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Resumo 

O presente relatório tem como propósito relatar as experiências vividas no estágio curricular na 

Farmácia S.Lázaro, durante o período de 22 de Março a 22 de Julho, no âmbito do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas. Ao longo do curso fui absorvendo semestralmente uma elevada quantidade de 

conhecimento teórico e prático. Aprendemos muito sobre o funcionamento do corpo humano, sobre 

medicamentos e termos científicos. Mas é durante o estágio curricular que temos oportunidade de contactar 

com a realidade profissional, aplicar os nossos conhecimentos e melhora-los, construindo os primeiros 

alicerces para o nosso futuro profissional. Foi sem dúvida uma experiência enriquecedora a nível 

profissional, que serviu para consolidar e/ou desenvolver competências. Mas acima de tudo, existiu um 

crescimento pessoal e humano, que facilitou a criação de empatia para com o outro, pois só desta forma é 

possível abrir um canal de comunicação eficaz com o utente e com outros profissionais de saúde.  

O Farmacêutico é o especialista do medicamento. Atualmente tem vindo a assistir-se a uma 

afirmação do farmacêutico na sociedade portuguesa, como um profissional de confiança e imprescindível 

devido ao seu conhecimento técnico do medicamento, mas também pela promoção do uso racional do 

medicamento na comunidade e monitorização de utentes. O Farmacêutico, presente nas várias farmácias 

de oficina, é o último profissional de saúde a contactar com o doente possuindo todo o conhecimento 

científico adequado e continuamente atualizado para prestar um aconselhamento de excelência e esclarecer 

todas as dúvidas do utente. Através das suas ações promove a saúde na comunidade e o bem-estar físico e 

psicológico dos utentes da farmácia. Os serviços prestados nas farmácias de oficina têm-se afirmado como 

essenciais para um funcionamento mais eficaz e completo do Sistema Nacional de Saúde. As farmácias de 

oficina não são apenas locais de cedência de medicamentos, são locais dinâmicos de promoção e educação 

para a saúde, através do aconselhamento farmacêutico, de folhetos e de campanhas informativas.  

Na Farmácia S.Lázaro, ao longo de quatro meses de estágio desempenhei várias tarefas desde 

controlo de validades do stock, efetuar encomendas e a sua receção, medição de parâmetros bioquímicos e 

atendimento ao público, entre outras. Sempre que realizava uma tarefa ou cumpria um objetivo que me 

tinha proposto, sentia que possuía mais experiência e que contribuía para eu possuir uma visão mais 

completa e profunda do funcionamento de uma farmácia de oficina. No anexo I encontra-se o cronograma 

do plano de estágio executado. 
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PARTE 1 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

ESTÁGIO NA FARMÁCIA S.LÁZARO 

1. Descrição Geral da Farmácia S.Lázaro 
1.1.  RECURSOS HUMANOS E Horário de Funcionamento 

A Farmácia S.Lázaro possui uma equipa de recursos humanos de excelência de forma a conseguir 

proporcionar qualidade a nível da prestação de cuidados farmacêutico. Segundo o Decreto-Lei n.º 

171/2012, de 1 de agosto, os recursos humanos da farmácia podem ser divididos no quadro farmacêutico e 

não farmacêutico, sendo que o quadro profissional deve ser na sua maioria constituído por farmacêuticos 

[1]. O quadro farmacêutico deve possuir, pelo menos, dois farmacêuticos, a contar com o diretor técnico, 

quanto ao quadro não farmacêutico deve ser constituído por técnicos de farmácia ou outros profissionais 

com habilitações para tal. 

A Farmácia S.Lázaro cumpre os requisitos, sendo a sua equipa constituída pela diretora técnica, 

Dr.ª Isabel Rodrigues, pela farmacêutica adjunta, Dr.ª Marta Mendes e por uma farmacêutica, Dr.ª Mariana 

Rodrigues. Possui ainda um ajudante técnico, Susana Ferreira e uma responsável pela higiene e limpeza, 

Graça Santos. Esta equipa possui duas grandes vantagens, a experiência dos funcionários mais velhos e a 

visão jovem e inovadora dos mais jovens. A combinação destes dois fatores permitiu a fidelização de 

utentes, ao mesmo tempo da captação de novos utentes através de novas estratégias de gestão e marketing. 

Permitindo um crescimento sustentável desta.  

A Farmácia S.Lázaro está aberta das 8:30h às 19:00h à segunda-feira e das 9:00h às 19:00h de 

terça a sexta-feira, sem interrupção para a hora do almoço, como defendido na norma da Portaria nº 

277/2012, alterada pela Portaria nº 14/2013 [2, 3]. Aos sábados a farmácia abre apenas das 8:30h às 13:00h. 

 

1.2. INFRAESTRUTURAS 
1.2.1. LOCALIZAÇÃO E PERFIL DOS UTENTES 

A Farmácia S.Lázaro está localizada no Porto, com a morada de Avenida Rodrigues de Freitas, nº 

309. Possui uma localização privilegiada, muito perto do jardim de São Lázaro e de instituições como 

colégios, a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, a Biblioteca Municipal do Porto e o Centro 

de Vacinação Internacional do Porto. No entanto está situada numa zona bastante pobre do Porto, que possui 

uma população essencialmente envelhecida e com dificuldades socioeconómicas. Todos estes fatores 

influenciam os tipos de utentes que atendemos na farmácia.  

A Farmácia S.Lázaro possui um ambiente muito familiar e é esse ambiente que caracteriza o tipo 

atendimento que fazemos assim como permite fidelização da maior parte dos nossos utentes. É devido a 

este ambiente que existe uma ligação forte de confiança entre os utentes e a equipa da farmácia que permite 

uma boa linha de comunicação, proporcionando uma maior aceitabilidade e valorização do aconselhamento 

farmacêutico. Devido ao facto da nossa população ser envelhecida, muitas vezes deslocam-se até à farmácia 

apenas para falarem um pouco e para se sentirem acompanhados. A farmácia é o primeiro local onde estes 

recorrem quando estão doentes, de forma a tirarem as dúvidas sobre o seu estado de saúde. O meu estágio 

foi muito gratificante porque senti que os utentes valorizavam muito o nosso trabalho e pude aplicar 
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muitos conhecimentos técnicos e científicos que aprendi ao longo do curso de Ciências Farmacêuticas. 

Devido à elevada fidelização dos utentes pude criar laços com alguns deles e fazer um seguimento da 

medicação que estes faziam assim como proporcionar alteração de hábitos de vida. 

 

1.2.2. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO EXTERNO 
A Farmácia S.Lázaro cumpre as normas enunciadas no manual de Boas Práticas Farmacêuticas, e 

deste modo possui uma cruz verde luminosa acompanhada da denominação de Farmácias Portuguesas[4]. 

Na fachada da farmácia é possível visualizar um conjunto de cinco montras, utilizadas para campanhas 

publicitárias (Anexo 2). Estas montras são uma vantagem que poucas farmácias possuem, pois, esta 

quantidade permite à farmácia trabalhar diferentes marcas ao mesmo tempo, todas elas com uma enorme 

visibilidade. Desta forma, existe bastante empenho dos profissionais na renovação das montras de forma 

periódica, para realçar os produtos que pretende vender. Assim como é notório o impacto da montra no 

cliente, pois muitos dos nossos clientes fazem referência aos produtos da montra e às suas promoções no 

ato da compra e do aconselhamento farmacêutico. A farmácia dispõe de uma entrada principal, uma porta 

em vidro, destinada ao acesso dos utentes ao interior da farmácia. Nesta porta existem informações 

essenciais, como o horário de serviço ou os dias de funcionamento das farmácias do município de serviço 

permanentes. É ainda de ressalvar que a Farmácia S.Lázaro cumpre a Portaria n.º 277/2012, de 12 de 

Setembro e por isso tem um postigo que se usa para o atendimento durante as noites de serviço permanente 

[2]. 

 

1.2.3. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO 
O espaço interno da Farmácia S.Lázaro segue as normas do Decreto-Lei nº 171/2012, de 1 de 

Agosto e do manual de Práticas Farmacêuticas [1, 4]. Deste modo, a farmácia possui as seguintes zonas: 

 Zona de atendimento ao público – é uma zona bastante ampla (Anexo 3), com 

iluminação artificial indireta e natural. Nesta zona existem os balcões de atendimento separados entre si 

por um espaço razoável, sendo que existem três terminais informáticos, cada um com equipamento 

adequado para proceder à dispensa de medicamentos. Isto permite um atendimento individualizado, algo 

que é bastante valorizado pelos utentes, pois a meu ver cria uma sensação de segurança e permite que o 

doente se sinta à vontade para falar sobre os seus problemas com o profissional. A existência de 3 postos 

de trabalho diminui os tempos de espera e facilita o fluxo de clientes na farmácia. Existe um outro balcão 

que serve para a medição de parâmetros bioquímicos. De baixo de todos estes balcões existem armários ou 

gavetas que servem para armazenar medicamentos ou produtos farmacêuticos. Atrás dos balcões existe uma 

série de prateleiras onde estão expostos Medicamentos Não Seujeitos a Receita Médica (MNSRM) como 

produtos em promoção, suplementos alimentares, produtos de cosméticas, entre outros. Devido a ações de 

Marketing de determinados produtos de IVA a 23%, estes estão expostos em cima dos balcões, no entanto 

por vezes estes desaparecem. Embora seja uma estratégia de marketing bastante boa, porque enquanto 

estive a estagiar pude confirmar que as pessoas têm tendência a tocar nos produtos, a fazerem questões, 

facilitando a venda, às vezes a farmácia tem prejuízo devido a roubos. Nesta mesma zona ainda é possível 

verificar o nome da proprietária da farmácia e da sua diretora técnica. Assim como possui uma área para 

medição de pressão arterial através de um aparelho e uma balança eletrónica para peso, altura e IMC.  
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 Zona de atendimento privado – existe um gabinete para atendimento personalizado 

(Anexo 4), usado para consultas de nutrição, medição de pressão arterial usando o esfigmomanómetro. Por 

vezes recorremos a este gabinete quando é necessário fazer curativos ou quando se trata de uma questão 

sensível para o doente e este precisa de privacidade para poder falar com o farmacêutico. Também é 

utilizado para administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV) pelos 

farmacêuticos com a devida qualificação, como definido na Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro[5]. 

 Zona de armazenamento – A zona de armazenamento (Anexo 5) foi idealizada para 

facilitar e agilizar o atendimento, desta forma os medicamentos são colocados em gavetas deslizantes por 

ordem alfabética e tendo em conta a sua forma farmacêutica. No caso dos medicamentos de marca, estes 

estão por ordem alfabética do seu nome comercial, no caso de medicamentos genéricos é pela denominação 

comum internacional (DCI). Para os medicamentos que não cabem nestas gavetas existem armários para o 

seu armazenamento. Para o armazenamento de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos existe um 

armário especial, assim como existe ainda um frigorífico com termo-higrómetro. 

 Back Office – zona da farmácia onde ser procede a toda a logística inerente ao envio e 

recepção de encomendas, à sua conferência, assim como à marcação de preços nos vários produtos (Anexo 

6). Também é utilizada para conferência de receituário e outras atividades ligadas à gestão da farmácia. 

Para tal, existem dois postos informáticos com todo o equipamento necessário como impressora com FAX, 

Scanner e telefone. A zona é bastante grande o que permite que estejam vários profissionais a trabalhar, 

para que não existia acumulação de encomendas ou produtos por arrumar. É também nesta zona que estão 

guardados os documentos relativos à atividade da farmácia e outras fontes bibliográficas que podem ser 

essenciais para o trabalho dos profissionais segundo o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto[6]. 

 Laboratório – o laboratório é utilizado para preparação de fórmulas medicamentosas 

manipuladas, reconstituição de fórmulas orais líquidas ou leitura de testes de gravidez (Anexo 7). 

 Escritório da diretora técnico – Zona silenciosa reservada apenas para assuntos de 

gestão, pagamentos, entre outros assuntos burocráticos. 

 Instalações Sanitárias 

 

1.3. SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTÃO E INFORMAÇÃO 

As farmácias necessitam de um sistema informático de gestão e informação para uma correta 

gestão diária e dispensa dos medicamentos. Através deste sistema informático é possível a farmácia possuir 

uma ligação entre as suas diferentes áreas de atuação, assim como uma visão integrada e sucessivamente 

atualizada de todos os processos, desde a recepção de encomendas, até à dispensa dos medicamentos. Na 

Farmácia S.Lázaro o sistema é o Sifarma2000®, desenvolvido em 1987 pela glintt, associado à Associação 

Nacional das Farmácias (ANF) [7]. O objetivo deste sistema foi desde os seus primórdios, facilitar a 

atividade farmacêutica para o processo de vendas, no entanto ao longo dos anos, o sistema foi 

continuamente atualizado e renovado para dar resposta às necessidades das farmácias. O Sifarma2000® faz 

a gestão do produto a todos os níveis, deste a recepção do produto até à gestão de stocks. Esta gestão de 

stocks funciona através da inserção de stocks mínimos e máximos de todos os medicamentos e quando se 

dá a saída destes, o sistema vai propondo encomendas que posteriormente podem ser aprovadas ou não pelo 

profissional responsável. É ainda possível utiliza-lo para gestão de prazos de validade e marcação de preços. 
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Assim como o sistema é usado no ato das dispensa ao cliente, tendo ocorrido uma melhoria enorme e 

importantíssima quanto à informação cientifica armazenada no sistema quer a nível de efeitos 

farmacológicos, contraindicações e interações entre medicamentos[8]. 

Durante o meu estágio utilizei este sistema e achei que era bastante intuitivo e completo, 

sendo que a informação científica que era apresentada foi muito importante para o inicio do meu 

estágio. Permitiu-me ter um atendimento mais completo, principalmente no que diz respeito a 

interações entre medicamentos.  

 

1.4. INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO CIENTÍFICA  

A Farmácia S.Lázaro possui documentação científica e informação sobre medicamentos 

obrigatória por lei e essencial para que possa ser utilizada durante o processo de cedência de medicamentos. 

Esta documentação deve estar de acordo com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto e com a 

Deliberação do INFARMED n.º 414/CD/2007, de 29 de Outubro[1, 9]. A documentação deve contemplar 

informação sobre indicações, contraindicações, interações, posologia e precauções com a utilização com 

medicamento. As fontes que a farmácia possui são o Prontuário Terapêutico, Resumo das Características 

dos Medicamentos, Farmacopeia Portuguesa, Formulário Galénico Português, livro de reclamações, entre 

muitas outras fontes 

A Farmácia é associada da ANF e, portanto, também tem acesso à informação disponibilizada pelo 

Centro de Documentação e Informação de Medicamentos, pelo Laboratório de Estudos Farmacêuticos da 

ANF e pelo Centro de Informação do Medicamento da Ordem dos Farmacêuticos. 

Esta documentação foi essencial para o inicio do meu estágio, pois quando possuía alguma 

dúvida ia pesquisar e tentar esclarecer as minhas questões. Assim como foi imprescindível para a 

idealização dos meus projetos na farmácia. 

 

2. Gestão Geral da Farmácia 
2.1. GESTÃO DE STOCKS 

Entende-se por stock de uma farmácia o conjunto de todos os produtos nela existente num 

determinado período de tempo, passíveis de serem comercializados. 

A gestão de stocks na farmácia é um trabalho sensível e de grande responsabilidade, uma vez que 

poderá possui um elevado impacto na estabilidade financeira desta. Devido à atual conjuntura económica 

de Portugal, assistiu-se a vários cortes na área da saúde e existiu uma alteração profunda a nível da farmácia 

comunitária. Desde de 2005 assistiu-se a várias alterações a nível de legislação na área do medicamento, 

um aumento que concorrência no setor, obrigação de stocks mínimos, assim como diminuição de margens 

de comercialização e a aplicação de margens regressivas em vez de margens fixas [10, 11].  

Para contornar este momento de crise nas farmácias, é necessário possuir um otimo controlo do 

stock e para tal os sistemas informáticos são um ótimo auxílio, pois permitem um controlo rigoroso do 

stock, assim como permitem verificar o desempenho da farmácia no mercado, o que facilita na escolha dos 

produtos a encomendar [11, 12]. No entanto existe um problema com os stocks informáticos, pois estes 
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dependem introdução de dados pelos profissionais, e deste modo, o stock informático nem sempre é igual 

ao físico, devido a inúmeros erros. Posteriormente é necessário possuir um profissional experiente e que 

consiga ter uma visão integrada de todos os fatores que condicionam o stock e tomar uma decisão informada 

e correta[11, 13]. Aprendi que deve evitar-se um elevado stock, pois envolve um maior investimento 

essencial, no entanto deve possuir-se um stock mínimo suficiente para satisfazer os utentes da 

farmácia e as normas legislativas atualmente vigentes. O objetivo é responder corretamente às 

necessidades dos utentes sem colocar em causa a situação económica da farmácia. Atualmente possuir 

um stock de todos os produtos é um processo bastante complexo para algumas farmácias devidos às 

dificuldades económicas. Dados fornecidos pela ANF demonstram que desde janeiro de 2014 pode 

verificar-se que o número de embalagens em falta nas farmácias tem oscilado entre os quatro e os cinco 

milhões, este número está intimamente ligado à crise no setor[14].  

 

2.2. CRIAÇÃO E ENVIO DE ENCOMENDAS 

2.2.1. ENCOMENDAS A DISTRIBUIDORES GROSSISTAS 
Grande parte das farmácias obtém os seus produtos através de distribuidores grossistas. Estas 

empresas adquirem os produtos ao distribuidor primário e posteriormente fazem de intermediário para a 

farmácia, sendo que os produtos são devidamente armazenados e transportados. A fase de aquisição de 

mercadoria para a farmácia deve ser realizada por um profissional competente e experiente, com 

conhecimento em distintos fatores, como o perfil de utentes da farmácia, custos de armazenamento, 

quantidade de investimento incial, flutuação de vendas dos produtos ao longo do ano e rapidez de 

escoamento de um determinado produto a comprar. Depois existem outros fatores ligados ao marketing dos 

produtos na televisão, rádio, redes sociais, entre outros canais de informação. Para o farmacêutico possuir 

uma visão atualizada de todos estes fatores pode recorrer ao sistema informático, no nosso caso é o 

Sifarma2000®. Existem dois tipos de encomendas utilizadas pela farmácia S.Lázaro, as encomendas diárias 

e encomendas instantâneas.  

No que toca às encomendas diárias o sistema informático é ainda bastante funcional pelo facto de 

diariamente emitir uma proposta de encomenda, que contém os vários medicamentos que atingiram o Stock 

mínimo escolhido pela farmácia. Ou seja, quando os produtos que atingem o stock mínimo, a quantidade 

necessária para atingir o stock máximo vai ser colocada numa proposta de encomenda, que depois é 

analisada tendo em conta os fatores anteriormente enumerados e enviada para o distribuidor grossista. 

Através do Sifarma2000® é possível ainda ver campanhas promocionais dos diferentes distribuidores 

grossistas, para que o farmacêutico avalie e tome uma decisão informada. A Farmácia S.Lázaro tem como 

distribuidor principal a Alliance Healthcare®, mas trabalha também com outros distribuidores como a 

Médica Norte®, Cooprofar®, Empifarma® e Magium Farma®. Quanto aos medicamentos esgotados, o 

farmacêutico deve estar atendo, pois estes devem ser pedidos via telefónica ao fornecedor ou ao laboratório. 

Também nesta área é preciso ter experiência, uma vez que o tipo de produtos esgotados no mercado 

português não costuma oscilar muito. É necessário estar suficientemente atento para adquirir maior 

quantidade de um medicamento quando já se prevê que ele irá esgotar em breve, de modo a responder às 

necessidades do utente.  
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Quanto às encomendas instantâneas, estas são amplamente utilizadas na farmácia S.Lázaro, 

basicamente são utilizadas quando é necessário fazer uma encomenda pontual, por exemplo quando o utente 

necessita de um produto que não existe em stock da farmácia. Estas encomendas podem ser entregues em 

três períodos diferentes do dia, permitindo uma rapidez aceitável na satisfação do pedido do utente. 

 

2.2.2. ENCOMENDAS A LABORATÓRIOS 
A farmácia também pode fazer encomendas diretas aos laboratórios, isto porque diariamente existem 

visitas de representantes de laboratórios que apresentam novos produtos ou novas condições comerciais 

que podem ou não ser favoráveis para a farmácia. A farmácia não tem obrigação para com os representantes, 

sendo que tem liberdade para analisar tendo em conta as necessidades da farmácia. Normalmente estas 

encomendas são de elevado volume e os produtos possuem elevados prazos de validade para não 

comprometer a farmácia. Os produtos de eleição são aqueles que têm um elevado volume de vendas ou 

quando o valor monetário é muito mais barato quando adquirido diretamente ao laboratório. O valor mais 

barato é possível uma vez que o preço do laboratório não possui a margem do distribuidor grossista e porque 

as farmácias abastem-se de uma grande quantidade de produto. Os produtos mais encomendados por esta 

via na farmácia S.Lázaro são suplementos alimentares, produtos de dermocosmética, genéricos, 

compressas, pensos, álcool, entre muitos outros. Sendo que os laboratórios com quem a farmácia mais 

trabalha são a GlaxoSmithKlyne®, TEVA®, Ratipharm®, Generis®, L’oreal®. Durante os meus 4 meses 

de estágio fui compreendendo esta logística de aquisição de mercadoria, que pode ser bastante 

complexa para pequenas e médias farmácias. Assisti também a reuniões com delegados de diversos 

laboratórios, por vezes torna-se difícil perceber se as condições comerciais ou bonificações são 

realmente favoráveis para a farmácia. Por exemplo, quando a condição comercial são descontos deve 

avaliar-se se a quantidade de produto que é precisa adquirir para ter desconto pode escoar-se num 

tempo razoável. Assim como é preciso colocar numa balança quando a condição comercial é a oferta 

de produto na compra de um determinado número de embalagens do mesmo, pois a quantidade pode 

ser muito grande e se este não for vendido pode comprometer a liquidez da farmácia.  

 

2.2.3. RECEPÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 
As encomendas são criadas e recepcionadas através do sistema Sifarma2000®. As encomendas 

diárias enviadas através do sistema informático são posteriormente guardadas no mesmo com um código 

que deve corresponder ao código que vem na fatura da encomenda, para que esta possa ser rececionada. No 

entanto as encomendas realizadas por via telefónica ou diretamente a laboratórios devem ser introduzidas 

no sistema como “encomenda manual” e só depois rececionadas. A importância desta atividade é muitas 

vezes menosprezada pela farmácia, o que pode levar a erros graves no stock informático, que posteriormente 

podem ter impacto na contabilidade da farmácia. Esta fase deve ser tratada com rigor e responsabilidade 

para evitar falhas de stock, etiquetagem e marcação de preços. Acho que deve ser explicado estes factos ao 

estagiário, tal como me aconteceu a mim, para que não ocorram faltas de atenção que podem vir a ter 

repercussões graves. O sistema informático permite introduzir o número da fatura e o valor total, depois é 

essencial conferir se o valor da encomenda após conferência da mesma é igual ao valor total inserido. Esta 

comparação tão simples permite diminuir erros de quantidades de produtos ou até mesmo erros de valor 

monetário a pagar pela farmácia. 
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A recepção e conferência das encomendas começam por ser feitas através da passagem dos 

produtos por um sistema de leitura ótica ou pela introdução do código nacional do produto (CNP) 

manualmente. Depois para cada produto é necessário verificar a validade. Quando a validade é menor do 

que a que está no sistema é necessário trocar e colocar essa, quando o produto tem o stock a zero ou negativo 

também é necessário inserir o prazo de validade. Este ato é de extrema relevância para o controlo de prazos 

de validade de forma segura e eficaz, se o trabalho for realizado de forma correta pode evitar-se perdas de 

produtos por terem passado de validade ou entrega de produtos fora de validade a utentes, que é bastante 

grave. Deve verificar-se ainda o preço de venda ao público (PVP) e o preço de venda à farmácia (PVF) que 

devem corresponder extamente aos colocados na fatura, se necessário pode efetuar-se correção no sistema. 

Quanto aos produtos de frio, é necessário ter especial atenção e armazena-los rapidamente nas condições 

desejadas quando a encomenda chega, sendo que apenas são retirados no momento em que vão ser 

conferidos. Outros produtos que merecem uma atenção especial são benzodiazepinas ou psicotrópicos, no 

momento em que se receciona uma encomenda com estes produtos é gerado um número que corresponde 

ao número da fatura que depois é guardado para registo de consumo destes produtos. Por fim, existe ainda 

um controlo especial da aquisição de estupefacientes, sendo que quando a farmácia recebe uma encomenda 

destes medicamentos, recebe também uma requisição de estupefacientes. O documento em questão deve 

ser assinado pelo fornecedor e pelo farmacêutico, uma das vias é enviada mensalmente para o fornecedor 

e outra é arquivada durante três anos na farmácia. No caso do nosso fornecedor principal, a Alliance 

Healthcare®, envia no final do mês todos os documentos que dizem respeito aos estupefacientes, de forma 

a facilitar e agilizar o trabalho. 

No caso dos produtos de venda livre, o PVP é estabelecido manualmente pela farmácia, tendo em 

conta as margens de comercialização rentáveis para o negócio, tendo em conta a concorrência ou o volume 

de vendas do produto. Nunca esquecendo que existem margens de comercialização máximas para as 

farmácias definidas em Decreto-Lei n.º 112/2011, de 29 de Novembro, este defende que as margens podem 

ser tanto maiores quanto menor o preço de venda ao armazenista (PVA) [15]. 

No final da receção e conferência das encomendas, transfere-se os produtos em falta para outros 

fornecedores e imprimem-se as etiquetas com o PVP para os produtos que necessitam. No caso da Farmácia 

S.Lázaro quem dá entrada da encomenda assina a fatura que posteriormente irá ser arquivada, este ato tem 

relevância por uma questão de rastreabilidade de erros. 

Esta atividade foi das primeiras que realizei autonomamente na farmácia, acho que é uma 

boa atividade para começar, uma vez que aprendemos muito sobre que tipos de medicamentos 

entram para o stock da farmácia. Revelou-se um ótimo momento de pesquisa, onde pude consolidar 

os meus conhecimentos, onde adquiri mais experiencia principalmente a nível dos nomes comerciais. 

Sem dúvida foi uma das maiores dificuldades ligar rapidamente o nome comercial à substância ativa 

e vice-versa. Algo que é essencial para o atendimento ao balcão, uma vez que a maior parte dos 

utentes sabe apenas o nome comercial.  

 

2.3. DEVOLUÇÕES 

O processo de devoluções aos fornecedores de mercadoria não é usual, mas por vezes é necessário 

por inúmeras razões. As razões podem ser por erros dos fornecedores, por exemplo quando são entregues 
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produtos danificados, normalmente a nível da embalagem secundária. Outros erros podem ser o envio de 

prazos extremamente curtos, o envio de produtos não solicitados, envio de produtos fora da validade. 

Enquanto estava a estagiar devolvi um produto que foi enviado com o prazo de validade expirado, 

felizmente durante o processo de receção foi algo que tive em atenção, no entanto podia ter 

despoletado um problema grave, caso tivesse sido entregue a um doente. Outras razões para fazer uma 

devolução podem passar por desistência de um pedido por parte do utente, óbito do doente ou até mesmo 

com o Infarmed ou laboratórios enviam circulares para que produtos ou lotes de produtos sejam retirados 

do mercado. Normalmente os fornecedores aceitam devoluções, desde que esta tenha um motivo válido. 

Durante o processo de devolução são emitidas três vias de notas de devolução, que através do 

Sifarma2000® são comunicadas automaticamente pelas finanças. Estas são assinadas e carimbadas por um 

farmacêutico, o original é arquivado na farmácia depois do motorista do fornecedor assinar e as restantes 

duas vias são enviadas para o fornecedor. No final os produtos podem ser devolvidos em forma de nota de 

crédito ou trocado por um produto novo. 

Durante os meus quatro meses de estágio aconteceu um caso insólito, por erro da farmácia, 

foi duplicada uma encomenda, encomenda esta com uma levada quantidade de medicamentos. Foi 

necessário ligar ao fornecedor, explicar o sucedido e posteriormente devolver todos os produtos que 

estavam a mais.  

 

2.4. MARCAÇÃO DE PREÇOS E MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO 

2.4.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 
Os Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) possuem Preço Impresso na Cartonagem 

(PIC).Podemos perceber através do Decreto-Lei n.º 152/2012, de 12 de Julho, que o PVP máximo de um 

medicamento é atualmente fixado pelo Direção Geral das Atividades Económicas (DGAE), no entanto é o 

Infarmed a entidade responsável por regular os preços dos medicamentos que irão ser comparticipados 

tendo em conta o regime jurídico de comparticipações do Estado[16]. O PVP destes medicamentos é 

calculado de acordo com a tabela 1.  

Tabela 1 - Cálculo do PVP. Sendo PVP o Preço de venda ao público, PVA o Preço de venda ao armazenista e IVA o 
Imposto de Valor Acrescentado[16]. 

PVP = PVA + Margem de 
comercialização do 

distribuidor 
grossista 

+ Margem de 
comercialização 

do retalhista 

+ Taxa sobre a 
comercialização 

de medicamentos 

+ IVA 

 

A Farmácia S.Lázaro não faz qualquer tipo de desconto comercial aos seus clientes, pois acredita 

que esta não é uma estratégia de marketing que vá de encontra aos valores que a farmácia construiu ao 

longo dos anos. A meu ver, acho que a farmácia faz o mais correto, no entanto manter um negócio 

rentável e estável e a fidelização dos clientes é algo bastante complicado pois quase todas as farmácias 

nas redondezas praticam descontos comerciais diretos.  
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2.4.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA E OUTROS 

PRODUTOS DE SAÚDE 
No caso dos MNSRM, estes não possuem PIC e é a farmácia que coloca o preço final do produto 

através da aplicação de uma margem de lucro da farmácia, que for a mais adequada. Como não têm PIC, 

necessitam da respectiva etiqueta com identifcação do produto e PVP e taxa de IVA. O PVP destes 

medicamentos é calculado de acordo com a tabela 2. No caso da Farmácia S.Lázaro as taxas de 

comercialização da farmácia não são muito elevadas, de forma a terem preços competitivos com as 

farmácias que fazem descontos comerciais.  

 
Tabela 2 - Cálculo do PVP de MNSRM [16]. 

PVP = PVF + Taxa sobre a 
comercialização 

da farmácia 

+ IVA 

 
 

2.4.3. IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA) 
O IVA taxa do Governo Português e é aplicada sobre todos os produtos de venda ao público. No 

entanto esta taxa varia tendo em conta a zona de Portugal, por exemplo nas ilhas a taxa é mais baixo do que 

em Portugal Continental, assim como também varia consoante o tipo de produto. No caso de bens 

considerados de primeira necessidade, apenas vão ser taxados com a taxa mínima, 6% no caso de Portugal 

Continental. Os medicamentos estão inseridos nesta categoria ou outros produtos farmacêuticos destinados 

para fins terapêuticos ou profilaxia, ou alimentação como farinhas lácteas e não lácteas. Todos os restantes 

produtos são taxados com IVA a 23%. 

 

2.5. ARMAZENAMENTO E LOCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS 

O Armazenamento dos produtos deve ser realizada de forma correta para evitar erros e agilizar o 

atendimento no balcão, assim como diminuir perdas de produtos pela expiração do prazo de validade. Os 

produtos devem ser arrumados tendo em conta os princípios First In, First Out e First Expired, First Out, 

colocando os produtos de menor prazo de validade à frente dos restantes para que sejam os primeiros a 

serem vendidos. São princípios com importância reconhecida quer por questões de segurança, quer 

economicamente para a farmácia [4]. 

Os produtos, tal como referido anteriormente estão armazenados em gavetas deslizantes por ordem 

alfabética, sendo que na parte de fora das gavetas tem as letras para que seja mais rápido ir buscar o 

medicamento. Neste armário existem gavetas e estantes de diferentes tamanhos para tendo em conta a forma 

farmacêutica do medicamento a armazenar. Existem gavetas para armazenar comprimidos e cápsulas por 

ordem alfabética. Depois existem estantes deslizantes para xaropes, suspensões, assim como gavetas 

especiais para colírios, produtos oftálmicos e gotas auriculares. Também possuem gavetas especiais de 

armazenamento para medicamentos injetáveis, adesivos transdérmicos, medicamentos destinados a 

administração retal. Tudo isto por ordem alfabética. Os únicos produtos que não estão separados tendo em 

conta a sua forma farmacêutica/via de administração são os produtos para administração vaginal e outros 

produtos ginecológicos, pois estão todos armazenados numa só gaveta, e produtos para o autocontrolo do 
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Diabetes mellitus. No caso dos estupefacientes, por causa da legislação nacional vigente, são armazenados 

num armário separado à temperatura ambiente. Quanto aos MNSRM, que na farmácia são essencialmente 

produtos de cosmética, proteção solar, higiene corporal, suplementos alimentares, puericultura, entre 

outros, estão expostos na área de atendimento ao balcão em prateleiras ou guardados também nessa área 

em armários. 

 

2.6. CONTROLO DE TEMPERATURA E HUMIDADE 

É necessário armazenar em condições adequadas todos os medicamentos, que consiste em 

armazenar em frigorífico (2 – 8ºC) os produtos termolábeis e os restantes em condições de temperatura 

ambiente (15 - 25 ºC) e humidade de 60% [4]. As temperaturas são devidamente controladas, sendo que o 

próprio frigorífico emite um alerta quando ultrapassa os 10 ºC. Quanto à temperatura ambiente, esta não 

oscila muito uma vez que toda a farmácia está equipada com sistema de ar condicionado e dois Termo 

higrómetro, um no frigorífico e outro na área de armazenamento de medicamentos, para controlo da 

temperatura e da humidade.  

 

2.7. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE E VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIAS 

No caso do controlo de prazos de validade, a Farmácia S.Lázaro realiza mensalmente a impressão 

de uma lista gerada pelo Sifarma2000® onde estão todos os produtos em stock em que o prazo de validade 

expira dentro de 2 a 3 meses. Com a exceção dos produtos de uso veterinário e do protocolo de Diabetes 

mellitus, que precisam de ser retirados com 6 meses de antecedência. Esta listagem depende, portanto, de 

um bom trabalho realizado aquando do processo de receção, em que é colocado o prazo de validade 

corretamente. É mesmo muito importante que todos os produtos que estão em stock estejam dentro do prazo 

de validade aceitável para ceder ao utente, de forma a garantir a segurança e eficácia do medicamento. 

Através das listagens não só retiramos os produtos que possuem um curto prazo de validade, como 

apontamos qual a menor validade para cada produto, posteriormente isto é colocado no sistema. Assim 

como aproveitamos para fazer contagem de stock real dos produtos e vamos corrigindo o stock informático. 

Depois é realizada uma devolução aos fornecedores e laboratórios, a devolução pode ser aceite ou não. 

Quando esta é aceita o fornecedor depois pode enviar produto igual e na mesma quantidade ou emitir nota 

de crédito que é descontada na próxima fatura que vier do respetivo fornecedor. 

Apesar de mensalmente ter realizado controlo de prazos de validade, não assisti a nenhuma 

verificação de existências na farmácia. Esta acontece uma vez por ano, com a farmácia fechada. De forma 

a eliminar completamente todas as discrepâncias existentes entre o stock informático e o real.  

3. Dispensa de medicamentos 

No final da terceira semana de estágio comecei a atividade de atendimento ao público. Comecei 

aos poucos, fui me integrando na logística de atendimento da farmácia, fui percebendo o funcionamento do 

Sifarma2000® no que toca à dispensa de medicamentos, assim como fui adaptando e aprendendo as 

melhores técnicas de comunicação com o utente. Senti-me mesmo muito apoiada por toda a equipa da 
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farmácia quando fui para o balcão, o que me deu segurança e confiança para desempenhar um melhor 

trabalho. Tinha total liberdade para tirar as minhas dúvidas e senti que sempre que tinha alguma dúvida a 

equipa dava o seu melhor para me ajudar e explicavam-me tudo minuciosamente. Como já tinha referido o 

facto de nas duas primeiras semanas realizar apenas receção e conferência de encomendas, conferência de 

receituário e arrumação dos medicamentos no armário permitiu-me adquirir os conhecimentos mínimos 

necessários para realizar um atendimento ao público de forma independente. 

 

3.1. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

A prescrição de medicamentos é da responsabilidade médica e é sem dúvida um trabalho que pode 

estar na base do uso racional dos medicamentos. Aquando de uma prescrição é necessário haver um bom 

diagnóstico, mas é essencial que o médico possua uma boa base de conhecimento quanto às potencialidades 

dos medicamentos, efeitos adversos, contraindicações e interações. Pela curta experiência que tive percebi 

que existe uma dificuldade em prescrever o mínimo de fármacos possível. O que posteriormente dificulta 

a perceção de interações. E é por isso que deve existir uma validação da receita por parte do farmacêutico, 

uma vez que este é o profissional que encerra em si o conhecimento da área do medicamento. Desta forma, 

a receita médica passa a ser uma forma de ligação entre o médico e o farmacêutico, e estes dois profissionais 

trabalham em conjunto de prol da melhoria do estado do utente [17].  

A receita médica é o documento indispensável para que seja possível a dispensa de MSRM, isto 

porque determinados medicamentos podem constituir uma ameaça para a saúde do utente direta ou 

indiretamente, caso o produto seja usado para um fim que não é destinado ou de uma forma incorreta. Para 

promover o uso racional deste grupo de medicamentos, apenas um grupo profissional restrito pode fazer a 

sua prescrição, como médicos ou dentistas. Infelizmente durante o meu estágio percebi que a maior 

parte da população da minha farmácia não tinha noção da necessidade de uma receita para levantar 

um MSRM. O que senti é que para grande parte dos utentes a receita só tem importância por causa 

do benefício económico, o que é incorreto. Assisti, portanto, a muitas situações em que a Dr.ª Isabel 

Rodrigues, diretora técnica, tentava reforçar o verdadeiro motivo da receita ser necessária, é por 

uma questão de segurança do próprio utente.  

As receitas possuem sempre o nome do utente, plano de comparticipação, prazo de validade que 

pode ser de trinta dias ou de seis meses, esta validade depende do tipo de medicamento e do tipo de doença 

do utente. Possui ainda informação obrigatória contemplada na portaria 224-A/2013 de 9 de Julho, como a 

denominação comum internacional (DCI) dos medicamentos que devem ser dispensados, com a respetiva 

dosagem, forma farmacêutica e quantidade na embalagem, assim como a posologia[18]. A obrigação da 

prescrição por DCI foi sem dúvida um avanço, uma vez que atualmente o utente tem total liberdade para 

escolher entre o medicamento de marca ou um medicamento genérico. Não existe nenhuma imposição, 

embora ainda exista muita falta de conhecimento por parte dos utentes no que toca aos medicamentos 

genéricos, à sua qualidade e segurança. Acho que cabe aos profissionais de saúde eliminar possíveis mitos, 

dando oportunidade ao utente de fazer um escolhe devidamente informada. A prescrição pode possuir o 

nome comercial apenas em situações excecionais por exemplo não existir genérico. 

Devemos ter ainda em atenção as exceções contempladas nas receitas, descritas na portaria citada 

a cima, como a exceção a) medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; exceção b) intolerância 
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ou reação adversa prévia a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra 

denominação comercial; c) medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias. 

Resumindo a receita médica pode apresentar-se atualmente de três forma, receita médica com 

prescrição eletrónica, receita médica com prescrição manual e receita eletrónica.  

 

3.1.1. RECEITA MÉDICA COM PRESCRIÇÃO MANUAL 
Tendo em conta a Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, é obrigatório fazer a prescrição 

eletrónica, podendo recorrer-se a receitas manuais quando existe falência do sistema informático, 

inadaptação fundamentada do prescrito, prescrição ao domicílio ou quando em caso de profissionais com 

volume de prescrição igual ou inferior a 40 receitas por mês [19]. A receita deve ainda ter vinheta do local 

de prescrição e no caso de prescrições proveniente de instituições do Sistema Nacional de Saúde (SNS) em 

que o doente é pensionista a cor da vinheta deve ser verde. As receitas manuais carecem de uma atenção 

redobrada uma vez que temos de verificar muitos campos antes de aviar a receita, com as vinhetas, 

caligrafia, que pode ser um problema grave, uma vez que algumas letras são elegíveis, prazo de validade 

que não pode exceder os 30 dias, entre outras coisas. Durante o meu estágio ainda recebi uma quantidade 

considerável de receitas manuais, algo que não estava à espera. 

 

3.1.2. RECEITA MÉDICA COM PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA 
As receitas médicas com prescrição eletrónica materializadas, foram grande parte das receitas que 

aviei, tendo-se desde cedo no meu estágio notado uma substituição destas pelas receitas eletrónicas 

desmaterializadas. No caso da validação destas receitas é necessário ter em conta vários fatores como prazo 

de validade, assinatura do médico prescritor, nome do utente, os medicamentos a dispensar que devem estar 

citados pela DCI, constatando a dosagem, forma, dimensão da embalagem e código nacional do produto. 

Poderá ter o nome comercial como já foi referido em determinadas situações excecionais. É muito 

importante verificar o regime de comparticipação especial, por exemplo quando existe a letra R em utentes 

pensionistas, e desta forma vão ter uma comparticipação maior em determinadas situações ou a letra O para 

utentes com doenças crónicas que também possuem um regime de comparticipação especial. 

Na minha opinião estas receitas permitem um atendimento muito mais rápido e seguro do que as 

receitas manuais, não há como cometer erros, porque está escrita a computador, eliminando erros de 

dificuldade de leitura, assim como quando abrimos a recita através dos códigos todas as exceções/ 

despachos já se encontram marcados, impedindo esquecimentos. Assim como já fica marcado 

automaticamente o regime de comparticipação.  

3.1.3. RECEITA ELETRÓNICA 
No Despacho de 25 de Fevereiro de 2016, a receita eletrónica sem papel adquire carácter 

obrigatório para todas as entidades do SNS, a começar no dia 1 de Abril de 2016 [20]. Estas receitas médicas 

possuem inúmeras vantagens pois permite a prescrição de diferentes tipologias de medicamentos, quer 

sejam comparticipadas ou não. Para utente apesar de no inicio poder ser difícil o processo de adaptação 

torna-se mais fácil depois, uma vez que num único documento possuem todos os fármacos prescritos e 

podem aviar os produtos que quiserem e a quantidade que preferirem, em estabelecimentos distintos. 

Enquanto as receitas manuais apenas podiam ter no máximo quatro unidades prescritas, estas novas receitas 
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não têm limites de unidades[21]. Ressalvando que continuam na mesma com a limitação de apenas poderem 

prescrever duas unidades de um mesmo produto ou seis unidades em caso de medicamentos para o 

tratamento prolongado [22]. Para os profissionais de saúdem em especifico para os farmacêuticos, também 

existem muitas vantagens pois todo o processo de conferência de receitas deixar de ser necessário. Torna-

se mais eficaz e seguro a dispensa de medicamentos, diminuindo probabilidade de erros e também de 

falsificações. 

As receitas são sem papel, no entanto existe uma guia de tratamento para o utente, esse documento 

pertence ao utente e não deve ficar retido na farmácia. Nessa guia estão enunciados os medicamentos 

prescritos, com a respetiva dosagem e forma farmacêutica, assim como a quantidade destes. Possui ainda 

os códigos de acesso, dispensa e de direito de opção. O doente pode optar ainda por receber os códigos 

por mensagem no seu número de telemóvel ou no e-mail. O utente pode ainda consultar na área do cidadão 

no site do SNS. 

Claro que a receitas materializadas vão continuar a existir, em caso de falência informática, 

consultas ao domicílio, entre outras coisas. Quando a lei que obrigava a prescrição destas recitas entrou 

em vigor, senti que de um modo geral os profissionais de saúde não estavam preparados. Senti que 

os utentes chegavam à farmácia sem perceber como funcionavam porque o médico também não 

soube explicar. E também senti que os próprios farmacêuticos apesar de estarem informados, tinham 

ainda algumas dúvidas que depois foram surgindo. Na farmácia toda a equipa teve e ainda tem de 

explicar aos utentes como as receitas funcionam para que não existam problemas. A maior 

desvantagem é o facto de estas receitas dependerem de um sistema informático ligado à Internet, o 

que acontece na realidade é que o sistema informático nem sempre funciona bem. Por exemplo entre 

dia 12 e 14 de julho houve uma falha de comunicação nos sistemas informáticos da farmácia e não 

conseguíamos satisfazer os pedidos dos clientes. Efetivamente se o utente tiver a guia de tratamento 

é possível ceder off-line, no entanto muitos dos utentes já só usam a mensagem no telemóvel que não 

permite dispensa off-line. É necessário agora otimizar o sistema de forma a melhorar esta ideia. 

 

3.2. DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Depois de falar sobre a prescrição médica e os vários tipos de receitas que podem chegar até 

ao farmacêutico, vou falar sobre a dispensa de MSRM. Sem dúvida foram os medicamentos que mais 

dispensei ao balcão, pois tal como já tinha referido anteriormente são grande parte do volume de 

vendas da Farmácia S.Lázaro. Em primeiro lugar tenho de agradecer o curso de comunicação 

facultado pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, acho que foi mesmo muito bom e 

aprendi imenso de como falar, quando falar, como agir fisicamente, basicamente aprendi como criar 

um canal de comunicação entre mim e o utente que fizesse o utente sentir-se suficientemente seguro 

para confiar em mim.  

Em primeiro lugar acho que quando vemos uma receita médica devemos ativar o nosso sentido 

crítico, não é porque outro profissional de saúde fez aquela prescrição que ela não possa estar errada. 

Devemos sempre verificar os medicamentos prescritos são realmente os mais adequados para a situação do 

utente e se existe alguma interação entre estes. Devemos sempre perguntar se é um tratamento agudo ou 

crónico, porque se for crónico normalmente o doente quer continuar a fazer o medicamento do mesmo 



 
 

14 
 

laboratório. No entanto, devemos informar o utente de todas as opções disponíveis, se um utente está a 

fazer o medicamento de marca, normalmente perguntava se sabia que havia o genérico desse mesmo. Por 

vezes o utente sabia e queria continuar a fazer, mas também aconteceu de utentes não saberem que existia 

o genérico e depois levou-o ou até mesmo o utente ter algumas sobre a segurança do genérico e depois de 

explicar as diferenças científicas entre um medicamento genérico e de marca, o utente levou o genérico. 

Quanto aos preços, as farmácias por lei devem ter disponível para venda pelo menos três dos cinco 

medicamentos mais baratos de cada grupo homogéneo. Depois a escolha do tipo de genérico a levar é do 

utente. Posteriormente mesmo sendo um doente crónico deve sempre realizar-se o aconselhamento 

farmacêutico e explicar como tomar e que cuidados deve ter, apelando a uma maior adesão terapêutica. 

Com especial foco na promoção do uso responsável do medicamento no que toca a benzodizepinas, 

ansiolíticos e antiinflamatórios. 

 

3.3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes possuem uma legislação própria que se pode 

encontrar no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, que posteriormente foi alterado pela Lei 13/2012, de 

26 de Março[23]. Este decreto possui tabelas com a descrição dos medicamentos em questão, sendo que as 

tabelas podem ir sendo atualizadas, caso necessário. Esta legislação diferente e bastante apertada serve para 

fazer um controlo mais exaustivo no que toca às vendas, uma vez que são fármacos que atuam no Sistema 

Nervoso Central (SNC) com elevado potencial de dependência e tolerância. 

 Estes medicamentos são prescritos por médicos em receitas médicas isoladas das restantes. 

Lembro-me de ter sido uma tarefa difícil fazer o meu primeiro atendimento deste tipo de produtos, 

é bastante complexo e demorado todo o processo de venda e precisamos de ver como o doente tem 

reagido ao medicamento, como anda a toma-lo, se tem sentido o efeito desejado. Isto é muito 

importante porque são medicamentos muito propensos ao abuso e toma exagerada. Se for a primeira 

vez que o utente vai levar a medicação é necessário explicar os efeitos secundários, mas sem alarmar 

o doente.  

Sendo assim o doente traz a receita e quando estamos a aviar no sistema informático são pedidos 

dados, que não pedidos nas outras categorias de medicamentos. É necessário inserir nome do médico 

prescritor, a identificação do cartão de cidadão ou bilhete de identidade, nome, idade e morada do utente 

que vai tomar a medicação, assim como a identificação, nome e morada do utente que vai levantar a 

medicação. Os dados do utente que vai usar a medicação devem ser confirmados no cartão de cidadão ou 

bilhete de identidade. No final da dispensa, existe a impressão automática de dois documentos que 

comprovam a cedência do medicamento, um é agrafado ao original da receita médica, que depois é enviada 

para a ARS e outro impresso é agrafado à cópia da receita que fica arquivado durante pelo menos 3 anos 

na farmácia.  

A cópia dos documentos que registam as entradas e saídas destes medicamentos assim como o seu 

balanço mensal são enviados por carta registada por correio para o INFARMED até ao dia 8 de cada mês. 

No caso dos medicamentos como as benzodiazepinas apenas é necessário enviar o balanço de entradas e 

saídas anualmente ao INFARMED. Apesar de não ser necessário enviar os registos de entradas e saídas de 
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benzodiazepinas mensalmente, é necessário enviar todos os meses uma carta registada a dizer que estes 

documentos se encontram arquivados para consulta, se necessário.  

 

3.4. DISPENSA DE MANIPULADOS 

A Indústria Farmacêutica começou a inovar-se, a crescer e avançar no mundo e em Portugal. Os 

medicamentos que a industria proporciona atualmente são variadíssimos o que diminuiu a procura e a 

necessidade de manipulação de fórmulas na farmácia. No entanto em determinados casos ainda existe a 

procura de manipulados e por isso as farmácias podem faze-los desde que cumpram as normas do Decreto-

Lei nº 95/2004, de 22 de Abril [24]. Os manipulados podem ser um preparado oficinal quando é elaborado 

pelo farmacêutico tendo em conta as instruções da farmacopeia ou de um formulário e fórmula magistral 

que é um manipulado escrito numa receita médica por um médico. Apesar de alguns manipulados ainda 

serem imprescindíveis, essencialmente ma área da pediatria, veterinária, geriatria ou dermatologia, estes 

são bastante caros. O seu cálculo está regularizado pela portaria 769/2004 de 1 de julho, é a soma do preço 

das matérias-primas, preço dos materiais de embalagem e dos honorários dos profissionais, multiplicado 

por 1.3 mais IVA [25].  

A Farmácia S.Lázaro não vende uma quantidade muito grande de manipulados, e por isso nunca 

tive oportunidade de vender ou fazer na farmácia. Mas possui um laboratório especializado para tal, que 

está separado das outras zonas da farmácia e obedece às normas da Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho 

[26]. É um local que tem todos os documentos e bibliografia necessária para a realização de manipulados, 

assim como as matérias-primas a utilizar e documentos correspondentes.  

No entanto, pude assistir à venda de manipulados de dermatologia que é um creme cicatrizante 

especial da farmácia. Vem muitas pessoas de longe buscar este manipulado à farmácia. Os ingredientes 

utilizados são apresentados na embalagem dada ao cliente, uma vez que existem regras de rotulagem para 

se cumprir, como o nome do doente, fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico, via de 

administração, número do lote atribuído ao medicamento preparado e prazo de utilização do medicamento 

preparado. 

3.5. REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO 

O SNS foi construído com o princípio da igualdade e que s saúde é um bem essencial e um direito 

universal. Os sistemas de comparticipação provenientes do estado, ou seja, do SNS tem como objetivo 

permitirem o acesso do medicamento a toda a comunidade. Estamos num momento sensível no que toca à 

sustentabilidade do SNS, se por um lado as pessoas precisam de mais ajuda para comprarem medicamentos 

e por isso maiores comparticipações, não nos podemos esquecer que devido ao envelhecimento da 

população as despesas de saúde têm aumentado imenso. Numa tentativa de maior justiça e fazer chegar os 

medicamentos a quem mais tem necessidades, as comparticipações do estado foram divididas em quatro 

escalões distintos, que definem diferentes percentagens de comparticipação do estado do PVP dos 

medicamentos. No regime geral de comparticipação do estado, existem então quatro escalões: o escalão 

A que corresponde a 90%; o escalão B a 69%; o escalão C a 37% e o escalão D a 15% [27].  

Posteriormente existe o regime especial de comparticipação do estado, este é para pensionista e 

está identificado na receita com um “R”. Estes utentes possuem residência em Portugal, com um 
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rendimento anual que não excede 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil 

transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais vigente, quando este ultrapassar aquele 

montante [28]. Sendo assim, quando o utente possui uma receita com a identificação referida anteriormente, 

acresce uma comparticipação 5% para o escalão A e de 15% para o escalão B, C e D. Depois existem 

condições especiais de comparticipação que normalmente tem a ver com despachos específicos que vêm 

enunciados nas receitas médicas para determinadas patologias. Por exemplo lúpus, psoríase, doença de 

Alzheimer ou doenças inflamatórias intestinais. Existe o protocolo de diabetes existe uma comparticipação 

especial por exemplo a comparticipação total (100% do PVP) de agulhas, seringas e lancetas para o controlo 

da diabetes e 85% do PVP das tiras de determinação de glicemia para os testes [29].  

Além do estado, existem outras entidades que comparticipam medicamentos em Portugal como 

subsistemas de saúde ou companhias de saúde. Estas entidades são muito variadas, sendo que as que eu 

mais contactei durante o meu estágio foram a Caixa Geral de Depósitos, Multicare e Serviços de Assistência 

Médico-Social. Aquilo que percebi durante o meu estágio é que a maior parte das vezes a comparticipação 

é feita por duas entidades em simultâneo, isto porque normalmente as companhias ou subsistemas de saúde 

só pagam sobre o valor que não é comparticipado pelo SNS. Em termos de logística e documentos 

necessários para depois a farmácia ser reembolsada com o dinheiro, é preciso que o utente mostre o cartão 

da entidade comparticipadora e depois irá sair duas faturas diferentes, uma para o SNS que é impresso no 

verso da receita original e uma fatura para o outro organismo de comparticipação que é impresso no verso 

da cópia da receita. Para que depois a recita original seja enviada para o Centro de Conferência de Faturas 

da ARS e a cópia para a segunda entidade.  

 

3.6. DISPENSA DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) podem ser substâncias ou associações 

de substancias que não satisfazem as condições legislativas para serem um MSRM. Devido às suas 

características podem ser utilizados na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças ou transtornos de 

saúde menores que não precisam de uma avaliação médica. São medicamentos que podem ser cedidos aos 

utentes em farmácias ou locais adequados sem necessidade de uma prescrição médica. Isto porque são 

medicamento com um bom perfil de segurança, com baixos riscos e efeitos secundários.  

Estes medicamentos permitem que as farmácias possam contribuir para local de triagem de doentes 

e em caso de transtornos de saúde menores, fazer o diagnóstico e o devido aconselhamento farmacêutico 

dos MNSRM. Tudo isto evita a ida a centros de saúde ou hospitais desnecessários, melhorando a qualidade 

do SNS, a qualidade de vida do utente e permitindo uma poupança em termos económicos. 

 

3.6.1. AUTOMEDICAÇÃO VS INDICAÇÃO FARMACÊUTICA 
Acho que o maior risco deste tipo de medicamentos é facto das pessoas fazerem automedicação. 

Para mim o problema da automedicação, é verdadeiramente preocupante e será abordado em mais 

especificidade na Parte II do relatório. Enquanto estava ao balcão atendi pessoas que chegavam à farmácia 

a saber o que queriam e que muitas vezes me dificultavam o trabalho pois nem me chegavam a descrever 

os sintomas ou a explicar o porquê de querer aquele medicamento. E quando finalmente conseguia 

estabelecer um diálogo, normalmente não era por pesquisa que tinha encontrado o medicamento que 
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estavam a pedir, era mesmo porque um familiar ou um amigo lhe tinha indicado. Quando os utentes chegam 

à farmácia já com uma ideia predefinida é bastante complicado trocar por outro medicamento que 

acreditamos que poderá ser mais indicado para o seu caso em específico. Enquanto farmacêuticos temos o 

dever de entender o doente e de o orientar, explicando-lhe os riscos e benefícios associados à 

automedicação, fazendo alusão ao facto do doente poder recorrer facilmente a uma farmácia para tirar as 

suas dúvidas e receber o devido aconselhamento farmacêutico. Cabe-nos a nós lidar com os utentes e passar 

a mensagem, estabelecendo uma linha de diálogo por mais difícil que possa ser possível a indicação 

farmacêutica [30]. 

Felizmente também percebi que a farmácia é o primeiro local de escolha onde o doente se dirige 

em situações aguadas e quando este sente problemas de saúde ligeiros. Temos então o dever de ser 

profissionais informados e devidamente atualizados para oferecer as melhores Indicações Farmacêuticas 

ao utente. A Indicação farmacêutica é crucial para a melhoria de qualidade de vida do utente, que é adequada 

no que toca a MNSRM. É importante ressaltar que neste caso não é necessária consulta médica e que por 

isso o farmacêutico deve analisar as queixas do doente e recomendar um MNSRM adequado para o estado 

patológico do doente, tendo em conta as preferências deste. Existem normas, guias e protocolo pré-

estabelecidos que o farmacêutico pode estudar para ter um maior conhecimento na altura que for prestar 

uma indicação terapêutica. Tive o privilégio de estar numa farmácia em que muitos utentes valorizam e 

reconhecem a importância destas indicações, isto porque a toda a equipa tem trabalhado imenso em prol da 

comunidade e por isso esta reconhece valor nos profissionais da Farmácia S.Lázaro. Foi sem dúvida uma 

área que me desafiou muito enquanto estagiária, porque não envolve apenas conhecimentos 

científicos, envolve conhecimentos de comunicação e produtos existentes na farmácia e nomes 

comerciais. O facto de eu estar a escolher o medicamento que achava ser adequado era um ato de 

muita responsabilidade, e no inicio ia sempre confirmar com alguma colega da farmácia. Com o 

tempo comecei a ter mais experiencias e a ganhar mais conhecimento nesta área. No final, era das 

áreas que mais gostava, porque me sentia feliz por estar a ajudar alguém a sentir-se melhor aplicando 

o conhecimento que tinha. As áreas mais evidentes onde eu intervi foi constipações, micoses nos pés 

e nas unhas, queda de cabelo, cansaço psicológico, estados de ansiedade menores, pele atópica, dores 

menores e alergias. 

 

3.7. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS 

A meu ver as farmácias mudaram muito daquilo que me lembro antigamente. Atualmente possuem 

uma gama de produtos bastante variada. Na farmácia S.Lázaro existe algum fluxo de venda de produtos de 

cosmética e dermatologia. Embora não existem vendas em grandes volumes, porque a próprio tipo de 

clientes da farmácia não propicia para tal, nota-se a procura destes produtos na farmácia com a crença de 

que eles possuem uma elevada qualidade em comparação com os vendidos no supermercado por exemplo. 

Nota-se também que quem compra na farmácia gosta do aconselhamento farmacêutico, gosta de ouvir as 

várias opções e valoriza muito a nossa opinião. Assim como se verifica que uma parte dos clientes compra 

produtos de dermatologia na farmácia porque tem ou teve algum problema de pele e procura por isso 

produtos testados e seguros. Outros produtos que também vendi foram os produtos veterinários, embora 

tenha sido difícil no inicio, fui aprendendo e ganhando experiencia na área. Os suplementos alimentares 
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foram uma área bastante interessante pois a nossa população aderia muito a vitaminas e suplementos para 

enriquecer as unhas e cabelo. No inicio é sempre complicado porque existem muitas marcas e parecem ter 

todas a mesma composição, mas com calma fui lendo os rótulos, percebendo as diferenças e ouvindo a 

experiencia dos doentes no que toca a resultados. Vendi ainda dispositivos médicos, material ortopédico, 

compressas, pensas e seringas.  

4. Contabilidade e Gestão na Farmácia 
4.1. RECEITUÁRIO 

Na Farmácia S.Lázaro, à semelhança de muitas farmácias em Portugal, tem como grande parte das 

vendas os MSRM. No caso deste medicamento a farmácia apenas recebe uma parte do valor total no ato da 

dispensa ao utente. Para que a farmácia receba a parte correspondente à comparticipada por organismo 

responsáveis, necessita de adotar uma serie de procedimentos para que estes a reembolsem.  

Inicialmente as receitas são separadas por organismos de comparticipação em diferentes divisórias 

e depois organizadas por lotes de 30 receita, à exceção do último lote do mês que não precisa de estar 

completo. Posteriormente inicia-se o processo de verificação de receitas ao longo de todo mês, não só para 

agilizar o processo e não juntar uma elevada carga de trabalho para o final do mês, mas também porque se 

for detetado algum erro que possa comprometer a saúde do doente, este possa ser resolvido precocemente. 

 

4.2. CONFERÊNCIA E ENVIO DO RECEITUÁRIO 

O processo de conferência do receituário é realizado por qualquer farmacêutica da farmácia, mas 

normalmente todas as receitas são vistas pela diretora técnica. Isto porque as recitas são todas verificadas 

por duas profissionais diferentes, de modo a serem detetados todos os erros. Normalmente é necessário 

verificar vários campos da receita como a assinatura do médico (erro bastante usual, porque o médico se 

esquece de assinar), assinatura do utente, regime de comparticipação, portarias, despachos, carimbo da 

farmácia, data da dispensa e assinatura do profissional que aviou a receita. Existe ainda uma comparação 

entre a prescrição médica e os dados que são impressos no verso da receita, isto é para verificar se todos os 

medicamentos foram dispensados corretamente. Durante o meu estágio pude ajudar nesta atividade em 

que é necessário ser-se bastante minucioso e responsável, pois se forem enviadas receitas com erros, 

estas são devolvidas e a farmácia não vai ser reembolsada. 

Depois do processo de conferência de receituário está terminado, é necessário colocar os grupos 

de trinta receitas do mesmo lote ordem crescente e imprimir o verbete de identificação do lote, assina-lo 

e carimba-lo e anexa-lo ao lote. Depois existe o fecho do mês, que consiste em fechar a faturação e 

consequentemente emitir um resumo de lotes e uma fatura mensal para entidade comparticipadora. Estes 

dois documentos devem ser assinados e carimbados pelo farmacêutico. Depois separamos em dois grupos, 

o grupo do receituário para o SNS, que vai ser da responsabilidade da Administração Regional de Saúde 

do Norte (ARS Norte), e deve ser enviado até dia 10 de cada mês para o Centro de Conferência de 

Receituário. Deve ser enviado a primeira e segunda via da futura mensal referente a esta entidade 

comparticipadora, assim como a resumo de lotes e os lotes das receitas com os respetivos verbetes 
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anexados. Uma vez que a Farmácia S.Lázaro é associada da Associação Nacional das Farmácias (ANF), 

tem ainda de enviar a terceira via da fatura para a ANF e a quarta via fica guardada na farmácia. 

O outro grupo de receituário, assim como três vias das respetivas faturas e resumo de lotes é 

enviado para a Associação Nacional das Farmácias (ANF) e a quarta via fica arquivada na farmácia. Isto 

acontece porque a ANF é que posteriormente realiza o envio do receituário para os diferentes organismos 

e adianta o pagamento da comparticipação destes. 

Vou falar um pouco sobre esta nova era de conferir receituário com as recitas 

desmaterializadas. Entrei na farmácia, quando começou a existir um maior uso destas receitas e pude 

assistir a este momento de transição e constatar todas as suas vantagens e desvantagens. Com estas 

receitas os erros usuais de aviar uma receita fora do prazo de validade, ou aviar um medicamento que não 

era o correto são muito improváveis de acontecer. Uma vez que o sistema impede a dispensa de 

medicamento fora da data de validade, assim como o sistema apenas abre os medicamentos abrangidos pelo 

código CNP prescrito. Isto é uma vantagem enorme e retira a farmácia todo o trabalho de conferência de 

receituário e envio para a ARS no que toca à comparticipação pelo SNS, permitindo uma agilização do 

processo. No entanto a farmácia fica sem nenhum documento a comprovar a dispensa.  

No que toca outras entidades de comparticipação de sistemas complementares, no final do 

atendimento é impresso um documento em papel que prova a dispensa do medicamento ao utente, que 

posteriormente deve ser enviado para a ANF. 

 

4.3. DEVOLUÇÃO DE RECEITUÁRIO 

 A devolução de receituário é quanto maior, quanto pior for a conferência das recitas. Normalmente 

o receituário só é devolvido se forem detetados erros e inconformidades nas receitas. Sendo que existem 

erros que podem ser resolvidos no mês seguinte e outros que não. No caso do erro cometido não possuir 

resolução a farmácia tem de ficar em prejuízo, ou seja perde o dinheiro que iria ser comparticipado pelo 

organismo. No caso de poder ser resolvido, as receitas são enviadas para a farmácia para serem corrigidas 

e podem voltar a ser faturada e reenvida no mês seguinte.  

5. Prestação de Serviços 

A Farmácia S.Lázaro desenvolve atividades para a promoção da Saúde Pública da sua população. 

Tal só é possível porque a farmácia é uma instituição que possuir recursos humanos especializados na área 

da informação, segurança e eficácia do medicamento. Cada vez mais se fala de promoção do uso racional 

do medicamento e da importância do aconselhamento farmacêutico, mas a verdade é que a população não 

está consciencializada para a relevância do trabalho do farmacêutico na sociedade portuguesa. E 

atualmente, ainda existem pessoas que não concordam com preços estabelecidos quando é prestado um 

serviço farmacêutico [5, 31]. Durante o meu estágio pude falar com utentes que não concordavam, mas 

depois de explicar que os serviços envolvem gasto de materiais para a farmácia e tempo de um profissional, 

existia compreensão. Mas acredito que seja ainda uma tarefa difícil. A farmácia devido à crise económica 

no setor não podia continuar a limitar-se a vender medicamentos, precisou de evoluir e de se adaptar para 

sobreviver. E durante este processo de adaptação surgiram novas áreas de interessa para os farmacêuticos, 
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muitas delas já realizadas nas farmácias portuguesas, mas gratuitamente. O serviço farmacêutico com maior 

destaque na Farmácia S.Lázaro é a medição de parâmetros bioquímicos como a glicemia capilar, colesterol 

total e triglicerídeos. No nosso caso a glicemia capilar tem medição gratuita ao contrário dos restantes. 

Existe bastante adesão, principalmente por parte dos doentes e mostram-se muito recetivos para ouvir 

conselhos. A vontade de mudar hábitos de vida é que já não é muita, são pessoas na sua maioria idosas que 

têm alguma dificuldade em mudar rotinas. A Farmácia S.Lázaro presta ainda cuidados de primeiros 

socorros, administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação e teste de gravidez. É 

possível ainda medir gratuitamente parâmetros físicos como o peso, altura, IMC e a pressão arterial.  

 

5.1. DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

A medição da pressão arterial é sem dúvida o serviço mais solicitado na farmácia. A determinação 

é gratuita e realizada através de um tensímetro automático. Parecendo que não, esta automatização foi um 

grande avanço porque estão continuamente utentes a chegar para medir a tensão arterial, e torna-se 

complicado gerir. Este controlo é realizado por doentes hipertensos ou sem doenças cardiovasculares. 

Muitas vezes os utentes sentem-se mal e vão medir a tensão arterial à nossa farmácia porque é grátis, e 

depois gostam do nosso atendimento e voltam mais tarde. Alguns doentes ainda preferem medir com 

esfigmomanómetro e neste caso nós medimos no consultório. No final da medição todos os utentes dirigem-

se ao balcão para nos mostrar os resultados e nós avaliamos. Normalmente os valores não devem exceder 

os 140-90 mmHg [32]. Mas devemos estar atentos a outras patologias que o doente tenha como a diabetes 

mellitus ou doença renal, em que a pressão arterial não deve ser mais alta que 130-80 mmHg. Caso os 

valares se encontrassem acima do normal recomendava medidas não farmacológicas como exercício físico 

adaptado à idade e diminuição da ingestão de sal. Aconteceu por duas vezes dois utentes diferentes terem 

a tensão arterial acima de 18 mmHg, nesses casos recomendei ficarem na farmácia e ligarem a um familiar 

para os levar a um hospital, uma vez que são valores mesmo muito elevados. 

 

5.2. DETERMINAÇÃO DO COLESTEROL TOTAL E TRIGLICERÍDEOS  

A medição de colesterol e triglicerídeos não é tão usual com a glicemia capilar, no entanto ainda 

existe adesão a este serviço farmacêutico. Sempre que fazia a medição destes parâmetros começava por me 

certificar se a pessoa estava em jejum, pois o valor de triglicerídeos é bastante alterado com a ingestão de 

alimentos, posteriormente percebia se o utente já tinha algum problema de saúde ou era por rotina ou por 

se ter sentido mal. Depois de medir comparava os valores obtido com os valores máximos de referência, 

que é de 190 mg/dL para o colesterol total e 150 mg/dL para os triglicerídeos [33, 34]. Se os valores fossem 

superiores tentava aconselhar hábitos de vida saudáveis e tendo em conta a rotina do doente, incentivava 

medidas não farmacológicas e pedia que voltasse a repetir a determinação dentro de semanas. Normalmente 

já conhecia os utentes e caso fosse usual os valores estar alterado pedia ao doente para marcar uma consulta 

no seu médico de família para fazer uma nova avaliação da sua situação. As pessoas estão bastante 

alarmadas para as doenças cardiovasculares e os seus perigos por isso tentam ouvir os conselhos. 

 

5.3. DETERMINAÇÃO DA GLICEMIA CAPILAR 
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Outra determinação bastante pedida na farmácia S.Lázaro é a glicemia capilar. Normalmente são 

utentes com a doença de diabetes mellitus diagnosticada ou utentes que se têm vindo a sentir mal e vão 

medir este parâmetro. Acho que todos os profissionais de saúde e a população em geral está ciente das 

complicações da diabetes mellitus e normalmente as pessoas levam os tratamentos a sério e cumprem as 

indicações terapêuticas. O grande problema são os hábitos de vida, a vida sedentária concomitante com a 

ingestão elevada de açucares muitas vezes reflete-se num resultado elevado.  

Os valores pelos quais me regia eram os indicados pela Direção Geral de Saúde, em que para o 

diagnóstico de diabetes era necessário um valor superior a 126mg/dL em jejum [35, 36]. Normalmente 

quando um doente ainda não diagnosticado apresentava um resultado superior a 126mg/dL em jejum eu 

aconselhava o doente a marcar uma consulta no seu médico de família, assim como dava conselhos não 

farmacológicos que passavam por uma retificação da alimentação e exercício físico. Quanto a alimentação 

explicava a importância de fazerem várias refeições durante o dia, assim como a necessidade de diminuir 

os hidratos de carbonos simples. Quanto ao exercício físico tentava perceber quais os gostos do utente e 

posteriormente dava um conselho mais dirigido, por exemplo para os mais idosos indicava caminhadas ou 

hidroginástica, mas para utentes mais novos indicava ginásio ou exercício ao ar livre. Tentava ainda explicar 

a importância de ter o peso adequado para a sua estrutura e altura. O importante era tentar criar uma ligação 

com o utente e responsabiliza-lo. Estes conselhos também eram dados caso o utente tivesse a glicemia 

superior a 110mg/mL em jejum ou a 140mg/ml no pós prandial [35]. Isto porque apesar de as pessoas ainda 

não atingirem valores para serem diagnosticadas com diabetes, estão muito perto deles e ainda existe 

hipótese de melhorarem o seu estado de saúde. Nesta doença a prevenção é sem dúvida o melhor caminho.  

 
 
 
 

5.4. VALORMED 

O VALORMED funciona através de contentores instalados nas farmácias portuguesas, onde 

qualquer pessoa pode desfazer-se de forma gratuita das suas embalagens vazias ou medicamentos fora de 

uso. Estes resíduos não devem ser eliminados no lixo comum, uma vez que podem causar graves problemas 

ambientais e não forem eliminados corretamente. Através do VALORMED os resíduos vão ser eliminados 

sob controlo farmacêutico e depois são processados em estações de tratamento adequadas. Nos contentores 

podem colocar-se medicamentos fora de prazo ou sem uso, materiais utilizados no acondicionamento e 

embalagem dos produtos adquiridos, mesmo que contenham restos de medicamentos e acessórios utilizados 

para facilitar a administração dos medicamentos [37]. 

Depois do contentor estar cheio, é pesado e é preenchida uma ficha que o acompanha com o 

número de registo, identificação da farmácia, peso do contentor, rubrica do operador e da pessoa 

responsável pelo seu transporte, uma via da ficha é arquivada na farmácia e a outra segue no contentor para 

o VALORMED. 

 

6. Cuidados Farmacêuticos e Promoção para a Saúde 
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Os cuidados farmacêuticos surgiram da necessidade de envolver os farmacêuticos na assistência a 

doentes no âmbito da medicação. De uma forma geral, este conceito ainda não foi realmente implementado 

na maioria das farmácias em Portugal. Mas assistiu-se nos últimos anos a uma melhoria e uma tentativa de 

inovar e crescer nesta área. No caso da farmácia S.Lázaro, as medições que fazemos de glicemia capilar, 

de colesterol total, de pressão arterial ou até mesmo do peso, altura e IMC são registados num cartão 

personalizado do utente e desta forma é mais fácil para nós fazermos o seguimento do utente. No entanto 

eu achei que poderíamos fazer mais com esse cartão e irmos mais longe e por isso melhorou e reciclei o 

cartão que já existia para o tornar mais eficaz, que irá ser apresentado na Parte II do relatório. Porque a meu 

ver, os cuidados farmacêuticos implicam uma ligação e um seguimento do utente continuado e 

sistematizado. E sempre que se pode em ligação aos restantes profissionais de saúde. Os cuidados 

farmacêuticos podem ser o futuro das farmácias, podem ser aquilo que vai fazer a população perceber a 

verdadeira essência da nossa profissão e valorizar os conhecimentos que possuímos sobre os medicamentos. 

Podemos fazer a diferença nesta área, podemos promover a saúde através de ações de prevenção primária 

na nossa comunidade, podemos promover o uso racional do medicamento ou a adesão terapêutica. A 

informação gera saúde! E nós temos o poder e o dever de informar e educar os nossos clientes. É de realçar 

o trabalho que a Ordem dos Farmacêuticos tem tido nestes últimos anos no que toca à plataforma do Uso 

responsável do medicamento, além de terem ótimos projetos, disponibilizam material para que as farmácias 

o possam utilizar e ajudar a sua população. É uma área que adoro e os projetos que vou apresentar na parte 

II do relatório muito tem a ver com esta área.  

No próprio ato do atendimento é necessário estar continuamente atento à medicação que o utente 

está a realizar, como o utente tem feito a medicação, se teve alguma reação adversa. É necessário conversar 

com o utente, ouvi-lo e só depois aconselha-lo de forma consciente e de acordo com as suas vontades. É 

necessário gerir expetativas e motivar ao uso do medicamento ao mesmo tempo. Acredito que conhecendo 

os nossos utentes e fazendo o seguimento destes é mais fácil e mais completo todo o processo de 

atendimento ao balcão. Tudo isto com o objetivo de atingir resultados terapêuticos e melhoria na qualidade 

de vida do doente.  

 

7. Formação Complementar 

Infelizmente, durante o meu período de estágio em farmácia comunitária não surgiram muitas 

oportunidades de realizar formações complementares. Apenas tive oportunidade de ir a uma formação da 

Marca La-Roche Posay®, com o objetivo de falar sobre proteção solar e dar a conhecer os seus produtos 

para tal efeito. Foi uma formação muito importante, principalmente porque a Farmácia S.Lázaro trabalha 

muito esta marca e por isso fiquei com conhecimentos mais especializados para realizar o aconselhamento 

farmacêutico. Usei mesmo muito as informações que aprendi nesta formação porque estagiei na época de 

primavera/ verão e por isso realizei vários atendimentos com venda de protetores solares. Acho que o mais 

interessante foi a área de proteção solar em bebes e crianças, porque as pessoas chegam à farmácia com 

imensas dúvidas sobre que tipo de protetor usar, se podem usar, entre outras questões. 
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PARTE II – APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DESENVOLVIDOS 

Projeto 1 – Projeto +VIDA em S.Lázaro 

A informação gera saúde 

1. Enquadramento Geral do Projeto 

A Farmácia São Lázaro encontra-se localizada na freguesia de Bonfim, em frente ao jardim de São 

Lázaro e tem como missão promover a saúde na população e nos seus utentes. No inicio do meu estágio 

foi-me proposto que idealizasse apenas um projeto, que fosse de encontro às verdadeiras necessidades da 

comunidade e da farmácia. Queriam um projeto com impacto e que se identificasse com a politica da 

farmácia. Desta forma, durante o meu primeiro mês avaliei as necessidades dos utentes e da farmácia e 

percebi que os temas mais relevantes para serem tratados na nossa comunidade eram: 

 Automedicação 

 Uso responsável do medicamento 

 Adesão terapêutica em situações de polimedicação 

Inicialmente pensei em tratar separadamente cada um destes temas, no entanto estes estão 

interligados entre si. Após uma curta pesquisa sobre todos os temas, percebi que era muito difícil abordar 

um deles, sem abordar os restantes. A pergunta que se impôs foi a seguinte: porque não pensar num só 

projeto que poderia atuar nestas três áreas diferentes? E foi isso que fiz. A fase de idealização foi a mais 

difícil porque tinha de criar um projeto que fizesse sentido e permitisse ajudar a nossa comunidade a crescer 

e envelhecer de uma forma saudável e ao mesmo tempo dar a conhecer a nossa farmácia, a nossa missão e 

a nossa equipa. Mas depois de idealizado, foi bastante fácil de implementar devido ao apoio que senti por 

parte da farmácia. Dado que o projeto envolve os três temas, irei falar do fundamento teórico de cada tema 

em separado e posteriormente apresentar o “Projeto +VIDA em S.Lázaro” e os seus dois sub-projetos.  Uma 

vez que me foi pedido apenas um projeto, criei posteriormente sub-projetos que embora sejam para públicos 

alvo diferentes, defendem a mesma missão e têm como base os temas já referidos anteriormente.  

2. Fundamento teórico 
2.1.  AUTOMEDICAÇÃO  

2.1.1. CONCEITO E ESTATUTO LEGAL DA AUTOMEDICAÇÃO 
Pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a ”automedicação é a seleção e a utilização de 

medicamentos pelos indivíduos para tratar doenças ou sintomas que reconhecem”. Esta prática é possível 

porque existem medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) que são seguros, eficazes e com a 

relação risco/benefício favorável para a sua utilização, e por isso sem necessidade de prescrição médica 

[38, 39].  

No Decreto-Lei n.º 209/94, de 6 de agosto consideram-se MNSRM todas “as substâncias ou 

associações de substâncias utilizadas na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças, bem como outros 

produtos que, não sendo utilizados para aqueles fins, sejam tecnicamente considerados medicamentos”[40, 
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41]. No entanto, também o uso de MNSRM implica um uso responsável e estes apenas devem ser utilizados 

em caso de alívio de sintomas ou tratamento de estados de saúde sem gravidade. As situações de 

automedicação devem ser limitadas no tempo, não ultrapassando sete dias, ou três dias em caso de febre, e 

quando este período é ultrapassado, o utente deve consultar o seu médico [42, 43]. O INFARMED – 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P refere no Despacho nº17690/2007, de 23 de 

julho que a utilização destes medicamentos deve ser feita com assistência ou aconselhamento de um 

profissional de saúde, não sendo recomendada em bebés, grávidas ou mulheres em fase de aleitamento [31, 

44, 45]. Atualmente, o uso de MNSRM é uma prática legal, mas esta prática só é relevante se a saúde do 

utente não for colocada em perigo e, por isso só devem ser usados em situações clínicas específicas. Para 

clarificar tudo isto a Comissão Técnica de Medicamentos (CTM) elaborou uma proposta de uma lista de 

situações clínicas passíveis de automedicação. Esta lista foi posteriormente aceite e pode ser consultada no 

site do INFARMED [31, 44].  

Outra temática abordada pelo INFARMED no despacho referido são as compras através da 

internet. Esta decisão está inerente a vários riscos, porque por um lado o utente não está acompanhado por 

um profissional de saúde no ato da compra e por outro lado, porque os medicamentos podem não cumprir 

todas as normas de eficácia e segurança. No site do INFARMED é possível verificar onde se pode comprar 

medicamentos pela internet de forma segura [31, 44].  

A nível de legislação nacional foi criada a Comissão Especializada para a Automedicação (CEPA). 

A CEPA foi criada com o objetivo de promover a automedicação de uma forma responsável com base na 

informação do utente. Existe ainda, a nível mundial a Associação Europeia de Medicamentos de 

Automedicação [46]. 

 

2.1.2. PREVALÊNCIA DA AUTOMEDICAÇÃO 
A automedicação é algo que faz parte da sociedade e nos últimos tempos, este conceito tem sido 

sujeito a profundas alterações, quer a nível político, social ou regulamentar. No geral, verificou-se um 

crescimento no mercado de MNSRM entre 2005 e 2013 [47]. Tal aumento, poderá ser explicado pela 

entrada destes em parafarmácias ou outros estabelecimentos, como as cadeias de distribuição alimentar. 

Esta nova situação facilita o acesso, compra e consumo dos MNSRM, sem possibilidade de indicação 

terapêutica por parte de um profissional de saúde, como um farmacêutico. 

A população mundial tem tido um maior acesso a informação sobre cuidados de saúde, 

essencialmente através de meios como a internet ou a televisão e, por isso, existe uma tendência para uma 

automedicação mais responsável [48]. Mas esta informação deveria ser fornecida por parte de entidades 

competentes e através dos seus canais de informação. Embora todo este processo seja legal, como já foi 

referido no ponto anterior, é necessário ter a consciência que nenhum medicamento é isento de riscos ou 

efeitos secundários. Existem alguns utentes que têm conhecimento dos riscos, mas também existem aqueles 

que não estão cientes das contra indicações [46].  

Infelizmente a automedicação vai além dos MNSRM, a OMS reportou que a venda de 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), sem a prescrição também é bastante comum. Estes dados 

são verdadeiramente preocupantes e poderão trazer repercussões graves para a saúde dos utentes que a 

praticam e para a comunidade [49]. A automedicação com MSRM é comum em patologias crónicas como 
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hipertensão arterial ou diabetes mellitus. Apesar dos doentes aprendem o regime terapêutico, estes devem 

ser seguidos pelo médico para reavaliação dos resultados e terapêutica [46]. 

Analisar a prevalência da automedicação ao longo do tempo em Portugal ou no mundo é 

complicado, uma vez que não existem muito estudos longitudinais.  

Muitos fatores podem influenciar a automedicação como o sexo, idade, zona geográfica, nível de 

escolaridade ou até mesmo fatores socioeconómicos [45, 49, 50]. Embora inicialmente se pensasse que a 

automedicação era mais usual nas famílias com baixos rendimentos, atualmente este fator não tem sido 

comprovado. Uma vez que o fenómeno da automedicação também ocorre nas camadas mais privilegiadas, 

que possuem acesso a todos os serviços médicos e capacidade monetária para os pagar [46].  

Em 2004 o Centro de Estudos de Farmacoepidemiologia da Associação Nacional das Farmácias e 

Centro de Informação do Medicamento da Associação Nacional das Farmácias publicaram um estudo 

transversal para determinar a prevalência da automedicação no meio urbano em Portugal. Os dados obtidos 

foram bastante interessantes. Este estudo contou com uma amostra de 4135 utentes e reportou que a 

prevalência da automedicação encontrada foi de 26,2%, sendo que era mais frequente entre os 10 e os 49 

anos. Em caso de transtornos de saúde ligeiros, 71% dos utentes afirmou que consulta um médico, ao ponto 

que apenas 27,6% dos utentes afirmou consultar o seu farmacêutico. No caso das crianças, a percentagem 

de automedicação é mais baixa, pois a tendência dos pais é deslocaram-se ao médico. Existe ainda uma 

diferença estatisticamente relevante entre os diferentes sexos, sendo a automedicação mais prevalente nas 

mulheres (28,4%) em relação a 25,2% no caso dos homens [47]. 

No entanto, apenas 50% dos inquiridos adquiriu os medicamentos para automedicação por 

indicação do farmacêutico. Sendo que a outra metade adquiriu os medicamentos por sua iniciativa ou por 

sugestão de familiares ou amigos. Acho que podemos marcar a diferença, enquanto farmacêuticos ajudando 

através da indicação terapêutica os nossos utentes, e permitir que eles façam a automedicação de forma 

informada [47]. 

Um outro estudo realizado nas zonas rurais de Portugal a uma amostra de 2879 utentes, revelou 

que a prevalência da automedicação em áreas rurais era 21,5%, que é um pouco inferior ao valor enunciado 

em cima para a população urbana. Estes valores podem ser explicados pelo facto de um maior nível de 

escolaridade predispor à automedicação. No  caso do meio rural, as pessoas tem um menor nível de 

escolaridade, sendo que a percentagem de iliteracia é de 17,6%, ao ponto que na zona urbana é de apenas 

7,5% [51].  

 

2.1.3. MEDICAMENTOS MAIS UTILIZADOS NA AUTOMEDICAÇÃO  
Como foi referido, os utentes usam MSRM e MNSRM na automedicação. No entanto, pelo 

estatuto legal atualmente vigente em Portugal, a automedicação só pode cingir-se a MNSRM. Os 

medicamentos utilizados variam muito tendo em conta a faixa etária para quem são dirigidos. No caso dos 

MNSRM, os estudos realizados em Portugal são concordantes quanto aos grupos terapêuticos mais 

utilizados na automedicação, que são preparações nasais e sistémicas para gripe, constipação e tosse, 

analgésicos antipiréticos e anti-inflamatórios. Por fim são ainda utilizados as preparações dermatológicas e 

suplementos de vitaminas e minerais [52]. No caso das crianças os medicamentos mais utilizados na 

automedicação são para a constipação e tosse ou pomadas para as feridas. No caso dos idosos existe o uso 

frequente de analgésicos, anti-inflamatórios, pomadas e medicamentos gastrointestinais [52].  
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No caso da automedicação com MSRM, os antibióticos são o grupo mais procurado na Europa. 

Infelizmente, a toma errada de antibióticos por falta de conhecimento pode refletir-se num risco par o utente 

individualmente, mas também num risco para a comunidade em geral, como a propagação e aumento da 

resistência bacteriana [53-55].  

 

2.1.4. BENEFÍCIOS DA AUTOMEDICAÇÃO 
A automedicação tem benefícios, desde que seja feita de forma responsável. Para tal, é 

necessário que o utente recorra a MNSRM e seja instruído com conhecimentos suficientes para fazer uma 

escolha certa para alívio de sintomas passageiros e sem gravidade. O utente deve possuir ainda, a 

consciência dos riscos associados à automedicação, sendo que estes podem diminuir com a leitura do 

folheto informativo ou com o aconselhamento farmacêutico [52]. 

Se a automedicação for realizada responsavelmente pode originar benefícios para os pacientes 

e para a família destes, pois podem-se evitar filas de espera e outros problemas derivados de um sistema de 

saúde, permitindo a resolução rápida e barata de problemas menores de saúde [52]. Desta forma, a 

automedicação acaba por ser uma atitude benéfica para o SNS, uma vez que diminui o número de utentes 

que iriam recorrer a este por um problema menor. A política instituída em vários governos da Europa passa 

pela promoção do auto cuidado e da automedicação responsável, promovendo o uso racional do 

medicamento, tema que irei abordar de seguida [31]. 

 

2.1.5. RISCOS DA AUTOMEDICAÇÃO 
Todos os medicamentos, podem apresentar riscos para a saúde, uma vez que estes podem 

possuir efeitos secundários além do efeito terapêutico [56]. 

Os riscos da automedicação podem ser diversos, se esta não for responsável. Os riscos acrescem 

com a falta de informação do utente, levando a um uso inadequado, abuso de medicamentos, uso de doses 

e vias de administração incorretas e duração de tratamento errada. Tudo isto pode desencadear situações 

graves de saúde como doses sub terapêuticas ou tóxicas, reações adversas ou até mesmo dependência física 

ou psicológica. Estes riscos podem ser diminuídos com campanhas ou ações formativas na comunidade, 

assim como a ajuda de profissionais como os farmacêuticos [56]. 

No caso dos antibióticos como já foi referido, além do risco individual, o indivíduo pode 

contribuir para o perigo iminente da resistência a antibióticos [52]. Durante o meu estágio, vários utentes 

pediram antibióticos, quando todos os sintomas apontavam para gripe. Nestas situações eu tentava explicar 

que não era a melhor opção, mas é desafiante explicar algo que vai contradizer as crenças do doente. No 

entanto, se eu explicasse claramente, todos os utentes compreendiam e provavelmente no futuro não vão 

voltar a cometer este erro. 

Outro risco já enunciado anteriormente, é a automedicação recorrendo à compra de 

medicamentos pela internet. Muitos medicamentos estão em lojas on-line não reconhecidas pelo 

INFARMED. No seguimento deste assunto, irei reportar um episódio que aconteceu comigo ao balcão 

da farmácia, e sem dúvida, foi algo que me entristeceu enquanto futuro profissional de saúde. Uma 

senhora com cerca de 40 anos, entrou na farmácia e pediu-me uns comprimidos para emagrecer, de seu 

nome Reductil®, constituído por sibutramina. Quando fui procurar deparei-me com circulares do 

INFARMED que explicavam que o medicamento tinha sido retirado do mercado europeu já em 2010, uma 
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vez que este apresentava riscos cardiovasculares graves, entre outros [57]. Após conversar com a utente e 

explicar que o medicamento tinha sido retirado do mercado, assim como os seus perigos, esta continuou a 

mostrar-se interessada e disse que me pagava o que fosse preciso para ter o medicamento. Eu expliquei que 

não era uma questão de dinheiro, mas sim de segurança. Esta respondeu-me que iria compra-lo através de 

uma página da internet. Eu mostrei o comunicado do INFARMED com a seguinte frase: “O Infarmed 

constatou a existência de inúmeras páginas anónimas no Facebook que anunciam a venda de medicamentos 

contendo a substância ativa sibutramina (por exemplo, Reductil ou o seu genérico). Estas páginas 

electrónicas não são autorizadas, sendo as suas vendas ilegais.   Os medicamentos por elas comercializados 

são também ilegais e/ou falsificados, pelo que a sua utilização constitui um elevado risco para saúde” [31]. 

Mesmo assim, a utente afirmou que ia comprar porque não se importava com os efeitos secundários, apenas 

com a perda de peso rápida. Apesar do meu esforço, não consegui dissuadi-la a não comprar o medicamento 

que pode ser verdadeiramente perigoso para a sua saúde. No entanto, tentei de todas as formas informa-la 

dos perigos que estaria a correr. 

 

2.1.6. PROMOÇÃO DA AUTOMEDICAÇÃO RESPONSÁVEL 
O farmacêutico deve contribuir para a educação para a saúde. Para que seja possível este tipo de 

educação, é necessário criar laços de confiança com os utentes da farmácia que permitam criar um diálogo. 

Uma vertente da Automedicação responsável passa pela passagem de conhecimento para o utente, 

permitindo que este faça um escolha informada e correta. É necessário divulgar e explicar quais os 

comportamentos benéficos ou de risco que o utente pode adotar em situação de doença menor.  

 Passa também pela promoção da indicação farmacêutica, pois o farmacêutico deve apelar ao uso 

racional e responsável do medicamento e pode ajudar os utentes a perceber os seus sintomas e qual o 

MNSRM mais indicado para o seu caso em especifico. Ajudam ainda o utente a perceber como deve tomar 

o medicamento e quando recorrer aos serviços do SNS, relembrando que a automedicação deve ser feita 

num curto espaço de tempo, pois pode estar a esconder sintomas de alguma patologia grave. Deve ainda 

ser realizado todo um trabalho no que toca aos pedidos de cedência de MSRM, quando os utentes não 

possuem a prescrição médica. É necessário explicar a importância da prescrição e da necessidade de 

consulta médica, mesmo quando o doente tem uma patologia crónica [52].  

 

2.2. USO RESPONSÁVEL DO MEDICAMENTO 

2.2.1. CONCEITO 
Para a OMS, o uso responsável do medicamento é quando “os pacientes recebem os medicamentos 

apropriados para as suas condições clínicas, com doses adequadas às suas necessidades individuais e por 

um período de tempo adequado e ao menor custo para o paciente e para a comunidade” [38, 58].  

Com o uso responsável do medicamento os objetivos são [59]: 

 Garantir de que um medicamento é estritamente utilizado quando necessário, sendo a 

decisão realizada com base em  informação científicas e/ou clínicas atualizadas; 

 Escolher o medicamento tendo em conta as opções do paciente, sendo o mais eficaz 

possível e o menos provável de causar dano; 
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 Ceder atempadamente medicamentos com qualidade e monitoriza-los quanto à sua 

eficácia e segurança; 

  Utilizar uma abordagem multidisciplinar abrangendo as opiniões dos profissionais de 

saúde, dos utentes, da família e dos cuidadores. 

 

2.2.2. PROBLEMÁTICA DO USO IRRACIONAL DO MEDICAMENTO 
O uso irracional do medicamento acaba por ser definido como praticar o contrário da definição 

enunciada no ponto anterior. Os medicamentos aumentaram a eficiência dos sistemas de saúde, sendo o seu 

custo-benefício muito positivo. Através do desenvolvimento dos medicamentos assistiu-se a uma 

diminuição da mortalidade, com aumento da esperança média de vida e melhoria de qualidade de vida, isto 

porque o medicamento é utilizado para prevenção, tratamento e cura de doenças. No entanto, o seu uso 

errado pode levar a piores resultados no paciente e a um gasto económico desnecessário. Ou seja, uma parte 

do investimento anual em medicamentos, não vai proporcionar bons resultados [59].  

Infelizmente, segundo dados da OMS mais de 50% dos medicamentos não possuem uma corretada 

prescrição, dispensa ou venda, por parte de profissionais de saúde. Assim como, 50% dos pacientes toma 

os seus medicamentos de forma inadequada. É exatamente aqui que os farmacêuticos podem ajudar, quer 

a fazer uma dispensa e venda correta, quer a auxiliar os seus utentes a possuírem uma maior autonomia de 

gestão dos medicamentos [38]. 

Metade dos países do mundo ainda não implementaram uma política para a promoção do uso 

responsável do medicamento, sendo que um terço da população mundial não consegue ter acesso a 

medicamentos básicos e essenciais para a vida, aumentando a morbilidade e mortalidade [58]. 

Atualmente, começa a verificar-se as consequências de décadas de uso irracional de 

medicamentos, como é com o caso do grupo terapêutico dos antibióticos. O seu uso inadequado começa a 

agora a tornar-se visível com o aumento de resistência antimicrobiana, aliada a uma falta de resposta por 

parte das industrias farmacêuticas, ou seja, não estão a ser comercializados antibióticos com espetros para 

eliminar determinados microrganismos resistentes [58]. 

Dados avançados pela Ordem dos Farmacêuticos demonstram que poderíamos poupar cerca 370 

mil milhões de euros em cuidados de saúde se o medicamento fosse utilizado corretamente. Este valor 

corresponde a cerca de 8% da despesa mundial em saúde, por ano [17, 59]. O desenvolvimento de atividades 

e projetos deste âmbito podiam auxiliar no crescimento sustentável do SNS. No seguimento desta 

necessidade a Ordem dos Farmacêuticos desenvolveu uma campanha de consciencialização para o Uso 

Responsável do Medicamento (Uso do Medicamento – Somos Todos Responsáveis) [60]. No âmbito desta 

campanha foram disponibilizados vários materiais que podem ser utilizados pelos profissionais de saúde, 

como é o caso dos farmacêuticos, material esse, que utilizei no projeto “+VIDA em S.Lázaro” na formação 

para os mais novos e para informar adultos e idosos. É necessário consciencializar a comunidade para esta 

problemática, porque a informação gera saúde e responsabilidade. 

 

2.2.3. TIPOS MAIS COMUNS DE USO IRRACIONAL DE MEDICAMENTOS 
Existem várias formas de usar os medicamentos de um forma não racional, mas as mais comuns 

são [38] : 

 Polimedicação - uso exagerado de muitos medicamentos por utente; 
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 Uso exagerado e irresponsável de antibiótico;  

 Abuso de formulações injetáveis invés de formulações orais; 

 Prescrição de medicamentos sem seguir as normas clínicas vigentes; 

 Automedicação irresponsável. 

 

2.2.4. PROMOÇÃO DO USO RESPONSÁVEL DO MEDICAMENTO 
Normalmente todas as medidas para diminuir o impacto desta problemática passam pela educação 

e informação da população [61]. 

Existem várias politicas que se podem adotar de modo a promover o uso responsável do 

medicamento. Algumas delas são a idealização de normas clínicas e a sua promoção no seio dos 

profissionais clínicos, assim como a formação de comissões terapêuticas hospitalares, algo que já está 

instituído em todos os hospitais de Portugal. Uma outra politica passa pela implementação de programas 

de revisão terapêutica e reconciliação terapêutica. Adicionalmente devem ser garantidos todos os recursos 

financeiros necessários para permitir a disponibilidade de medicamentos para todos os pacientes, assim 

como recursos humanos nas instituições de saúde [58, 59].  

Por fim, devem ser promovidas atividades de educação pública sobre este tema. Quando a 

população conhece os riscos e benefícios do uso dos medicamentos ou dos tratamentos, é possível obter 

melhores resultados, tanto em MSRM como em MNSRM. É imprescindível promover a literacia em saúde. 

As campanhas devem ainda ter em conta as crenças culturais e sociais da comunidade, devem ser instituídas 

nos primeiros anos de escolaridade e devem possuir estratégias de comunicação atualizadas, de forma a 

permitir a prevenção primária e um crescimento mais informado e saudável [59]. Foi por esta razão que 

achei pertinente abordar este e os restantes temas na comunidade infanto-juvenil, no âmbito do projeto 

“+VIDA em S.Lázaro”. 

 

2.3. ADESÃO TERAPÊUTICA 

2.3.1. CONCEITO DA ADESÃO TERAPÊUTICA 
A adesão terapêutica consiste na aceitação das instruções de um profissional de saúde no que toca 

à toma dos medicamentos por parte do utente. Ou seja, o doente faz a dose, frequência e a duração do 

tratamento corretamente e tendo em conta as instruções que lhe foram dadas. Assim como a adoção de 

hábitos de vida saudáveis, dietas ou alteração da rotina ou estilo de vida, que vão de encontra aos conselhos 

dados. Um utente pode não aderir à terapêutica por defeito, quando o doente não toma os medicamentos 

prescritos ou toma em menor quantidade ou por excesso, quando o doente abusa dos medicamentos que lhe 

foram indicados [62].  

É bastante simples descrever o conceito de adesão terapêutica, mas a realidade dos pacientes é 

outra. Existe uma dificuldade enorme inerente à adesão terapêutica, uma vez que é extremamente difícil 

conciliar mudança de estilos de vida, com dietas, exercício físico e ainda ter de fazer diariamente a 

medicação de forma correta. Com uma dificuldade acrescida, pois cada paciente está exposto a uma elevada 

quantidade de medicamentos distintos diariamente. Teóricamente os doentes precisam de cumprir todos os 

conselhos e o regime terapêutico para obterem melhores resultados, mas por vezes esses conselhos não têm 

em conta as opções do doente [63].  
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Para se obter uma boa taxa de sucesso é necessário criar um processo flexível e ativo em que o 

paciente se esforça para atingir um bom resultado de saúde em conjunto com os profissionais que o 

acompanham. A adesão terapêutica em doenças crónicas é a mais preocupante e por isso, decidi colocar os 

doentes crónicos polimedicados como utentes-alvo no projeto “+VIDA em S.Lázaro” [62]. 

 

2.3.2. FATORES PREDITORES DA FALTA DE ADESÃO TERAPÊUTICA 
Tem vindo a existir uma enorme procura 

dos fatores associados ao insucesso na adesão 

terapêutica, de modo a preveni-la. No entanto, este 

processo é muito complexo e pode ser explicado pela 

interação de um conjunto de fatores.  

Fatores esses que são: 

 

 Fatores sociais, económicos e culturais  

No que toca aos fatores socioeconómicos, 

estes apresentam resultados similares em vários 

estudos. Os baixos rendimentos aliados ao baixo 

nível de escolaridade, iliteracia ou desemprego 

podem realmente afetar a adesão terapêutica. Isto 

porque, a falta de recursos económicos pode impedir o acesso aos cuidados de saúde necessários ou até 

mesmo a compra dos medicamentos. Também as crenças culturais e etnias podem condicionar a adesão 

terapêutica [38, 64].  

 Fatores relacionados com a doença de base e comorbilidades 

Relativamente aos fatores relacionados com a doença, a dor é o fator mais importante que conduz 

à adesão terapêutica, em relação à gravidade e severidade da doença. Posteriormente o tempo do tratamento 

ou a ausência de sintomas, podem comprometer a taxa de sucesso. Em paralelo, a existência de 

comorbilidades, como depressão, diabetes, doenças infetocontagiosas, abuso de drogas e álcool, pode 

comprometer o sucesso [65]. 

 Fatores relacionados com a terapêutica prescrita 

 Quanto aos fatores relativos ao regime terapêutico, normalmente quanto maior a duração, 

complexidade do tratamento ou aparecimento de efeitos secundários, menor será adesão terapêutica. 

Também a prescrição de muitos medicamentos que implicam tomas diferenciadas ao longo do dia 

comprometem a adesão. Quando não são obtidos resultados positivos imediatos existe a tendência a desistir 

do tratamento. Os doentes apresentam taxas de sucesso maiores com tratamentos simples, com indicações 

claras e sem grandes mudanças da rotina diária. O auxílio dos profissionais de saúde para ajudar na gestão 

terapêutica também é um importante fator para o sucesso [65]. 

 Fatores relacionados com os profissionais e serviços de saúde 

Esta ligação tem sido bastante estudada nos últimos anos. É importante que o paciente acredite e 

tenha confiança no tratamento e no profissional de saúde que está a cuidar dele [66]. Desta forma, cada vez 

é mais relevante que os profissionais desenvolvam a sua capacidade de comunicação com os pacientes, para 

Figura 1 - Fatores que influenciam o insucesso na 
adesão terapêutica. Adaptado de [38]. 
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conseguirem transmitir a informação com uma linguagem adaptada e simples. Quando falo em linguagem 

adaptada, é moldar o discurso tendo em conta o nível de escolaridade, capacidade cognitiva do doente e 

preocupações e expetativas do doente. Atualmente, vê-se este fator como decisivo na motivação para a 

adesão terapêutica [65]. 

 Fatores individuais relativos ao doente 

Em relação a estes fatores, os resultados obtidos nem sempre são constantes e por vezes até são 

contraditórios. Quanto à variável género não tem sido demonstrada uma relação consistente quanto à taxa 

de adesão terapêutica [67]. No que toca à variável idade, estudos demonstram que a taxa diminui com o 

envelhecimento, ressalvando que quanto maior a idade, pior é o estado de saúde e existe a tendência para a 

polimedicação [68]. Com o aumento da idade, existe maior desenvolvimento de doenças crónicas e 

esquemas terapêuticos complicados com um longo prazo. Tudo isto pode comprometer a taxa de sucesso 

na adesão terapêutica. No entanto, outros estudos comprovam que a idade não é um fator de predisposição 

credível, pois por vezes também se visualizam elevadas taxas de insucesso na camada juvenil. No caso de 

idades muito avançadas e crianças, normalmente esta taxe de sucesso depende da capacidade dos 

cuidadores aplicarem a terapêutica corretamente [64]. Sendo, que como já tinha referido as taxas de adesão 

terapêutica  em crianças, em que os pais são cuidadores, pode assistir-se a elevadas taxas de sucesso [68].  

2.3.3. MAGNITUDE DO PROBLEMA DA ADESÃO TERAPÊUTICA  
Uma série de estudos comprovaram que a adesão nos pacientes que sofrem de doenças crónicas é 

de apenas 50% [38]. Assim como se verificou que existe uma baixa adesão terapêutica nos países em 

desenvolvimento, muitas vezes explicada porque existe uma falha enorme a nível do acesso aos cuidados 

de saúde [69]. 

Estes números são desafiantes e demonstram que ainda há muito a fazer na área da adesão a 

terapêutica de longo prazo. Mas a verdadeira imagem e dimensão deste problema ainda não está relatada 

pois existe falta de estudos, que são necessários num futuro próximo. 

Em Portugal a realidade não era muito conhecida até há bem pouco tempo, uma vez que não 

existiam muitos estudos publicados. Entretanto a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica 

(APIFARMA) realizou um em Portugal [65]. Deste estudo conclui-se que os motivos para a não adesão 

terapêutica eram: 

 Motivos relacionados com o doente - O estudo supracitado demonstrou que 46,7% dos 

inqueridos refere o esquecimento como principal motivo, em seguida 18,6% referiu como entrave os 

recursos económicos, 7,5% a preguiça, 6,9% referiu a falta de conhecimento, 6,6% referiu que não gosta 

de tomara medicamentos e por fim 4,3% adormece na hora de tomar os medicamentos, outros motivos 

foram citados, mas em menor percentagem. 

 Motivos relacionados com medicamentos e terapêutica – No estudo da APIFARMA 

verificou-se que 26,6% abandona a terapêutica assim que melhora e 22,2% porque descrevem reações 

adversas aos medicamentos. Uma percentagem de 12,4% não toma os medicamentos porque bebeu 

álcoolMotivos relacionado, 8% admite deixar a medicação quando se sente pior e 7,3% deixaram de tomar 

porque não sentiram efeitos benéficos desde que iniciaram o tratamento. 
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 Motivos relacionados com a relação entre médicos e doentes – 31,7% dos inquiridos 

referiu que tinha receio de fazer perguntas ao médico e pedir esclarecimentos e 28,1% referiu que não 

estavam atentos às explicações do médico quando este estava a explicar o tratamento. 

 

2.3.4. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA ADESÃO TERAPÊUTICA 
A medição da adesão terapêutica é bastante importante, para que se possa fazer uma estimativa 

concreta e precisa da taxa de adesão terapêutica. Atualmente, não existe nenhum método reconhecido como 

método  padrão, pelo que normalmente a combinação de métodos é a fórmula mais eficiente [70]. 

Tabela 3 - Métodos para avaliar a adesão terapêutica. Tabela adaptada de [62]. 
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Na tabela 3 estão enunciados vários métodos utilizados para avaliara a adesão terapêutica. 

Avaliando as vantagens e desvantagens de cada método, os métodos indiretos são, no geral, menos 

dispendiosos e mais fáceis de colocar em prática e desenvolver numa farmácia. Entre estes métodos, o 

questionário a doentes é o que o que possui mais vantagens na avaliação clinica aliado a um baixo custo. 

No que toca ao projeto “+VIDA em S.Lázaro” foi este o método aplicado. Neste método em especifico 

existem várias escalas e questionários, sendo que o utilizado foi a escola de Adesão à terapêutica validada 

para a população portuguesa.  É muito importante utilizar uma escala já validada em Portugal, pois se 

fizéssemos uma tradução literal de escalas já existentes, poderíamos formar questionários que não eram 

percetíveis ou suficientemente claros para portugueses. Com este método temos que ter em conta que os 

resultados normalmente se encontram todos sobrestimados, porque os doentes têm dificuldade em assumir 

um mau comportamento [45]. 

 

2.3.5. RISCOS ASSOCIADOS À BAIXA ADESÃO TERAPÊUTICA  
Uma adesão terapêutica incompleta pode levar a que o doente desenvolva riscos graves para a 

saúde. Quando o doente não toma toda a medicação de forma correta pode não responder ao tratamento ou 

levar a recaídas do problema que possui.  Quando um paciente deixa de tomar abruptamente uma medicação 

pode existir risco de abstinência e efeitos adversos. No caso de uma sobre utilização de fármacos, os 

pacientes podem desenvolver risco de toxicidade sistémica, quando o fármaco possui um baixo limiar de 

toxicidade. A segurança dos pacientes pode ainda ficar em risco por desenvolvimentos de resistências a 

medicamentos quando estes não os tomam como deviam, como é o caso de pacientes com SIDA [62, 71]. 

 

2.3.6. ESTRATÉGIAS PARA A PROMOÇÃO DA ADESÃO TERAPÊUTICA EM 

DOENTES POLIMEDICADOS 

Neste ponto escolhi focar-me na adesão terapêutica em doentes polimedicados, isto porque para 

no projeto “+VIDA em S.Lázaro”, os utentes alvo são utentes com patologias crónicas e com 

comorbilidades, como Hipertensão arterial, diabetes e dislipidemias. Esta escolha teve a ver com os dados 

já apresentados anteriormente, pois estes doentes apresentam maiores dificuldades na adesão terapêutica, 

devido aos extensos esquemas terapêuticos aliados a múltiplas tomas diárias e a um público com uma idade 

já avançada. No entanto, as estratégias que irei falar podem ser adaptadas e usadas noutros tipos de doentes. 

Atualmente foram desenvolvidas várias estratégias para estimular a adesão terapêutica, que 

passam por sensibilizar e incrementar a capacidade dos profissionais de saúde para esta problemática, 

tornando os esquemas terapêuticos mais simples, explicando de forma mais clara as indicações e 

envolvendo ativamente o doente no dialogo. Assim como, estratégias para a educação dos pacientes, como 

explicar o porquê de tomar aquele fármaco, o porquê de ser aquelas horas e o porquê de não poder deixar 

de tomar. Na farmácia, o farmacêutico pode adotar uma posição ativa, seguindo os seus utentes  e 

promovendo a Auto monitorização dos parâmetros mais relevantes para o controlo da doença, como a 

medição da glicémia, tensão arterial, colesterol, triglicerídeos, peso ou IMC [45, 72]. 

Algumas das estratégias práticas podem passar por: 

 Utilizar embalagens de recondicionamento da medicação para 24h ou para a semana 

inteira; 
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 Sessões educacionais para a promoção do conhecimento sobre a medicação e/ou doença, 

individuais ou em grupo; 

 Informação visual sobre a toma da medicação diária; 

 Dispositivos de alerta para as tomas dos medicamentos;  

 Técnicas motivacionais, em que o profissional discute em conjunto com o doente o 

esquema terapêutico a utilizar. 

3. Motivação do Projeto 

Quando cheguei à farmácia trazia projetos já idealizados sobre temáticas que nada têm a ver com 

estas. Mas a verdade é que depois de um mês ao balcão eu percebi que podia aproveitar esta oportunidade 

no estágio para iniciar um projeto com interesse e impacto na comunidade. Um projeto que pudesse ser 

acarinhado pela equipa da farmácia para que depois houvesse continuidade. Posso dizer que tive muito 

apoio durante todo o processo de formação do projeto, por parte de todos os profissionais da farmácia e por 

parte da professora Irene Jesus. Com a ajuda de todos fui moldando a ideia e tornando-a real. E foi assim 

que surgiu o projeto “+VIDA em S.Lázaro”, com o objetivo de proporcionar momentos que se refletissem 

num aumento de qualidade de vida na comunidade, um aumento de autonomia na gestão da polimedicação, 

assim como a consciencialização da importância do uso responsável do medicamento e da automedicação 

responsável. Consciencialização esta, que deve ser promovida nas camadas mais idosas, mas também nas 

camadas mais jovens, como prevenção primária e com o objetivo de fomentar as relações intergeracionais 

e a passagem de conhecimento dos mais novos para os mais idosos, como pais ou avós. Não basta aumentar 

a esperança média de Vida, é necessário dar mais Vida aos anos. Embora as problemáticas apontadas sejam 

detetadas mais frequentemente na faixa etária idosa, acho que este problema poderá ser diminuído no futuro 

através da prevenção primária, com a educação dos mais novos. No futuro as crianças e jovens abrangidas 

pelo projeto tornar-se-ão idosos informados e com maior autonomia. 

4. Objetivos do Projeto 

Os Objetivos do projeto “+VIDA em S.Lázaro” foram: 

1-  Implementar o serviço de sessões de esclarecimento personalizadas de aconselhamento de adesão 

terapêutica em utentes polimedicados; 

 Aumentar a adesão terapêutica em utentes polimedicados 

 Aumentar a autonomia da gestão da medicação por parte de utentes polimedicados 

 Promover a automedicação responsável e o uso responsável do medicamento 

2- Implementar o serviço de sessões de educação para a saúde para grupos infanto-juvenis; 

 Promover a consciencialização da temática do uso responsável do medicamento, da 

automedicação responsável e da adesão terapêutica na comunidade mais jovem 

 Promover a passagem dos conhecimentos adquiridos pelos jovens para o seio familiar, como pais 

e avós 

3- Promover boas relações entre os profissionais da Farmácia S.Lázaro e a comunidade que a rodeia. 
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5. Descrição do Projeto e Resultados 

O projeto “+VIDA em S.Lázaro” foi pensado para ter uma duração de um ano, logo tive todo o 

apoio da equipa da farmácia e no final deixei todo o projeto devidamente organizado e explicado para que 

outros elementos possam continuar. Este projeto teve dois subprojectos: 

5.1. +VIDA EM S.LÁZARO – SESSÕES DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PARA 

GRUPOS INFANTO-JUVENIS 

 Descrição 

Neste subprojecto o objetivo principal passava pela educação e formação na área do uso responsável 

do medicamento, automedicação e gestão da medicação em doentes polimedicados. Era imprescindível a 

sessão possuir uma apresentação dinâmica, interessante e ao mesmo tempo com um bom conteúdo 

científico. Deste modo dividi a apresentação em três partes fulcrais, uma primeira focada na apresentação 

do papel do farmacêutico na sociedade e o uso responsável do medicamento, uma segunda onde abordava 

a questão da automedicação responsável e por fim a temática da adesão terapêutica em doentes 

polimedicados.  

No primeiro ponto falei um pouco da importância do medicamento, porque se deve tomar, como é 

constituído, sobre a importância do folheto informativo, do conhecimento das contraindicações e efeitos 

secundários, onde guardar os medicamentos e como rejeitar os medicamentos através do VALORMED. 

Posteriormente abordei a temática das diferenças entre medicamentos genéricos e de marca 

 Na segunda parte, abordei a temática da Automedicação responsável.  

E por fim, para tornar a sessão mais interativa, achei que seria mais interessante um caso prático de 

um doente polimedicado, para facilitar a explicação de estratégias básicas de gestão da medicação diária. 

Para tal, montei um caso hipotético de um individuo polimedicado e levei as caixas vazias dos 

medicamentos que supostamente o individuo fazia diariamente. Depois juntava o grupo de alunos e juntos 

preenchíamos um mapa terapêutico diário e cortamos o topo das caixas para depois colocar num clip e 

guardar na carteira. No final, ainda dentro do tema da adesão terapêutica, era apresentado um tema onde os 

mais novos também podiam ter um papel ativo, na questão da adesão à terapêutica. No grupo dos 6-12 anos 

o tema abordado era a proteção solares e no grupo dos 13-18 era sobre acne. Estas ultimas apresentações 

tinham como objetivo dar conselhos e dicas que os mais jovens pudessem utilizar num futuro próximo, 

aumentado a adesão quer a protetores solares, que a produtos de cosmética ou medicamentos para o acne.  

As apresentações utilizadas para o grupo de crianças 6-12 anos e para os jovens de 13-18 anos 

encontram-se no Anexo 8 e no Anexo 9, respetivamente. Para que a sessão funcionasse foi necessário 

descomplicar estes temas. Apesar de serem bastante complexos podem ser apresentados de forma adaptada 

à faixa etária alvo. Desta forma, decidi fazer uma sessão temática, recorrendo a imagens, vídeos e questões 

de forma a captar a atenção dos mais jovens.  

No final da sessão era entregue um diploma (Anexo 10), uma mapa terapêutico a ser preenchido em 

casa com medicação diária de um membro da família (Anexo 11) e amostras de protetores solares ou 

produtos de rosto anti acne, assim como vales de desconto da Farmácia S.Lázaro (Anexo 12). O projeto 

contou com a ajuda da Vichy®, que cedeu amostras e um livro de pintar (Anexo 13) e com jogos lúdicos 

sobre protetores solares para as crianças 6-12 anos. Este patrocínio foi conseguido, depois de falarmos com 
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a marca e mostrarmos o projeto que iríamos desenvolver, a nossa missão e objetivos. Pedimos ainda a 

colaboração de todas as crianças no preenchimento de um inquérito de satisfação (Anexo 14), de forma a 

conseguirmos otimizar a sessão. 

 

 Resultados 

A sessões foram realizadas em dois estabelecimentos distintos, duas sessões foram realizadas no 

Colégio Nossa senhora da Esperança, e outras duas no Centro Atividades dos Tempos Livres (CATL) da 

Associação Solidariedade da Zona das Fontainhas. No total as sessões foram ministradas a 50 crianças com 

idade compreendida entre 6-12 anos e 50 jovens com idade entre os 13-18 anos, no final de cada sessão foi 

pedido que preenchessem um inquérito anónimo, com o objetivo de perceber a pertinência do projeto e 

melhora-lo, caso necessário. O projeto não abrangeu mais crianças porque as escolas estavam no final do 

ano letivo, e muitas delas não podiam autorizar este tipo de atividades extracurriculares porque os alunos 

estavam em época de testes finais ou a estudar para os Exames Nacionais.  

No geral, ao longo das sessões senti que os alunos foram bastante participativos, estavam atentos e 

respondiam corretamente às questões sobre os conteúdos que iam sendo apresentados. O balanço foi muito 

positivo, e todas as minhas expetativas ultrapassadas. O meu maior receio era não conseguir captar a 

atenção deles, mas foi muito bom ver que o tipo de apresentação que idealizei permitiu que o público-alvo 

gostasse e ficasse interessado numa matéria complexa e sobre saúde. Foi sem dúvida uma experiência 

incrível e única, porque as crianças realmente dizem aquilo que pensam, e ouvir comentários positivos 

destas e dos professores foi uma sensação de dever cumprido. 

Durante as sessões fui percebendo que infelizmente muito se tem a fazer nesta área. Uma coisa que me 

deixou incomodada, foi a falta de informação das crianças em relação aos medicamentos e à sua segurança. 

As crianças ficam muitas vezes em contacto próximo com medicamentos e é necessário explicar os perigos 

inerentes ao uso destes sem a presença de adultos responsáveis. A formação sobre a temática do Uso 

Responsável do medicamento é essencial e imprescindível, para explicar à comunidade as normas de 

segurança dos medicamentos, principalmente no que toca a crianças. Em todas as quatro sessões, ao todo 

5 crianças contaram que já tinham sido hospitalizadas por toma exagerada de um medicamento, todos 

tinham bebido uma elevada quantidade de um xarope, por causa do bom sabor e de serem doces. Foi muito 

recompensador ouvir crianças a dizer que se tivessem tido uma sessão como esta anteriormente, não tinham 

cometido este erro. Felizmente todas ficaram bem, no entanto isto é problema visível e ainda acontece no 

século XXI, com toda a informação existente. É necessário apostar na prevenção primária, na informação 

da comunidade para prevenir os problemas.  

Um outro assunto de relevo durante a sessão, em que os alunos opinaram muito, foi sobre a diferença 

entre medicamentos genéricos e medicamentos de marca. Através do inquérito 98% das crianças dos 6-12 

anos e 82% das crianças dos 13-18 anos (Anexo 15, figura 18) admitiu não saber a diferença entre 

medicamentos genéricos e de marca, antes desta sessão. A impressão com que fiquei foi que a opinião geral 

era que os medicamentos de marca eram mais eficazes e seguros e por isso eram mais caros. Depois de 

explicar o conceito e as diferenças existentes, que são essencialmente a nível monetário ou dos excipientes, 

muitas das crianças ficavam perplexas e afirmavam que iam contar aos pais, porque achavam que estes 
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também não sabiam. É preciso explicar corretamente estes conceitos à população para que esta possa fazer 

uma escolha informada no momento da compra. 

O inquérito e os seus resultados encontram-se no Anexo 14 e Anexo 15, respetivamente. Percebi 

através dos inquéritos que as 98% das crianças (6 – 12 anos) e 96% dos jovens (13 – 18 anos) (Anexo 15, 

figura 14) tinham achado os temas interessantes, sendo que em ambas as idades, ninguém tinha recebido 

uma sessão sobre estas temáticas (Anexo 15, figura 13). Quanto à apresentação e à forma como foi 

conduzida a sessão, 100% das crianças e 98% dos jovens tinham gostado (Anexo 15, figura 15). No fundo, 

o meu grande objetivo, além de prevenção primária, era promover a passagem do conhecimento adquirido 

na sessão para os restantes familiares, e por isso fiquei bastante impressionada com os resultados obtidos, 

pois 90% das crianças e 84% dos jovens afirmaram que vão passar os conhecimentos aos familiares (Anexo 

15, figura 16). Fiquei também bastante feliz porque 98% das crianças e 96% dos jovens gostavam de ter 

mais sessões sobre outros temas (Anexo 15, figura 20). No anexo coloquei algumas fotos tiradas nas 

sessões. No final do mês de agosto tivemos uma visita de um professor do Colégio da Nossa Senhora da 

Esperança a pedir parceria com a Farmácia, para que esta sessão pudesse abranger mais turmas no colégio, 

e no futuro pudéssemos fazer sobre outras temáticas. Foi um momento muito especial, porque senti que 

consegui desenvolver um projeto que foi acarinhado pelo colégio e pelos alunos, que tem possibilidade de 

crescer e de marcar a imagem da Farmácia S.Lázaro na comunidade. 

 

 Impacto na comunidade 

Como já referi, no final das sessões foram entregues vouchers de desconto em protetores solares 

pediátricos e produtos de rosto de linhas anti-acne. O objetivo era potenciar as compras deste produtos na 

Farmácia S.Lázaro. Dos 100 vouchers entregues, apenas 8 foram descontados. Tal pode ser explicado pela 

altura em que as sessões aconteceram, já se tinha iniciado o verão e as colónias de férias do colégio e do 

ATL onde ministrei as sessões eram nas semanas seguintes e por isso os pais provavelmente já tinham 

comprado os produtos necessários. Mesmo não comprando nada, muitos pais foram com as crianças 

agradecer à farmácia. As instituições escolhidas são a poucos metros da farmácia e por isso esta relação é 

essencial, pois pode ajudar na captação de novos clientes ou fidelização de clientes já existentes. 

 

5.2. +VIDA EM S.LÁZARO – SESSÕES DE ESCLARECIMENTO 

PERSONALIZADAS DE ACONSELHAMENTO DE ADESÃO TERAPÊUTICA EM 

UTENTES POLIMEDICADOS 

 Descrição  

Este segundo subprojecto foi desenvolvido na Farmácia S.Lázaro. As sessões de esclarecimento 

personalizadas de aconselhamento de adesão terapêutica em utentes polimedicados, são uma outra parte do 

projeto “+VIDA em S.Lázaro”. O objetivo foi implementar um novo serviço gratuito e interessante para a 

comunidade. O projeto iniciou-se no balcão com a referenciação de doentes polimedicados, com patologias 

como dislipidemias, diabetes ou hipertensão arterial. Estas três patologias são bastante comuns nos utentes 

da farmácia e também é usual os utentes polimedicados possuírem concomitantemente todas as doenças 

apresentadas. Os utentes-alvo eram polimedicados, porque como já foi referido no presente relatório, estes 

são utentes com baixas taxas de adesão terapêutica. Graças ao apoio incondicional da farmácia expusemos 
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um vinil (Anexo 16) na porta de entrada da Farmácia S.Lázaro a fazer alusão ao projeto e no balcão da 

Farmácia encontrava-se um cartaz (Anexo 17) que anunciava este novo serviço gratuito. Existiam duas 

formas de referenciação, quando o utente conhecia o projeto e pedia a consulta e quando o profissional ao 

balcão percebia que o utente não sabia gerir corretamente a sua medicação e o convidava a marcar uma 

consulta. No ato da marcação da consulta era pedido ao utente para trazer todas as caixas dos medicamentos 

que fazia, isto porque muitas vezes o utente não se lembra dos nomes dos medicamentos que toma. Desta 

forma, o processo era facilitado e realizado sem erros. A data e a hora eram escolhidas pelo utente e 

marcadas numa folha de inscrições (Anexo 18). No geral foram realizadas 23 sessões com 23 utentes 

diferentes. Neste mesmo relatório já apresentei estratégias para aumentar a adesão terapêutica, e foi nelas 

que me foquei quando estava a elaborar este projeto. Estas passavam essencialmente por utilizar 

embalagens especiais de recondicionamento da medicação para 24h ou para a semana inteira; intervenções 

educacionais para a promoção do conhecimento sobre a medicação e ou doença; informação visual sobre a 

toma da medicação diária, como tabelas bem viseis e técnicas motivacionais, em que o profissional se foca 

no doente, ganham a sua confiança e discutem em conjunto o esquema terapêutico a utilizar. 

Nas sessões de esclarecimento apenas esteve presente uma farmacêutica, que no caso era eu, e o 

utente a avaliar, num gabinete privado, O objetivo era a sessão ser realizada num ambiente calmo e 

resguardado para que o doente tivesse totalmente à vontade para falar sobre o seu estado de saúde e a sua 

vida. Elaborei um questionário (Anexo 19) de modo a ter um fio condutor da conversa, e também porque 

as farmacêuticas da Farmácia S.Lázaro vão continuar o projeto e facilita ter um documento para se guiarem. 

No entanto, de forma a favorecer a criação de uma ligação entre o profissional de saúde e o utente, não 

foram utilizados recursos informáticos, como computadores, durante a sessão. O inquérito era impresso no 

inicio da sessão e os apontamentos foram retirados à mão, e só no final eram inseridos no computador. 

Embora dê um pouco mais de trabalho, torna-se mais fácil aplicar técnicas motivacionais focadas no 

doente, ganhando a sua confiança. Só desta forma, é possível envolver o doente na discussão sobre o 

melhor esquema terapêutico a utilizar para ele. 

A sessão iniciava-se com a minha apresentação, enquanto farmacêutica e estagiária da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto, e de seguida eram levantados dados pessoais do utente, como nome, 

idade, sexo, habilitações literárias, profissão, entre outros. Estes dados iniciais são bastante importantes 

pois eu baseava-me neles para adaptar o resto do meu discurso, linguagem corporal e a maneira como falava 

e explicava alguns conceitos. O objetivo era fazer o doente sentir-se confortável. Depois questionava o 

doente quanto às doenças que possuía e predisposições hereditárias. O objetivo destas questões era entender 

até que ponto os doentes conheciam as suas patologias. Infelizmente, na maioria dos doentes, estes não 

enunciavam todos os problemas que tinham, e muitos deles referiram que os médicos não tinham explicado 

muito bem. Se os doentes não são suficientemente informados sobre as suas doenças, podem vir a ter 

comportamentos de risco sem querer.  

Na fase seguinte da sessão existia a aplicação de uma escala terapêutica, como supracitado, 

atualmente existem duas escalas terapêuticas validadas para a língua Portuguesa – a Escala de Adesão à 

Terapêutica e a Medida de Adesão aos Tratamentos (MAT). No meu caso escolhi a Escala MAT, porque 

achei que era completa, mas não tinha uma quantidade muito grande de perguntas para não saturar o utente. 

Achei ainda que o português era bastante percetível e compreensível mesmo para utentes com baixo grau 
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de escolaridade. O resultado da escala servia para compreender qual o nível de adesão terapêutica, sendo 

que a escala vai de 1 a 6 pontos, e se o utente tivesse um resultado igual ou superior a 5, era considerado 

que este tinha adesão ao regime terapêutico. Todos os doentes são convidados a ter uma segunda sessão 

passado quatro meses, e vai calcular-se a Medida de Adesão aos Tratamentos (MAT) de novo. O objetivo 

é que as pessoas alcancem resultados melhores quando voltarem, pois, é sinal que as sessões têm impacto 

e permitem melhorias visíveis a nível da adesão terapêutica em doentes polimedicados. 

De seguida, o doente entregava-me todos os medicamentos que fazia. Ao mesmo tempo que ia 

vendo quais os medicamentos que o utente tomava, eu ia questionando quanto ao nome do medicamento, 

indicação terapêutica, e a dose e hora da toma. O objetivo era tornar esta parte da sessão dinâmica e didática. 

Tornando esta sessão numa intervenção educacional, onde promovia o conhecimento sobre a 

medicação e a doença. Caso o doente não soubesse algo, eu explicava calmamente até que este 

compreendesse. Como já foi referido neste trabalho doentes informados, têm maior adesão terapêutica e 

fazem um uso mais responsável do medicamento. Nesta fase, eu também percebia quais os medicamentos 

que o utente usava para se automedicar. Dada a idade avançada da maioria dos utentes que eu recebi nas 

sessões, normalmente estes automedicavam-se com medicamentos para as dores, laxantes e algumas 

pessoas (5 dos 23 utentes) admitiram usar uma dose mais forte de benzodiazepinas ou hipnóticos para 

dormir, quando não conseguiam. Da mesma forma ouvi por parte de 7 dos 23 utentes que tinham deixado 

de tomar medicamentos para doenças como dislipidemias ou hipertensão arterial por se terem sentido 

melhor, e depois também relataram que voltaram a piorar. Era nesta fase da sessão que eu apelava ao uso 

racional do medicamento, assim como uma automedicação responsável. Entregava ainda um panfleto 

(Anexo 20) que apelava ao uso responsável dos medicamentos, assim como apelava à monotorização 

continua das doenças que possuíam e em caso de dúvida falar sempre com o médico ou farmacêutico. O 

panfleto estava dirigido para três doenças bastante comuns no publico mais idoso, como diabetes, 

hipertensão arterial e displipedimias.  A linguagem utilizada é bastante comum e sempre que utilizava 

termos mais científicos, tentei colocar entre parenteses o termo comum, por exemplo, se colocasse glicemia 

capilar, em frente colocava em parenteses (açúcar no sangue), o importante é todos os utentes percebam a 

mensagem. 

Depois desta fase, o doente recebe um mapa terapêutico (Anexo 21) numa folha A4 para colocar 

num local bem visível, de forma a não se esquecer dos medicamentos. Isto porque uma das estratégias 

para aumentar a adesão terapêutica passa pela informação visual sobre a toma da medicação diária, 

como tabelas bem visíveis. Para complementar era ainda entregue um cartão de cliente da Farmácia 

S.Lázaro (Anexo 22), em que na parte de trás eu colocava o esquema terapêutico, assim como o nome dos 

medicamentos e os respetivos laboratórios e na parte da frente o utente podia colocar as medições do 

parâmetros bioquímicos ou físicos. Este cartão tinha um tamanho suficientemente pequeno para colocar na 

carteira, e leva-lo sempre quando ia à farmácia ou ao médico, permitindo que várias informações estejam 

concentradas num só cartão. Embora à primeira vista não pareça uma estratégia com elevada relevância, o 

cartão de cliente da Farmácia S.Lázaro é muito importante. Diariamente, chegam pessoas ao balcão que 

não sabem se tomam o medicamento de marca ou o genérico, sendo que dentro do genérico não sabem qual 

o laboratório. Com o cartão, nós temos toda a informação necessária para fazer um melhor atendimento. 

Outra técnica para facilitar a adesão terapêutica é o uso de embalagens especiais de 
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recondicionamento da medicação para 24h. Desta forma a Farmácia S.Lázaro oferecia uma caixa de 

recondicionamento (Anexo 23) a cada utente que fazia a sessão. 

No final da sessão era explicada a importância da monotorização dos parâmetros bioquímicos e 

físicos, e ainda quando e porque monitorizar parâmetros como glicemia capilar, colesterol total, 

triglicerídeos e peso. Tinha ainda atenção em perguntar se media algum parâmetro bioquímico em casa, e 

caso o utente tivesse dúvidas trazia o aparelho e eu ensinava todos os passos para o usar corretamente. 

Apenas 1 utente teve dúvidas sobre como medir a glicemia capilar em casa. Trouxe o material e eu 

expliquei-lhe. Posteriormente o utente voltou à Farmácia para agradecer e disse que já fazia sozinho. 

 

 Resultados  

No âmbito do projeto “+VIDA em S.Lázaro” foram realizadas 23 sessões a 23 utentes diferentes, 

dos quais 39,13% eram homens e 60,87% eram mulheres (Anexo 24, figura 28). Na minha opinião, este 

número deve-se ao facto de as mulheres terem uma maior abertura para aceitar novas experiências deste 

tipo. A nível de habilitações literárias, uma maioria de 86,96% não tinha feito mais do que o 4º ano de 

escolaridade (Anexo 24, figura 29). Como já tinha referido, a população da farmácia é essencialmente idosa 

e com baixas capacidades socioeconómicas, o que se traduziu nos números apresentados e desta forma toda 

a sessão já estava adaptada para pessoas com baixa escolaridade. A linguagem era clara, simples, e com 

poucos termos científicos. É completamente diferente intervir numa população com elevado nível de 

escolaridade e numa de baixo nível de escolaridade, até porque alguns utentes poderiam não saber ler, e por 

isso as estratégias apresentadas têm de ser diferentes, por exemplo baseadas em esquemas com desenhos e 

poucos apontamentos escritos.  

Quanto aos resultados obtidos para a escala de adesão - Medida de Adesão aos Tratamentos 

(MAT), os resultados que obtive foram à primeira vista positivos, uma vez que 60.87% dos utentes obteve 

um resultado igual ou maior a 5 na escala (Anexo 24, figura 30), que corresponde a adesão ao regime 

terapêutico. No entanto, aquilo que percebi, é que os utentes incrementavam as respostas. Isto é a grande 

desvantagem deste método e realmente percebi que acontecia, pois ao longo da conversa o utente referia 

episódios que contrariavam a forma como se tinham avaliado anteriormente. Ou seja, esse valor não é 

totalmente real, nem preciso.  

Quanto à monitorização dos parâmetros bioquímicos e físicos, senti uma verdadeira mudança na 

atitude dos utentes. Vinham mais regularmente à farmácia depois da sessão para medirem os parâmetros. 

Senti também que a ligação criada foi bastante forte, porque os utentes passaram a conhecer-me e a fazerem-

me questões. Muitas vezes os utentes que já tinham participado no projeto, depois traziam familiares para 

se inscreverem nas sessões. Foi bastante gratificante a nível profissional, mas também a nível pessoal. 

 

 Impacto na comunidade 

Acho que este projeto teve um impacto bastante positivo na comunidade que rodeia a Farmácia 

S.Lázaro. É uma atividade que promove a saúde e o bem-estar, que promove o Uso responsável do 

medicamento e a cima de tudo a adesão terapêutica. Acho que foi uma boa forma da farmácia se promover 

na comunidade ao mesmo tempo que proporciona um projeto que pode melhorar a qualidade de vida dos 

seus utentes. O projeto “+VIDA em S.Lázaro” promoveu e irá continuar a promover a criação de laços de 
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confiança entre a equipa da farmácia e os utentes, que permitem aumentar a fidelização dos utentes à 

Farmácia. Foi muito gratificante ver o projeto a crescer e os utentes a agradecerem pela ajuda e pelos 

conselhos.  

 

Conclusão 

No dia 25 de julho dei por terminado o meu estágio curricular na Farmácia S.Lázaro. Foi com um 

misto de emoções quando acabei, senti uma enorme alegria e felicidade pela oportunidade de fazer o meu 

estágio numa equipa fantástica e acima de tudo pela excelente orientação que recebi da Dr.ª Isabel 

Rodrigues. Foi um período de crescimento pessoal e profissional enorme. Receberam-me de portas abertas, 

ensinaram-me muito do que sei hoje. Ajudaram-me a consolidar conhecimentos que possuía e permitiram-

me adquirir muita experiência prática.  

Só tenho de agradecer à equipa da Farmácia pela liberdade e apoio que me deram no que diz 

respeito à elaboração do projeto. Foi um grande desafio, mas no final valeu a pena.  

Foram 4 meses incríveis, em que a emoção por vezes se apoderou de mim. Ensinam-nos muita 

coisa na Faculdade, mas não nos ensinam como lidar com a tristeza e o mal-estar dos utentes. Ás vezes é 

difícil distanciarmo-nos o suficiente e sermos racionais. E o estágio contribui para que eu aumentasse a 

minha inteligência emocional, enquanto futuro profissional. 

Por fim agradeço à Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, pela oportunidade de que 

me ofereceu através da participação num estágio curricular e pelo apoio que senti por parte da minha 

orientadora Dr.ª Irene Jesus. Agradeço ainda à Farmácia S.Lázaro e a toda a equipa que me viu crescer 

nestes últimos meses.  
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Anexos  

Anexo 1 – Cronograma do plano de estágio na Farmácia S.Lázaro 
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Anexo 2 – Fachada externa da Farmácia S.Lázaro 

  

Figura 2 - Fachada externa da Farmácia S.Lázaro. 
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Anexo 3 – Zona de atendimento ao público da Farmácia S.Lázaro 

 

 

Figura 3 - Zona de atendimento ao público com 3 postos de trabalho operacionais. 
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Anexo 4 - Zona de atendimento privado da Farmácia S.Lázaro 

  

Figura 4 - Gabinete para atendimento privado na Farmácia S.Lázaro. 
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Anexo 5 – Zona de Armazenamento da Farmácia S.Lázaro 

  

Figura 5 - Zona de armazenamento de medicamentos da Farmácia S.Lázaro. 
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Anexo 6 – Back office da Farmácia S.Lázaro 

  

Figura 6 - Zona de trabalho da Farmácia S.Lázaro. É mesta zona que se dá entrada de encomendas, se realizam 
devoluções e outras tarefas inerentes à gestão da Farmácia. 
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Anexo 7 – Laboratório da Farmácia S.Lázaro 

  

Figura 7 - Laboratório da Farmácia S.Laboratório. 
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Anexo 8 – Apresentação utilizada nas sessões de educação para a saúde para o 

grupo infantil de idades compreendidas ente os 6 a 12 anos. 
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Anexo 9 - Apresentação utilizada nas sessões de educação para a saúde para o 

grupo juvenil de idades compreendidas ente os 13 a 18 anos. 
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Anexo 10 – Diploma de participação  no Projeto “+VIDA em S.Lázaro” 

  

Figura 8 - Diploma de Participação numa sessão de formação no âmbito do Projeto "+VIDA em S.Lázaro". 
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Anexo 11 – Mapa terapêutico diário 

  

Figura 9 - Mapa terapêutico cedido a todos os particpantes para completar em casa, para algum familiar que 
precisasse. 
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Anexo 12 – Vales de desconto comercial na Farmácia S.Lázaro 

 

 

 

  

Figura 10 - Vale de desconto entrega a todos os participantes do grupo juvenil, com idades compreendidas entre 
13-18 anos. 

Figura 11 - Vale de desconto entrega a todos os participantes do grupo infantil, com idades compreendidas entre 
6-12 anos. 
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Anexo 13 – Livro de jogos fornecido pela Vichy® 

 

  

Figura 12 - Livro de Atividades para férias sobre proteção solar, cedido pela Vichy para o Projeto " +VIDA 
em S.Lázaro". 
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Anexo 14 – Inquérito de satisfação cedido no final da sessão de educação para a 

saúde para grupos infanto-juvenis.  

 

PROJETO +VIDA EM S.LÁZARO 

INQUÉRITO SOBRE A QUALIDADE DAS SESSÕES DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PARA 

GRUPOS INFANTO-JUVENIS 

1 – Dados pessoais 

1.1. Instituição de ensino:_______________________________________________________ 

1.2. Sexo: 

             Feminino                             Masculino  

1.3. Idade: 

             6 – 12 anos                         13 – 18 anos   

 

2 -  Perguntas sobre o conteúdo da sessão educação para a saúde para grupos infanto-juvenis 

2.1. Alguma vez tinhas tido uma sessão que abordasse os temas apresentados? 

            Sim                                           Não  

2.2. Achaste os temas apresentados interessantes? 

             Sim                                           Não  

2.3. Gostaste da forma como as temáticas foram apresentadas? 

             Sim                                           Não 

2.4. Quando chegares a casa vais passar os conhecimentos que aprendeste na sessão à tua 

família? 

             Sim                                           Não 

2.5. Achas que os teus pais recorrem frequentemente à Automedicação? 

             Sim                                           Não 

2.6. Antes desta sessão sabias a diferença entre medicamentos genéricos e de marca? 

             Sim                                           Não 

2.7. Antes desta sessão sabias onde rejeitar os medicamentos que já não precisavas ou com o 

prazo de validade terminado? 

             Sim                                           Não 
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2.8. Gostavas de ter mais sessões sobre outros temas de saúde? 

            Sim                                           Não 

2.8.1. Se respondeste sim, quais seriam os outros temas de saúde que gostavas de falar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3 – Achas que poderíamos melhorar alguma coisa na apresentação? Podes deixar aqui a tua 

opinião. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Muito Obrigada! 

Farmácia S.Lázaro 
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Anexo 15 – Resultados relevantes do Inquérito de satisfação cedido no final da 

sessão de educação para a saúde para grupos infanto-juvenis. A amostra é de 50 

crianças no grupo dos 6 aos 12 anos e 50 jovens no grupo dos 13 – 18 anos. 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Resultados à pergunta “Achaste os temas apresentados interessantes”, realizada no 
inquérito do Anexo 14. 

Figura 13 - Resultados à pergunta “Alguma vez tinhas tido uma sessão que abordasse os temas 
apresentados?”, realizada no inquérito do Anexo 14. 
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Figura 15 - Resultados à pergunta “Gostaste da forma como as temáticas foram apresentadas?”, 
realizada no inquérito do Anexo 14. 

Figura 16 - Resultados à pergunta “Quando chegares a casa vais passar os conhecimentos que 
aprendeste na sessão à tua família?”, realizada no inquérito do Anexo 14. 
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Figura 17 - Resultados à pergunta “Achas que os teus pais recorrem frequentemente à 
Automedicação?”, realizada no inquérito do Anexo 14. 

Figura 18 - Resultados à pergunta “Antes desta sessão sabias a diferença entre medicamentos 
genéricos e de marca?”, realizada no inquérito do Anexo 14. 
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Figura 19 - Resultados à pergunta “Antes desta sessão sabias onde rejeitar os medicamentos 
que já não precisavas ou com o prazo de validade terminado?”, realizada no inquérito do Anexo 
14. 

Figura 20 - Figura 13 - Resultados à pergunta “Gostavas de ter mais sessões sobre outros temas 
de saúde?”, realizada no inquérito do Anexo 14. 
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Tabela 4 - Temas  sugeridos pelas crianças e jovens para uma próxima sessão. 

  

 
 Grupo 6-

12 anos 
Grupo 13-
18 anos 

Higiene oral  12% 0% 
Sexualidade  0% 40% 
Métodos 
Contraceptivos 

 0% 26% 

Piolhos  28% 0% 
Distúrbios alimentares  0% 14% 
Primeiros socorros  50% 16% 
outras  10% 4% 
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Anexo 16 – Vinil do projeto “+VIDA em S.Lázaro”, colocado na porta de entrada da 

Farmácia S.Lázaro 

 

 

Figura 21 - Vinil utilizado para a promoção do projeto na comunidade. 
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Anexo 17 – Cartaz de promoção do projeto no interior da Farmácia S.Lázaro 

 

Figura 22 - Cartaz de promoção do projeto no interior da Farmácia S.Lázaro. Encontrava-
se no balcão e estava numa posição bastante visível. 
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Anexo 18 – Folha de inscrição para participara nas sessões de esclarecimento 

personalizadas de aconselhamento de adesão terapêutica em utentes 

polimedicados  

  

Figura 23 - Folha de inscrição que se encontrava no balcão da Farmácia S.Lázaro. 
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Anexo 19 – Questionário utilizado ao longo das sessões de esclarecimento 

personalizadas de aconselhamento de adesão terapêutica em utentes 

polimedicados  
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Anexo 20 – Panfleto utilizado no âmbito do Projeto “+VIDA em S.Lázaro” 
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Anexo 21 -  Exemplo de um mapa terapêutico elaborado durante uma das sessões 

de esclarecimento personalizadas de aconselhamento de adesão terapêutica em 

utentes polimedicados  

 

 

Figura 24 -  Exemplo de um mapa terapêutico cedido a todos os utentes que participavam nas sessões de adesão 
terapêutica. 
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Anexo 22 – Cartão de cliente da Farmácia S.Lázaro 

 

 

 

 

Figura 26 - Parte da frente do cartão de cliente da Farmácia S.Lázaro. 

  

Figura 25 - Parte da frente do cartão de cliente da Farmácia S.Lázaro. 
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Anexo 23 – Caixa de recondicionamento de medicamentos para 24h da Farmácia 

S.Lázaro 

  

Figura 27 - caixa de recondicionamento de medicamentos para um dia 
cedido aos utentes no âmbito do projeto “+VIDA em S.Lázaro”. 
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Anexo 24 – Resultados obtidos ao longo das sessões de esclarecimento 

personalizadas de aconselhamento de adesão terapêutica em utentes 

polimedicados. A amostra é de 23 utentes. 

 

 

Figura 28 - Percentagem de sexo feminino e masculino de utentes que participaram nas sessões de adesão 
terapêutica. 

 

 

Figura 29 - Habilitações literárias dos utentes que participaram nas sessões de adesão terapêutica. 
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Figura 30 - Resultados obtidos durante as sessões de Adesão terapêutica. A escala utilizada é a Medida de Adesão 
aos Tratamentos (MAT). 
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RESUMO 

Por intermédio da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, pude realizar dois meses de 

estágio curricular (11 de janeiro 2015 – 11 de Março 2015) nos Serviços Farmacêuticos (SF) da Unidade 

Local de Saúde de Matosinhos (ULSM). Durante o estágio coloquei em prática vários conhecimentos que 

já possuía do meu percurso académico, possibilitando-me ainda o contacto com a realidade profissional 

em Farmácia Hospitalar. Através desta experiência pude compreender as várias áreas de intervenção de 

um Farmacêutico Hospitalar, assim como perceber do ponto de vista organizacional e estrutural a 

Farmácia Hospitalar. 

Após oito semanas de estágio, sinto que aprendi muito mais do que conhecimentos técnicos e 

científicos, aprendi a pensar, a relacionar-me com futuros colegas de profissão ou até mesmo a comunicar 

com profissionais de outras áreas. Aprendi como agir com um doente, e esta foi, sem dúvida, uma das 

partes de maior relevância do estágio. É preciso ser-se um bom profissional sem nunca descurar do nosso 

foco principal, que é o bem-estar do doente. 

Observei e participei ativamente nas várias áreas de intervenção dos Serviços Farmacêuticos 

(SF), desde a validação de prescrições, distribuição, atendimento interno, gestão de stocks e produção de 

produtos farmacêuticos. Tudo isto foi possível devido a um excelente acompanhamento da equipa dos 

serviços farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano. 

O presente relatório serve na sua primeira parte para espelhar a organização e funcionamentos 

dos serviços farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano, assim como atividades que fui executando em 

cada um deles. No anexo 1 encontra-se o cronograma do plano de estágio executado. A segunda parte do 

relatório refere algumas atividades complementares desenvolvidas durante o estágio. 
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PARTE 1 

1. UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS 

As Unidades Locais de Saúde nasceram da vontade de melhorar a prestação de cuidados de 

saúde pelo Serviço Nacional de Saúde. Cada vez mais, a população exige níveis de qualidade e satisfação 

maiores no que diz respeito aos cuidados de saúde, desta forma foi feito um esforço para aumentar a 

capacidade de gestão e articulação das várias instituições de saúde numa determinada área geográfica [1].  

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) é um estabelecimento público dotado de 

personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial e natureza empresarial, que 

integra o Hospital de Pedro Hispano e os Centros de Saúde de Matosinhos, da Senhora da Hora, de São 

Mamede de Infesta e de Leça da Palmeira. Em 2005 foi transformada em Entidade Pública Empresarial 

(EPE) pelo Decreto-Lei (DL) n.º 233/2005, de 29 de Dezembro [1, 2].  

A ULSM é constituída por várias unidades de prestação de cuidados (Anexo 2), tais como: 

 Agrupamento de Centros de Saúde de Matosinhos (ACES) 

 Hospital Pedro Hispano – HPH 

Graças à forma inovadora como a ULSM trabalha tem sido pioneira na forma como gere e 

integra todos os cuidados de saúde, desde da consulta num dos centros de saúde, até à observação e 

diagnóstico hospitalar, nunca descurando a as novas tecnologias de informação. Está organizada de forma 

a permitir uma passagem de informação clínica dos doentes de forma fluida, assim como a partilha de 

responsabilidades e recursos. A ULSM é responsável pela prestação de cuidados de saúde primários e 

secundários, sendo sua missão satisfazer, da melhor forma, as necessidades da população do Conselho de 

Matosinhos. É ainda, segunda referência para o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim-Vila do Conde, 

servindo uma população de cerca de 318 419 utentes, dos quais 183 583 se encontram inscritos no ACES 

Matosinhos [3, 4].  

 

2. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DA ULSM, E.P.E 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) Hospitalares são o conjunto de atividades farmacêuticas, que em 

organismos hospitalares ou serviços a agregados, são designadas por “atividades de Farmácia Hospitalar” 

[5]. O Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de fevereiro de 1962 define Farmácia Hospitalar como “o conjunto de 

atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar 

nas funções de assistência que pertencem a esses organismos e serviços e promover a ação de 

investigação científica e de ensino que lhes couber” [6].  

A direção dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares é obrigatoriamente assegurada por um 

farmacêutico hospitalar, os SF da ULSM não são exceção, sendo a direção assegurada pela Dr.ª Cristina 

Paiva. Nos Hospitais de Portugal são os SF que asseguram a terapêutica medicamentosa aos doentes, a 
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qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos e promoção de ações de investigação científica e de 

ensino [5, 6]. 

Numa equipa multidisciplinar do hospital, é o Farmacêutico Hospitalar (FH) o especialista do 

medicamento, que auxilia na gestão, no uso racional, na preparação e distribuição dos medicamentos. 

Nunca esquecendo que a Farmácia Hospitalar, em específico os SF, são uma fonte de informação 

importantíssima no que diz respeito ao medicamento, quer para os doentes ou para outros profissionais de 

saúde. O FH desempenha, entre muitas outras atividades, a promoção para a saúde e a prevenção da 

doença, fomentando continuamente o uso seguro e eficaz do medicamento [7]. No ULSM, os SF não são 

apenas responsáveis pelo Hospital Pedro Hispano, mas também pelo agrupamento de centros de Saúde de 

Matosinhos (ACES). 

 

2.1. LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

O Hospital Pedro Hispano fica localizado na Rua Dr. Eduardo Torres, na Senhora da Hora, em 

Matosinhos. Os SF localizam-se no piso -1 deste mesmo Hospital, partilhando áreas administrativas com 

Serviço de Compras e Logística. Como já foi referido anteriormente, os SF também são responsáveis 

pelos ACES, no entanto, os SF só possuem sede no Hospital Pedro Hispano, deslocando-se às outras 

unidades de cuidados de saúde quando necessário.  

É de ressaltar que o sector da Distribuição de Medicamentos em Regime de Ambulatório, piso 0, 

se encontra deslocalizado fisicamente dos SF. Esta deslocalização, permitiu um aumento de eficácia e 

qualidade no atendimento dos doentes. Atualmente estão diariamente dois farmacêuticos a atender em 

Ambulatório, tornado todo o serviço mais rápido e pessoal. Embora exista desvantagens nesta mudança, 

pois a logística e armazenamento dos medicamentos ficou descentralizada, o doente tem melhores 

condições de acesso. 

 

2.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Os SF da ULSM, tem horários distintos, tendo em conta o sector, no que diz respeito à 

Distribuição Individual Diária por Dose Única (DIDDU) e ao atendimento interno, este tem horário 

laboral das 8h:30 às 00h:00 de segunda a sexta-feira e das 9h:00-17h:00 aos sábados e domingos. O 

horário de sábado e domingo, das 17:00h à 00h:00 é realizado por um FH de prevenção, o farmacêutico 

não precisa de estar fisicamente nos SF mas deve estar contactável e disponível, caso seja necessária 

medicação urgente. A UPE e a UPNE estão abertas de segunda a sexta-feira, das 8:30h às 17:30h. O 

serviço de distribuição de medicamentos em regime de Ambulatório encontra-se em funcionamento das 

8h:30-17h:30 de segunda a sexta-feira.No caso da UPC, de segunda a quarta-feira está aberta das 8:30h – 

16:30h e na quinta e sexta-feira está aberta das 8:00h às 16:30h. 

 

2.3. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DOS SF 
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O espaço físico dos SF da ULSM, encontra-se organizado em diferentes setores de atividade que 

se encontram separados fisicamente, mas ligados informaticamente. Os vários setores cumprem as 

condições de segurança e qualidade no que respeita à iluminação que é artificial, à temperatura que nunca 

ultrapassa os 25ºC e a humidade que ronda os 60%. Os setores de atividade (Anexo 3) são os seguintes: 

1. Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU) e gabinete de 

atendimento interno; 

2. Validação das prescrições médicas por unidose; 

3. Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório; 

4. Área de distribuição clássica; 

5. Estupefacientes; 

6. Ensaios Clínicos; 

7. Armazenamento de produtos, em duas zonas principais: Zona Dourada (produtos com 

maior rotação) e Zona Geral (produtos com rotação normal); 

8. Frigorífico aberto e Frigorífico fechado 

9. Área de receção de encomendas; 

10. Sala de reembalamento; 

11. Unidade de preparações de não estéreis; 

12. Unidade de preparações estéreis 

13. Unidade de preparações de Citotóxicos 

14. Área administrativa com gabinetes (direção dos SF, farmacêuticos, TDT); 

15. Vestiário; 

16. Instalações sanitárias; 

17. Aprovisionamento; 

18. Zona de produtos inflamáveis. 

 

2.4. RECURSOS HUMANOS 

No que respeita aos recursos humanos, estes são a base dos SF, pois os conhecimentos técnicos e 

científicos destes proporciona uma maior qualidade dos SF. Este dispõe de 13 farmacêuticos: Dr.ª 

Cristina Paiva (Diretora dos SF), Dr.ª Ana Durães, Dr.ª Ana Maria Santos, Dr.ª Ana Ribeiro, Dr.ª Carla 

Mendes, Dr.ª Cecília Mimoso, Dr.ª Graça Guerreiro, Dr.ª Joana Osório, Dr. João Almeida, Dr.ª Maria 

João Pacheco, Dr. Pedro Campos e Dr.ª Sofia Pinto, assim como conta com mais uma equipa de 8 

farmacêuticos, tarefeiros. Têm ainda, a colaboração de 9 técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT) e de 

8 assistentes operacionais (AO). No caso, da ULSM, os FH não estão continuamente no mesmo setor, 

sendo adotado um sistema de rotatividade pelos distintos setores durante o mês. No entanto, cada FH 

possui responsabilidade pela gestão de uma determinada tarefa ou setor. A gestão dos recursos humanos 

dos SF é da responsabilidade da diretora de serviço, Dr.ª Cristina Paiva.  
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2.5. SISTEMA INFORMÁTICO 

Os SF da ULSM utilizam uma plataforma informática designada por Sistema de Gestão 

Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM). Este sistema informático é utilizado por todos os 

profissionais de saúde da ULSM, deste modo é facilitado o processo de centralização informação num 

mesmo sistema, facilitando a comunicação entre as várias áreas de atuação da ULSM. A adesão às novas 

tecnologias como é o caso desta, aumenta a eficiência e a informação profissionais, o que se pode refletir 

na diminuição de erros e numa prestação de cuidados mais aperfeiçoada [8, 9].  

O serviço informático auxilia em várias áreas, como a Gestão de produtos – quando um produto 

entra no stock da Farmácia Hospitalar, existe a criação de uma ficha no sistema informático, onde ficam 

contempladas várias informações sobre o produto. Posteriormente começa a ser criado um histórico de 

compras e dispensas desse mesmo produto. Permite uma Fácil comunicação entre profissionais de 

saúde – os vários profissionais da ULSM têm acesso ao sistema informático, centralizando a informação, 

desde a prescrição, à validação e registo terapêutico. No Hospital Pedro Hispano, o farmacêutico tem 

acesso ao processo clínico, facilitando a interpretação das prescrições e permitindo uma maior deteção de 

erros, caso existam. Através do sistema informático é possível ainda uma Redução do tempo despendido 

por profissionais, despesas associadas e possibilidade de erros. Por fim, este sistema permite o 

Acompanhamento farmacoterapêutico dos utentes – Cada utente possui um histórico de prescrições e 

de dispensas, permitindo um melhor seguimento do doente, assim como avaliação da adesão terapêutica e 

controlo dos medicamentos dispensados[8],  

 

2.6. SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE 

O Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) implementado tem como base princípios que constituem 

a base da norma ISO 9001:2008. O SGQ implementado na ULSM (Anexo 4) permite a melhoria contínua 

desta, possibilitando o aumento da satisfação dos clientes, e das outras partes interessadas, transmitindo 

confiança à organização e aos seus clientes quanto à sua capacidade para prestar cuidados. Para tal é 

necessário organizar um conjunto de ações e etapas para a gestão de qualidade da ULSM, que passam 

pela sistematização de processos de trabalho em políticas, regulamentos, procedimentos, protocolos e 

outros documentos, de modo a definir de forma transparente os fluxos de trabalho para todas as áreas de 

trabalho. É ainda imprescindível a identificação de pontos/processos críticos, de modo a melhorar [3, 10]. 

3. GESTÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

O FH dos SF da ULSM, é o profissional responsável pela gestão de medicamentos e produtos 

farmacêuticos, este deve trabalhar de forma a que exista um fluxo coerente desde a entrada no hospital até 

à chegada destes ao doente (Anexo 5). Estas funções são de extrema relevância a nível económico e 

permitem que os produtos cedidos pelos SF estejam nas devidas condições de segurança e qualidade, de 

forma a assegurar a satisfação dos utentes. De modo a ser realizada uma gestão eficaz e equilibrada, o FH 

assume um papel de destaque, pois deve avaliar um conjunto de indicadores como preços, consumos 
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médios dos produtos, flutuações de stock durante as várias épocas do ano, previsões de consumo e o 

tempo que o fornecedor demora a entregar os produtos. No entanto, não basta apenas avaliar 

concomitantemente os indicadores apresentados, é necessário ter em conta o orçamento disponível. Este 

trabalho é bastante complexo na ULSM, pois não é apenas realizado para o Hospital Pedro Hispano, mas 

também para as ACES, que estão em edifícios geograficamente separados. É necessário ainda, estabelecer 

as quantidades mínimas e máximas de stock de todos os medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos, de modo a evitar situações de rotura ou de excesso de medicamentos. As duas 

situações são igualmente graves, pois se o stock mínimo não for suficiente, os doentes poderão não ter 

acesso à medicação que necessitam atempadamente, impedindo a terapêutica farmacológica adequada. 

Por outro lado, deve existir uma boa idealização do stock máximo, para que não exista um investimento 

financeiro desnecessário. 

 

3.1. KAIZEN 

De modo a facilitar, simplificar e aumentar a eficiência e produtividade de todo o processo de 

gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, foi adotada a filosofia Kaizen na 

FH do Hospital Pedro Hispano. A palavra Kaizen, significa em português Melhoria Contínua. A filosofia 

nasceu no sei do grupo Toyota e tal como na indústria, os serviços de saúde procuram diminuir o 

desperdício de tempo, dinheiro e materiais, procurando a excelência operacional. [20] Esta técnica 

consegue adaptar-se rapidamente a mudanças de necessidade no stock, permitindo uma otimização de 

tempo e recursos humanos, durante todas as etapas (seleção, aquisição, recepção e armazenamento) da 

gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos ou dispositivos médicos da Farmácia Hospitalar [11-

13].  

No fundo a filosofia Kaizen, resume-se em Criar valor para o Utente - Através da 

produtividade, redução de stocks, simplificação de processos e qualidade dos produtos. Defende ainda o 

objetivo de Envolver colaboradores - Potencia uma mudança de atitude de todos os profissionais 

envolvidos, de forma a diminuir a entropia no trabalho. É necessário que toda a equipa esteja motivada e 

compreenda as vantagens da mudança. E ainda defende o uso de gestão visual e a Eliminação de 

desperdício[12].  

No âmbito da filosofia Kaizen foi instituído o conceito do sistema Kanban (Anexo 6), este é 

utilizado em produtos que tem uma procura estável ao longo do tempo. Para que funcione, é necessário 

que exista um fluxo, sendo que o ritmo de produção/encomenda é determinado pelo ritmo de circulação 

dos Kanban’s, que por sua vez é determinado pelo ritmo de consumo dos produtos. O Kanban é um 

cartão, que contém determinadas informações importantes para uma futura nota de encomenda. As 

informações são: Cor do Kanban, referente à classe do produto farmacêutico ou do local de 

armazenamento; Código do produto; Localização no armazém; Designação do produto através 

enunciação da substância ativa, forma farmacêutica e dose; Ponto de encomenda que é quantidade de 

produto a partir da qual é elaborada a nota de encomenda e Quantidade a encomendar [14]. 
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O funcionamento do kanban inicia-se com a sua colocação correta no último produto que perfaz 

o stock mínimo (quantidade do Ponto de Encomenda) que os SF acham pertinente. Posteriormente todos 

os profissionais, farmacêuticos, TDT e assistentes operacionais respeitam uma determinada ordem de 

picking no armazém e quando se atinge o stock mínimo, é retirado o Kanban e entregue a um 

farmacêutico (Anexo 7). O Farmacêutico faz uma nota de encomenda do produto, com a quantidade a 

encomendar escrita no kanban e coloca o Kanban numa caixa de Kanban`s encomendados. Quando o 

produto chega do fornecedor, o Kanban é novamente colocado no último produto que perfaz o stock 

mínimo. 

O sistema Kaizen é uma filosofia que privilegia a organização, a implementação de metologias 

Lean já provocou uma redução de 35% do stock disponível nos serviços e de 32% no valor do stock do 

armazém de produtos farmacêuticos na ULSM [13, 15]. Após instituição desta filosofia os stocks 

deixaram de possuir grandes flutuações, permitindo assim um maior equilíbrio entre entradas e saídas de 

produtos, como se pode verificar no Anexo 8. A organização do armazém dos SF da ULSM mereceu a 

distinção no prémio Hospital do Futuro, na categoria de “Gestão & Economia da Saúde”, em 2010 [13]. 

 

3.2. SELEÇÃO 

Um bom processo de seleção é o primeiro passo para a sustentabilidade dos sistemas de saúde. 

Todos os recursos devem ser investidos em medicamentos com efetividade e segurança, cujo seu uso se 

reflita em melhorias nos indicadores de saúde, evitando o desperdício monetário em medicamentos 

inapropriados [16]. A avaliação e seleção dos produtos farmacêuticos, medicamentos e dispositivos 

médicos é da responsabilidade dos farmacêuticos. São estes que avaliam atentamente as condições de 

eficácia, segurança, qualidade, assim como outras propriedades de forma a escolher o melhor para o 

doente. Os medicamentos que ficam disponíveis nos hospitais têm de ser selecionados com auxílio da 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) da ULSM. Sendo que o FH avalia as melhores opções 

farmacológicas para os doentes da ULSM, assim como a relação custo-benefício. Normalmente recorre-se 

ao Formulário Nacional de Medicamentos (FNM). No entanto existe liberdade para que cada hospital 

idealizar adendas ao FNM, com objetivo de racionalizar o uso do medicamento, sem prejuízo para o 

doente [5].  

Atualmente existe uma ampla escolha de medicamentos a nível hospitalar e para que seja 

possível o uso racional, é necessário avaliar o RCM, que possui toda a informação necessária para que 

seja discutida a qualidade, eficácia e segurança do medicamento. É essencial perceber quais os 

medicamentos que apresentam valor terapêutico acrescentado quando comparado com outros. Todo o 

processo está sistematizado, para que toda a avaliação e processo de escolha seja rápido, completo e 

eficaz. A selecção de medicamentos é a actividade que precede a aquisição e distribuição de fármacos, 

assim como a prescrição médica intra-hospitalar, e por isso acaba por influenciar direta e indiretamente o 

uso racional dos medicamentos [5]. 

 



 Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
 

 

7 
 
 

 

3.3. AQUISIÇÃO 

A aquisição e gestão dos stocks é da responsabilidade do FH em conjunto com o serviço de 

aprovisionamento. Quando o stock de um determinado produto atinge a quantidade mínima que deve 

estar armazenada na ULSM, a FH responsável, Dr.ª Cristina Paiva, envia um pedido de compra os 

serviços de compras e logística. Posteriormente, estes realizam uma nota de encomenda para o 

fornecedor. Em casos de ruturas de stock, os SF podem ainda recorrer a empréstimos (pedidos a outros 

hospitais) ou as compras diretas a farmácias comunitárias ou armazenistas.  

 

3.4. RECEÇÃO 

Após nota de encomenda, a empresa de transporte entrega os medicamentos na receção, onde se 

encontra um AO e um TDT. A empresa de transporte possui uma guia de remessa e/ou fatura e quando 

entrega a encomenda, é preciso confirmar: Conferência qualitativa e quantitativa dos medicamentos, 

produtos farmacêuticos rececionados; Conferência da guia de remessa com a fatura; Assinatura da nota de 

entrega e  cedência de um duplicado ao transportador; Registo de entrada do produto; Envio do original 

da guia de remessa e/ou fatura para o Serviço de compras e logística; Envio dos produtos para 

armazenamento. No caso da conferência dos hemoderivados, esta ainda exige a conferência dos boletins 

de análise e dos certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED, que devem ficar arquivados com a 

respetiva fatura em dossiers específicos. Se os produtos a rececionar forem hemoderivados, 

estupefacientes, psicotrópicos, citotóxicos, imunomodeladores a usar na UPC e medicamentos de ensaios 

clínicos, é o FH que receciona estes produtos [5]. 

 

3.5. ARMAZENAMENTO 

O SF possui grande parte dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos no 

armazém geral, consoante a classe de cada. Para facilitar o fluxo do circuito dos medicamentos e a 

organização, o armazém geral possui 2 zonas: 

 Zona dourada – possui os medicamentos de elevada rotação, que já se encontram 

individualizados e identificados para utilizar no circuito da unidose. 

 Zona geral – possui medicamentos com menos rotação, à excepção de determinadas 

classes, que possuem um local próprio de armazenamento no armazém geral, como: Medicamentos de 

uso oftálmico; Produtos de nutrição; Soluções orais e xaropes; Produtos utilizados em exames de 

diagnósticos; Produtos de aplicação tópica; Material de penso; antisséticos e Contracetivos orais.  

Nos SF, existem zonas especiais, com as condições especiais necessárias e legisladas para 

receber determinados produtos, como: Armários identificados e fechados: Benzodiazepinas, 

anestésicos, medicamentos cedidos em ambulatório; Sala fechada: Estupefacientes, psicotrópicos e 

medicamentos do protocolo de interrupção voluntária da gravidez (IVG), e é apenas acedida apenas por 

farmacêuticos; Frigorifico aberto: medicamentos com condições de refrigeração (2º-8ºC) como as 

tuberculinas ou insulinas; Frigorifico fechado: Medicamendos de valor económico elevado e 
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Medicamentos para ensaios clínicos, só podem aceder farmacêuticos; Sala de preparação de 

Citotóxicos: Medicamentos e produtos farmacêuticos necessários para a preparação de citotóxico. Nesta 

sala existe um frigorífico que permite armazenar os medicamentos que necessitam de condições de 

refrigeração; Zona de Inflamáveis: para produtos inflamáveis, fora da área dos SF; Zona de Injetáveis 

de grande volume e Armários do gabinete de atendimento externo: antiretrovíricos antineoplásicos, 

medicamentos utilizados na insuficiência renal crónica e esclerosa múltipla.  

Em todas estas áreas os medicamentos são arrumados por ordem alfabética, e apenas é utilizado 

a Designação Comum Internacional (DCI), e colocam-se os produtos de prazo de validade mais curto à 

frente dos restantes, para que sejam dispensados em primeiro lugar. 

4. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Os SF são responsáveis por distribuir os medicamentos e produtos farmacêuticos por todo o 

Hospital Pedro Hispano, para serviço interno ou externo, como nos ACES. A correta distribuição, traduz-

se numa terapêutica farmacológica coerente, em que o doente recebe a sua terapêutica atempadamente e 

com elevada qualidade de serviço, existindo um cumprimento da prescrição e da forma de administração. 

Se os produtos estiverem distribuídos de forma correta e colocados organizadamente no serviço existe 

uma rentabilização do tempo dos profissionais de saúde e diminuição de possíveis erros.  

O Despacho publicado no Diário da República n.º 32, 2ª série de 28 de janeiro de 1992, torna 

imperativo o uso de sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), no entanto por 

vezes esta não pode ser aplicável, e nesses casos poderá recorrer-se a outra distribuição. Neste caso, na 

ULSM está implementada a DIDDU, mas também Distribuição Clássica, Distribuição por rotas, 

Distribuição semi-automática por Omnicell®, Distribuição aos Centros de saúde, Distribuição 

personalizada, Distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório e Distribuição de 

Medicamentos Sujeitos a Legislação Especial. 

 

4.1. DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA 

A distribuição Clássica ou Tradicional foi o primeiro Sistema a ser implementado no Hospital. 

Esta distribuição funciona por serviços clínicos, cada serviço possui um enfermeiro chefe, este em 

conjunto com o FH decide quais os produtos farmacêuticos necessários para o seu serviço, assim como os 

stocks mínimos destes. Esta decisão normalmente tem em conta gastos médios do serviço clínico. No 

entanto, os produtos em stock não estão direcionados para um doente em especifico, apenas estão 

armazenados no serviço para quando algum doente necessitar. Este tipo de distribuição é rentável 

economicamente, uma vez que necessita de um menor investimento material e humano inicialmente. Mas 

tem muitas desvantagens em termos de segurança, pois existe elevada probabilidade de erro pelos 

profissionais de saúde. Que podem ir desde a Omissão da dose a administrar, administração de 

medicamento não prescrito ou uma dose diferente à prescrita ou pela via errada, até à utilização de 

técnicas incorretas na administração e administração de medicamentos possivelmente deteriorados. Esta 
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distribuição implica uma dificuldade acrescida em controlar o stock e os prazos de validade. Assim como 

dificulta o acompanhamento do doente pelo farmacêutico. 

Apesar das desvantagens a distribuição Clássica ainda continua a ser utilizada para determinados 

serviços, com acompanhamento regular de um farmacêutico responsável do serviço. Esse farmacêutico 

deve controlar regularmente os prazos de validade e as condições de armazenamento. 

 

4.2. DISTRIBUIÇÃO POR ROTAS 

A distribuição por rotas está implementada na maioria dos serviços clínicos, seguindo a filosofia 

kaizen anteriormente apresentada. Nos serviços existem armários onde os produtos farmacêuticos são 

armazenados em caixas, que funcionam como Kanban`s ou nas caixas do fornecedor com um kanban. 

Para cada produto existem 2 caixas, quando o stock de uma caixa acaba, esta é recolhida por um AO para 

ser reabastecida nos SF, e fica uma outra caixa ainda completa (Anexo 9). Com esta metodologia, o 

serviço clínico nunca fica sem o produto em questão quando a primeira caixa termina, porque existe 

sempre uma segunda caixa do produto. Na distribuição por rotas, existe uma melhor gestão da quantidade 

de produto existente nos serviços, assim como uma melhor organização. Embora exija contagem manual 

por parte do FH, assim como verificação de prazos de validade.  

 

4.3. DISTRIBUIÇÃO AOS CENTROS DE SAÚDE 

A distribuição aos centros de saúde é gerida por FH responsáveis por esta tarefa. Estes devem 

visitar as ACES mensalmente e avaliar as condições de armazenamento e de preservação dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos, assim como verificar o stock destes e os seus prazos de validade. 

Parte dos centros de saúde já têm a metodologia Kaizen implementada, desta forma existe um acordo 

sobre o stock de cada produto que vai estar no armazém dos centros de saúde. No entanto, os centros de 

saúde podem requisitar produtos em ruptura de stock, enviando um pedido electrónico para os SF. Desta 

forma, na maioria dos centros de saúde está implementada distribuição por rotas com sistema kaizen, à 

exceção de um centro de saúde que ainda usa a distribuição Clássica. Nos centros de saúde com 

metodologia Kaizen implementada, recorre-se ao Kanban e semanalmente o motorista recolhe as caixas 

vazias, de forma a existir reabastecimento por parte dos SF. O TDT prepara o stock de medicamentos 

para as ACES, sendo que o transporte é realizado com as devidas condições de armazenamento.  

 

4.4. DISTRIBUIÇÃO SEMI-AUTOMÁTICA POR OMNICELL® 

O sistema de distribuição semi-automática Omnicell
® 

é uma máquina, que tem uma série de 

prateleira e gavetas ligadas a um software (Anexo 10). Só existe um Omnicell
®

na ULSM, no Serviço de 

Urgência. Apenas o FH, TDT e enfermeiros do serviço, têm acesso à palavra-passe para entrar ou podem 

utilizar a sua impressão digital para a entrada no sistema. Diariamente é emitida a lista com os 

medicamentos que estão a baixo do número de unidades definida como o stock mínimo, posteriormente 
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os TDT repõem os produtos.  

 

4.5. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA (DIDDU) 

A DIDDU surgiu para: 

•  Aumentar a segurança no circuito do medicamento;  

•  Conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes; 

 •  Diminuir os riscos de interações;  

•   Racionalizar melhor a terapêutica; 

•  Os enfermeiros dedicarem mais tempo aos cuidados dos doentes e menos nos aspetos de 

gestão relacionados com os medicamentos; 

 •  Atribuir mais corretamente os custos;  

• Reduzir dos desperdícios.  

Este tipo de distribuição, permite o envio das doses individuais unitárias para 24h. Começa com 

a prescrição médica informática (Anexo 11), passando pela validação do farmacêutico. Para o passo da 

validação o farmacêutico tem acesso a vários dados do doente, inclusive o processo clínico do doente, 

através do Sistema de Apoio ao Médico. Os medicamentos prescritos são avaliados quanto à dose, a 

forma farmacêutica, a via de administração, assim como possíveis efeitos secundários ou interações. 

Quando o FH possui alguma dúvida pode contactar o médico responsável pelo doente em questão. É sem 

dúvida uma área essencial, o trabalho do FH na DIDDU poderá fazer a diferença. Estudos comprovam 

que o papel do FH é fundamental para a redução de erros médicos, assim como a diminuição de efeitos 

secundários, devido à revisão da prescrição [17]. Enquanto estava no estágio tive a oportunidade de ver o 

FH em ação nesta área, sendo que cheguei mesmo a assistir a deteções de erros na prescrição e a sua 

correção. Foi com satisfação que percebi que quando o FH entrava em contacto com o médico, a maior 

parte das vezes a sua opinião era bem aceite e chegavam mesmo a trocar ideias e conhecimentos. Foi sem 

dúvida uma área que gostei de conhecer, onde me pude colocar em prática conhecimentos que já possuía. 

Aprendi muito graças aos desafios que me foram colocados.  

Depois da validação, o FH gera um mapa terapêutico e ocorre a preparação das malas pelos TDTs. 

Existe uma mala por serviço, sendo que cada mala possui uma gaveta por doente, onde vão ser colocados 

os medicamentos necessários para 24h (Anexo 12). No caso dos medicamentos de grande volume ou dos 

que precisam de condições de refrigeração, estes são etiquetados com o nome do doente, serviço clínico e 

numero da cama, e é colocado um aviso na gaveta do doente, para os AO saberem que também os têm de 

entregar e para que estes sejam posteriormente guardados em condições adequadas. Na maioria dos 

serviços clínicos, as malas estão prontas pelas 14h, e o AO leva as malas para os serviços e traz as malas 

vazias do dia anterior. Por uma questão de tempo e recursos humanos, o serviço de medicina M, urologia 

e oftalmologia/otorrino sobem para os serviços apenas às 16h. Quando as malas vazias regressam aos SF, 

os TDT verificam os medicamentos devolvidos e registam nos mapas terapêuticos do dia anterior para 
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efetuarem as devoluções informaticamente. O FH também está atento às devoluções efetuados, pois por 

vezes pode ser necessário avaliar com a enfermeira de serviço a causa desta.  

Para rentabilizar o tempo, a zona da DIDDU já possui todos os medicamentos divididos por 

unidose (Anexo 13), e cada unidade está obrigatoriamente identificada por DCI, dose, prazo de validade e 

o lote de fabrico do medicamento. Os medicamentos estão organizados numa zona que possui várias 

gavetas por ordem alfabética. 

 Reconciliação terapêutica 

Um outro aspeto de extrema relevância que acontece durante o processo de validação farmacêutica 

é a Reconciliação Terapêutica. O aumento da prevalência das doenças crónicas, consequência do 

envelhecimento da população, acabam por interferir na maneira como os profissionais de saúde recebem 

o doente, assim como quando o transferem de serviço clínico ou de hospital, por causa de possível 

medicação que o doente já esteja a fazer e que precisa de ser avaliada. Este processo consiste na 

observação e comparação da medicação que o doente já fazia em ambulatório no momento de admissão 

no hospital, ou então na medicação que o doente fazia num determinada serviço antes de ser transferido 

para outro. Este processo tem como objetivo evitar efeitos adversos, interações medicamentosas, 

sobredosagens ou falta de medicamentos. Existe uma elevada percentagem de erros médicos associada a 

uma reconciliação ineficaz, e o FH é um elemento chave nesta tarefa. Mais de 50% dos erros de 

medicação ocorrem em momentos de transição e um terço destes erros poderá causar danos no doente. 

Assim como os doentes, com medicamentos omissos na nota de alta, têm uma probabilidade de 

readmissão de 2, 3 vezes maior comparativamente aos restantes [18-20]. Desta forma, o esforço realizado 

pelos profissionais de saúde desta área, como os farmacêuticos Hospitalares, os médicos e enfermeiros, é 

imprescindível para a diminuição de erros e aumento da qualidade e eficácia da terapêutica instituída ao 

doente [20]. É uma área em crescimento, mas pude assistir à vontade dos profissionais de irem mais longe 

e fazerem mais, de se inovarem pela qualidade de serviço que prestam ao doente. 

 Importância das equipas multidisplinares hospitalares 

O sistema de DIDDU permite uma decisão de terapêutica instituída por uma equipa 

multidisplinar, que contempla a prescrição do médico e a validação do farmacêutico. Os erros de 

medicação são a principal causa de reações adversas evitáveis a medicamentos, que acabam por afetar 

negativamente o doente [21]. Cerca de 57% dos erros clinicamente significantes são devido erros 

cometidos na prescrição terapêutica médica, no que toca a agentes anti-infeciosos, agentes 

cardiovasculares e analgésicos opióides [22]. Os tipos de erros mais comuns nas prescrições médicas que 

levam a efeitos adversos no doente são relacionadas com a dosagem dos fármacos. Uma elevada 

percentagem destes erros médicos podem ser atribuídos à falta de conhecimento das características dos 

medicamentos. Ou seja, embora o médico conheça aprofundadamente o estado do doente, este não 

conhece todas as indicações ou conta indicações. Por exemplo não adaptar a medicação a estados 

patológicos como falência renal ou não ajustar a medicação quando o doente tem outras co morbilidades 

[22].  
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Quando existe um trabalho em equipa, poderá haver uma diminuição do impacto destes erros 

médicos, através da intervenção do FH. Hospitais que oferecem o serviço de um FH, possuem uma 

redução de 51% de erros médicos de medicação no geral e uma redução de 82% de erros médicos 

associados a efeitos adversos para o doente [23]. A revisão das prescrições pelo farmacêutico previne 

problemas relacionados com o medicamento, assim como incrementa a segurança do doente, e a melhoria 

dos resultados clínicos [21]. 

 

4.6. DISTRIBUIÇÃO PERSONALIZADA 

A distribuição personalizada é usada para dispensar medicamentos diretamente nos SF, mais 

especificamente na área de atendimento interno. Para tal, o enfermeiro de serviço elabora um pedido, com 

os medicamentos que necessita para um doente em específico. Esta distribuição não é a preferida, no 

entanto pode ser utilizada devido a faltas de medicamentos após a DIDDU, que podem acontecer devido a 

erros no envio ou pelo médico ter prescrito um novo medicamento após envio da última medicação. O FH 

confirma a prescrição do doente em causa e só depois de avaliar a justificação do pedido é que proceder à 

dispensa. Durante o meu estágio pude auxiliar ativamente nesta forma de distribuição. 

 

4.7. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A DOENTES EM REGIME DE AMBULATÓRIO 

Os SF possuem ainda um serviço de distribuição de medicamentos a doentes em regime de 

ambulatório numa área específica só para o atendimento externo. O Serviço Nacional de Saúde permite a 

dispensa de medicamentos de forma gratuita, nas FH, em regime de ambulatório. São vários doentes que 

legalmente podem favorecer deste serviço, como os doentes insuficientes renais crónicos e transplantados 

renais, doentes com o síndrome da imunodeficiência adquirida (VIH), com hepatite B e C, esclerose 

múltipla, artrite reumatóide, doença de Crohn, deficiência da hormona de crescimento, entre outros [24]. 

Os avanços na área da Ciência permitiram que uma grande quantidade de doentes pudesse continuar o 

tratamento em ambulatório, tendo isto uma elevada quantidade de vantagens como a redução dos custos 

relacionados com o internamento hospitalar; redução dos riscos inerentes a um internamento, como 

infeções nosocomiais e possibilidade de o doente continuar o tratamento no seu ambiente familiar.  

O FH desempenha um papel importantíssimo na cedência dos medicamentos a doentes em 

ambulatório. Inicialmente é necessário verificar a medicação domiciliária, de forma a perceber se existe 

possibilidade de interações. A intervenção do farmacêutico permite um maior controlo e vigilância da 

terapêutica que podem despoletar efeitos graves por falta de adesão terapêutica. É uma área em que a boa 

comunicação aliada à humanidade do FH pode fazer a diferença, é preciso saber falar com os doentes. 

Não existem doentes complicados, existem doentes com vidas complicadas, que chegam muitas vezes ao 

consultório saturados e com doenças que lhes absorve grande parte da paciência e da energia. Muitas 

vezes é difícil fazer a ponte sobre a importância da adesão, ao mesmo tempo que informamos os efeitos 

secundários. É uma área dos SF que exige sensibilidade por parte do FH, pois só compreendendo o doente 

é que podemos tirar todas as suas dúvidas e fazer com que este perceba a importância de fazer uma 
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terapêutica farmacológica correta. Durante as consultas, o FH também monitoriza os efeitos adversos, 

assim como realiza a notificação destes ao médico do doente, assim como numa plataforma informática 

do infarmed [5].  

Para que seja possível a dispensa do medicamento, o doente necessita de ter uma prescrição do seu 

médico que fica alojada no sistema informático interno do Hospital. No caso de falência eletrónica existe 

um modelo de receita interna (Anexo 14) que pode ser passado por médicos da especialidade na 

modalidade de consulta externa do Hospital Pedro Hispano. Está ainda previsto legalmente que alguns 

doentes possam trazer uma receita com prescrição de um médico da especialidade. Essas receitas têm de 

ser confirmadas pelo FH, assim como se confirma o despacho relacionado com a medicação, através da 

Direção Geral de Saúde (DGS). O FH tem acesso a esta prescrição, assim como ao seu processo clínico, 

podendo criar um histórico completo dos levantamentos. Apenas desta forma é possível acompanhar com 

qualidade o percurso do doente. A medicação é cedida para um período de 30 dias, à exceção dos 

medicamentos antirretrovirais, em que se cede para três meses. Ou em casos específicos em que existe 

autorização por parte do Conselho de Administração.  

Todos os doentes têm de assinar um termo de responsabilidade (Anexo 15) ao levantar os 

medicamentos, onde afirmam que levantaram os medicamentos e se responsabilizam pelas boas 

condições de armazenamento no domicílio. No caso particular dos doentes VIH positivos, estes devem 

apresentar um cartão de identificação (Anexo 16) que serve para registo e controlo da dispensa da 

medicação. Deste modo é possível um controlo mais pormenorizado da adesão terapêutica destes doentes. 

É de destacar o esforço do trabalho em equipa entre o FH e a equipa de infeciologia, em que se nota que 

existe um trabalho multidisplinar que acaba por provocar um apoio mais eficaz ao doente. 

Foi uma área que me enriqueceu muito enquanto futura profissional de saúde, mas também me deu 

muito a nível pessoal. Tive oportunidade de atender ao público, com a devida supervisão da minha 

orientadora de estágio. Foi uma sensação incrível, senti que os doentes valorizam imenso a opinião do 

farmacêutico e que se sentem à vontade para colocar as suas questões. 

 

4.8. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

A distribuição de alguns medicamentos é sujeita a uma legislação Especial, assim como exige do 

farmacêutico uma atenção especial e um trabalho redobrado, sendo da responsabilidade deste gerir a 

distribuição destes mesmos medicamentos. Os medicamentos podem necessitar deste circuito especial, 

devido ao seu valor económico, ou devido ao seu fim terapêutico. 

4.8.1. ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

Os estupefacientes e psicotrópicos são fármacos que possuem um circuito de distribuição distinto 

dos restantes, uma vez que atuam sobre o Sistema Nervoso Central, provocando dependência física e/ou 

psíquica, assim como fenómenos de tolerância. Estes medicamentos possuem uma janela estreita de 

terapêutica, ou seja as concentrações necessárias para se obter eficácia no tratamento estão muito perta 

das concentrações que podem provocar toxicidade no organismo do doente. 
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Nos SF existe uma sala fechada um se coloca todo o stock de psicotrópicos e estupefacientes, a 

que só os farmacêuticos podem ter acesso, aumentando desta forma a segurança da distribuição. Em cada 

serviço também existe um pequeno stock destes fármacos, sendo as quantidades acordadas entre o FH 

responsável pelo serviço e pelo enfermeiro-chefe. A distribuição funciona através de um sistema de 

reposição manual do stock acordado nos vários serviços. Esta reposição é feita através de determinadas 

informações que constam num documento de registo (Anexo 17), como o nome dos fármacos utilizados, 

assim como a quantidades, acrescentando os nomes dos doentes, a data de administração, o nome do 

serviço e assinaturas dos enfermeiros que administraram e do médico que prescreveu. Outro dado 

importantíssimo é apontar o lote, aumentando o rastreio de algum problema ou erro, caso aconteçam. Por 

vezes os enfermeiros não podem deslocar-se até aos SF para irem levantar os medicamentos, por isso 

estes são armazenados num cofre fechado e podem ser levantados por auxiliares hospitalares. 

Posteriormente é dada saída dos fármacos requesitados por serviço. Todo o circuito descrito permite uma 

distribuição segura e rigorosa, existindo registos de todos os consumos, sendo que trimestralmente o 

Hospital envia a relação de entradas e saídas para a entidade responsável pela fiscalização, o 

INFARMED, juntamente com os documentos de registo mencionados anteriormente. 

4.8.2. EPOETINAS 

As epoetinas, como a Darbopoetina alfa, Epoetina alfa, Epoetina beta e a Epoetina zeta, podem 

ser cedidas gratuitamente no Hospital para todos os insuficientes renais crónicos e transplantados renais. 

Os doentes só podem ter acesso aos medicamentos após prescrição por parte do serviço de nefrologia, 

com um despacho especial para doentes renais crónicos ou através de um pedido extra-formulário com 

justificação.   

4.8.3. HEMODERIVADOS 

Os medicamentos hemoderivados são obtidos a partir do plasma humano, tendo um risco 

elevado associado de transmissão de doenças infectocontagiosas transmissíveis por esta via. Desta forma, 

necessitam de uma distribuição especial, com procedimentos morosos e com bastantes pormenores, 

realizados sempre que são requeridos, distribuídos aos serviços e administrados aos doentes. Este circuito 

está idealizado para que seja possível rastrear rapidamente uma situação problemática, pois apesar de todo 

o cuidado existente há a possibilidade de haver transmissão de uma doença infeciosa. Após o Despacho 

n.º 1051/2000, de 14 de Setembro, foi instituído um método para organizar e uniformizar os documentos 

hospitalares referentes aos medicamentos hemoderivados [25]. É necessário um circuito especial que 

permita a identificação dos lotes, fabricantes, distribuidores, assim como referenciação dos doentes a 

quem irão ser administrados. Assim, a dispensa de medicamentos hemoderivados necessita do 

preenchimento de um documento de registo e de requisição, dispensa e administração (Modelo n.º 1804, 

da INCM), constituída pela Via Farmácia e Via Serviço, em anexo 18. O Instituto Português do sangue 

analisa todos os lotes destes medicamentos, enviando os resultados para o INFARMED. Este último é 

responsável por emitir o certificado de aprovação por lotes, que é entregue em conjunto com o 

medicamento no Hospital. É o FH o responsável por conferir este certificado aquando da dispensa do 
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medicamento e entregar a Via Serviço ao responsável e após saída informática, este agrafa a via farmácia 

e arquiva nos SF.  

4.8.4. ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODELADORES 

Os medicamentos citotóxicos, hormonoterapia e imunomodelarores, possuem elevada toxicidade 

e elevado custo para o Hospital. Desta forma, tem um controlo adicional durante o armazenamento, 

distribuição e administração. É o FH o responsável por toda a logística destes medicamentos. 

4.8.5. INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ (IVG) 

Após publicação da Lei 16/2007, de 17 de Abril, existiram novos desafios aos serviços de saúde 

e aos seus profissionais, pois passou a ser necessário assegurar que todas as mulheres com situações 

legalmente elegíveis tenham acesso a uma interrupção da gravidez em segurança [26]. Para tal, após 

consulta com o médico, é realizada uma prescrição do protocolo que depois é fornecida aos SF. Este 

protocolo varia tendo em conta a circular normativa nº 9/SR de 21/06/2007 da DGS [27]. Os 

medicamentos necessários para a IVG são colocados num cofre fechado, caso seja um auxiliar hospitalar 

a levanta-los. Posteriormente, a doente procede a uma toma presencial nos serviços clínicos.  

4.8.6. ANTIBIÓTICOS DE JUSTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA 

Alguns antibióticos necessitam de uma distribuição especial, pois cada vez mais se implementam 

estratégias que visem diminuir as resistências à antibioterapia disponível atualmente. É imprescindível o 

uso racional dos agentes antimicrobianos. Desta forma, os antibióticos de largo espectro, ou antibióticos 

com ação específica para um agente infecioso necessitam de um controlo mais rigoroso. Necessitam 

assim de uma justificação clínica anexada à prescrição do médico, que deve ter em conta as características 

de cada doente, como a história clínica, o diagnóstico realizado e caso seja possível a identificação do 

microrganismo isolado. No caso do Hospital Pedro Hispano, foi implementada uma norma adicional, com 

o objetivo de existir um maior controlo do uso dos antibióticos. Quando o médico não indica que a 

necessidade de tratamento prolongado, os SF suspendem o fornecimento de antibiótico ao doente dentro 

de 8 dias. No entanto, após passarem 5 dias da prescrição inicial, o médico recebe avisos a alertar que o 

antibiótico será suspenso, a não ser que este dê indicações justificadas para que o doente continue. 

 

5. FARMACOTECNIA 

A palavra Farmacotecnia deriva de duas palavras: pharmakon: medicamento e techné: arte. A 

farmacotecnia é a ciência que estuda a formulação e preparação de medicamentos seguros e eficazes. Esta 

área é um dos grandes alicerces da profissão farmacêutica. No entanto, devido ao desenvolvimento 

técnico e científico ocorrido nas últimas décadas, os hospitais diminuíram a produção de medicamentos. 

Devido a inúmeros fatores, alguns medicamentos e formulações ainda continuam a ser produzidos no 

Hospital [28]. No que respeita à farmacotecnia no Hospital Pedro Hispano, as preparações farmacêuticas 

são da responsabilidade do farmacêutico e preparadas por este, à exceção das preparações não estéreis, 

pois estas podem ser preparadas pelos TDT e devidamente validadas por farmacêuticos. Esta área dos 

Serviços farmacêuticos tem uma enorme importância, pois permite a elaboração de preparações essenciais 
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para determinadas terapêuticas de doentes internados em meio hospitalar. Tive a oportunidade por passar 

pelas várias unidades de preparação e de compreender a forma como cada uma estava organizada e 

idealizada tendo em conta todas as normas de segurança vigentes e de, dentro dos possíveis, auxiliar no 

processo de manipulação 

 

5.1. UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE CITOTÓXICOS 

As preparações realizadas na Unidade de Preparação de Citotóxicos – UPC são executadas 

apenas por farmacêuticos devidamente formados para o efeito. Fisicamente existe um espaço totalmente 

preparado e equipado para este tipo de preparações que garante a qualidade das preparações e a segurança 

dos profissionais que lá trabalham diariamente. A unidade é constituída por um pequeno armazém, uma 

área de validação, uma área de preparação das matérias-primas, um transfer e uma sala de Manipulação 

com pressão negativa (Anexo 19). Nesta sala existe uma câmara de fluxo laminar vertical (classe II.B2) e 

uma antecâmara, onde os operadores se equipam. O equipamento utilizado é adequado para diminuir 

possíveis riscos de saúde devido à manipulação de substâncias citotóxicas. A câmara e as diferentes 

pressões das salas contribuem para promover a esterilidade das preparações e proteger o operador.  

Neste serviço, o farmacêutico prepara a medicação necessária para os vários ciclos de 

quimioterapia, que serão administrados aos doentes que estão no Hospital de Dia da ULSM, podendo por 

vezes prepararem-se formulações para fazerem em domicilio. Para que todo este processo tenha a maior 

qualidade e eficácia, existe uma excelente articulação entre os serviços médicos, de enfermagem e os 

serviços farmacêuticos. O processo inicia-se com a prescrição do médico oncologista e posteriormente 

existe a validação por parte de um FH, seguida da impressão do protocolo de quimioterapia de cada 

doente. Parte dos protocolos pode recorrer à combinação de fármacos distintos, em esquemas terapêuticos 

já com potencial reconhecido. É de ressaltar a enorme organização desta unidade, sendo que já ocorreu 

informatização de todos os protocolos de quimioterapia, o que permite a agilização do processo. Após a 

impressão do protocolo de quimioterapia individual de cada doente, são confirmados os cálculos 

necessários e é preparado um tabuleiro com todos os fármacos e materiais indispensáveis para a 

preparação da formulação. O tabuleiro cheio é posteriormente desinfetado com álcool a 70º de modo a 

evitar a contaminação da sala de manipulação, assim como da câmara de fluxo laminar vertical. O 

farmacêutico que se encontra na sala de manipulação confirma de novo os cálculos, fármacos e material 

enviado de forma a existir uma dupla verificação. Para que todo o processo seja fluido, impedindo uma 

acumulação de doentes no Hospital de dia ou tempos de espera entre tratamentos do mesmo doente, existe 

uma equipa de 2 farmacêuticos a trabalhar diariamente na UPC. De seguida existe a preparação da 

formulação indicada e entrega desta mesma ao enfermeiro que se encontra no Hospital de dia que 

posteriormente administra a formulação no doente. Por vezes podem ser prescritos outros medicamentos 

orais ou intravenosos para complementar o tratamento, como antieméticos ou outros fármacos 

antineoplásicos, sendo que estes são também enviados para o Hospital de dia devidamente identificados 

com o nome do fármaco e do doente.  
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Existe uma série de normas e protocolos a seguir durante todo este procedimento, que visa as 

condições de esterilidade de modo a proteger a saúde do doente. Para controlar estas condições procede-

se à recolha diária aleatória de uma amostra de uma das preparações para posterior análise pelo Serviço 

de Microbiologia do Hospital Pedro Hispano. Assim como se recolhe mensalmente uma amostra das 

luvas do operador para controlo microbiológico. Os resultados são depois avaliados e caso não sejam os 

ideais é necessário rever normas e protocolos de forma a melhorar. 

Durante os 2 meses de estágio tive a oportunidade de participar nas atividades desta área, de 

compreender o seu funcionamento e auxiliar dentro dos meus conhecimentos. Aprendi todas as 

diligências e normas de segurança necessárias para me proteger enquanto profissional e proteger as 

preparações que irão ser administradas nos doentes. 

 

5.2. UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ESTÉREIS (UPNE) 

A UPNE também possui um espaço físico reservado e adequado nos Serviços Farmacêuticos 

(Anexo 20). Nesta unidade procede-se à produção de preparações não estéreis como as preparações de 

formas farmacêuticas sólidas, papéis medicamentosos e líquidas, como xaropes, suspensões e emulsões. 

Nesta unidade as preparações podem ser preparadas por um TDT, com a devida supervisão de um FH. As 

formas farmacêuticas não estéreis, são bastante importantes para uma pequena escala de doentes, como 

por exemplo a neonatologia, pediatria e a geriatria. Na pediatria os doentes possuem diferenças 

fisiológicas durante o seu desenvolvimento, sendo que a maior parte dos medicamentos não possui 

estudos nesta população, pois os ensaios clínicos são realizados maioritariamente na população adulta. 

Também na geriatria se vê a relevância desta área, pois alguns idosos possuem dificuldades na degluitção 

levando à necessidade de preparação de papéis medicamentosos ou formulações líquidas orais 

extemporâneas.  

Tive oportunidade de passar por esta unidade e de assistir a todo o processo, desde a validação, à 

formulação de protocolos a seguir durante a preparação e manipulação de formulação não estéreis. O 

processo inicia-se com a validação da prescrição por parte do FH. De seguida é impressa a ficha de 

preparação do manipulado e rótulo da respetiva preparação. Na sua maioria, as fichas de preparação já 

estão informatizadas (Anexo 21), no entanto poderá ser necessário abrir novas fichas de preparação, para 

tal poderá recorrer-se ao Formulário Galénico Português. O TDT que executa a manipulação, com 

supervisão do FH e depois este realiza os ensaios de verificação que são recomendados para a preparação 

em causa. Se o manipulado estiver conforme as recomendações, este é embalada no material adequado e 

rotulado com a identificação do doente. Durante a execução o farmacêutico tem como obrigação o 

preenchimento de uma ficha de preparação, onde consta o procedimento adotado, substancias utilizadas e 

lotes, devidamente assinada e arquivada. Este procedimento é necessário para que exista rastreabilidade 

dos medicamentos manipulados, pois poderá existir algum problema de qualidade. 
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5.3. UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTÉREIS (UPE) 

A UPE possui um espaço físico reservado à preparação de formulações estéreis (Anexo 22). 

Nesta unidade é visível a preocupação e empenho dos FH em garantirem as condições de estabilidade e 

esterilidade, necessárias aquando da manipulação de formulações estéreis. Pude comprovar que o grande 

objetivo de trabalho nesta unidade é preparar formulações com qualidade e segurança num ambiente 

controlado, de forma a minimizar os riscos de contaminação microbiológica e erros de preparação. Nos 

últimos anos os SF do Hospital Pedro Hispano investiram na otimização desta unidade através da 

formação e especialização dos seus profissionais e investimento na instalação desta unidade, assim como 

dos equipamentos. Atualmente a UPE já se encontra em funcionamento, sendo que tive a oportunidade de 

assistir a uma das formações realizadas para os farmacêuticos sobre esta unidade, dada pela Dr.ª Ana 

Ribeiro, uma das farmacêuticas responsáveis pela unidade. Foi sem dúvida um momento importante no 

estágio, porque vi a motivação e a dedicação que a equipa dos SF tem para que exista uma melhoria 

contínua nos serviços prestados nesta unidade.  

Fisicamente as instalações da UPE foram construídas para cumprirem uma série de requisitos de 

modo a serem uma área limpa. Entre o armazém da UPE e a sala de manipulação existe um transfer para 

se efetuarem trocas de materiais e uma antecâmara para os operadores se equiparem corretamente. Tive 

possibilidade de aprender como me equipar e higienizar, assim como o comportamento a ter para produzir 

manipulações estéreis. Na sala de manipulação existe uma câmara de fluxo laminar horizontal, de forma a 

proteger o operador, mas acima de tudo existir um maior controlo de esterilidade da preparação. 

Nesta unidade podem preparar-se inúmeras formulações, sendo que durante o meu estágio assisti 

à preparação de misturas para nutrição parentérica para o serviço de neonatologia, podendo ainda ser 

preparados colírios ou soluções injetáveis. 

5.3.1. BOLSAS NUTRITIVAS INDIVIDUALIZADAS 

A unidade de UPE é regularmente utilizada para a preparação de Bolsas nutritivas 

individualizadas, deste modo assisti à preparação deste manipulado. No Hospital Pedro Hispano, 

normalmente estas formulações são para o serviço de Neonatologia. Compreendi que o processo inicia-se 

com a prescrição de um médico que é posteriormente validada por um farmacêutico. Após validação, o 

farmacêutico necessita de fazer todos os cálculos necessários, uma vez que é preciso colocar sobrecarga 

na bolsa parentérica, que é essencial para que o doente receba exatamente a quantidade de nutriente de 

que necessita e por vezes a quantidade pode ser comprometida devido a perdas. Os cálculos são 

posteriormente confirmados por um segundo farmacêutico e é impressa a ficha de preparação e os rótulos 

necessários. De seguida, os dois farmacêuticos equipam-se devidamente e preparam a bolsa nutritiva com 

todos os cuidados necessários para conseguirem uma preparação homogénea e estéril. À semelhança da 

UPC, também nesta unidade existe o esforço de melhoria contínua e controlos microbiológicos que são 

realizados diariamente de forma a compreender se a metodologia adotada é suficiente para garantir a 

qualidade e segurança de todas as formulações preparadas na UPE. 
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5.4. REEMBALAGEM DE DOSES UNITÁRIAS SÓLIDAS 

A Unidade de Reembalagem de doses unitárias sólidas, possui um espaço físico independente 

com os equipamentos necessários para as suas atividades nos SF (Anexo 23). Após observar o 

funcionamento desta unidade, percebi que ela é essencial uma vez que alguns medicamentos não se 

apresentam acondicionados para que a DIDDU seja possível, sendo necessário acondicionar corretamente 

nas instalações dos SF. É nesta unidade que fracionamos comprimidos, de forma a conseguirmos obter a 

dosagem certa para o doente, que pode não estar disponível no Mercado. Neste último ponto o FH 

desempenha um papel importantíssimo, pois existem medicamentos, que devido aos seus excipientes ou 

substâncias ativas não podem ser divididos, é o FH é necessário pesquisar e dar a autorização e 

informação para o processo de fracionamento dos medicamentos. Também participei ativamente neste 

tipo de pesquisas. Após reembalagem de doses unitárias, todas as doses ficam devidamente identificadas, 

possuindo um rótulo composto por DCI, prazo de validade, número de lote e nome da marca, para que 

seja sempre percetíveis as informações imprescindíveis para a segurança na área dos medicamentos.  

 

6. FARMÁCIA CÍNICA  

Na ULSM os SF possuem uma outra área de ação que é a Farmácia Clínica. Existem 

farmacêuticos que integram em equipas multidiscilplinares de determinados serviços, que são também 

constituídas por enfermeiros, médicos e nutricionista. Semanalmente a equipa é reunida e ocorre uma 

visita aos utentes internados. Durante esta visita são discutidos vários aspetos relativamente aos doentes, 

com o objetivo de melhorar o serviço prestado através de um cruzamento de conhecimentos provenientes 

de diferentes profissionais. O FH muitas vezes pode funcionar como elemento de ligação entre o médico e 

o enfermeiro do serviço, pois possui uma visão geral de todo o processo, desde a prescrição até à 

administração do medicamento. Com estas “Visitas Clínicas” o FH tem oportunidade de intervir 

precocemente e garantir de uma forma mais eficaz a segurança e qualidade da prescrição terapêutica. 

Através das intervenções farmacêuticas pode-se diminuir erros associados à terapêutica instituída, 

melhorar resultados clínicos de doentes, assim como custos associados ao tratamento. A existência de um 

FH nas equipas multidiscplinares nos serviços clínicos, poderá levar a um incremento do uso correto e 

racional do medicamento, promovendo uma terapêutica mais eficaz e com maior qualidade para o doente. 

O FH pode intervir desde a validação de prescrições até ao processo de reconciliação terapêutica, 

avaliação de interações farmacológicas, efeitos secundários e promoção da adesão terapêutica. 

É uma área que está em crescimento em Portugal, e pude verificar que está a crescer no Hospital 

Pedro Hispano. Mas o passo mais difícil já foi dado, o de implementar esta nova área de serviço. Após 

implementação, a meu ver é uma das áreas de maior relevância e impacto no meio hospitalar para um FH. 

É a oportunidade de demonstrar o conhecimento e a importância das ações do farmacêutico a outros 

profissionais, o que acaba por gerar mais confiança nos SF e melhores relações entre os vários 

profissionais. E acima de tudo, permite ao FH conhecer e a avaliar o doente de uma forma mais 

aprofundada. 
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7. ENSAIOS CLÍNICOS 

A realização de ensaios clínicos com medicamentos de uso humano, possui atualmente uma 

legislação especifica de forma a defender os interesses dos doentes. A autoridade competente é o 

INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, no que toca a ensaios clínicos, 

de estudos clínicos com intervenção de dispositivos médicos ou de produtos cosméticos e de higiene 

corporal, ou pode ser a Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) nos restantes estudos 

clínicos. A autoridade competente deve assegurar que todas as condições de qualidade e segurança estão 

asseguradas [29].  

Durante o meu período de estágio pude auxiliar várias vezes nesta área, onde existem os 

Farmacêuticos responsáveis por ensaios clínicos, que devem possuir qualificação na área das boas 

práticas clínicas, de forma a garantirem o cumprimento de todo circuito, desde a receção à cedência do 

medicamento e informação ao doente, assim como a deteção de efeitos secundários ao longo do ensaio 

clínico. Devem também garantir a qualidade de armazenagem de medicamentos experimentais, numa área 

especifica dos SF (Anexo 24), assim como de dispositivos utilizados para a sua administração e os 

restantes medicamentos complementares à realização de ensaios clínicos. Para tal, existem registos 

diários, para posterior avaliação [29].  

 

8. COMISSÕES TÉCNICAS HOSPITALARES 

Foi-me possível assistir à explicação das várias comissões técnicas hospitalares do Hospital 

Pedro Hispano e compreendi que de modo a facilitar a organização dos serviços de gestão de um hospital, 

formaram-se Comissões Técnicas Hospitalares (CTH). Estas comissões são apenas órgãos consultivos, 

mas com um papel extremamente relevante, pois implementam um conjunto de pareceres, regras e 

normas indispensáveis para uma melhoria contínua em ambiente hospitalar. As CTH são constituídas por 

equipas multidisciplinares especializadas numa área de ação, sendo que o FH desempenha funções em 

algumas delas. As CTH onde o FH desempenha um papel de extrema importância são a Comissão de 

Ética; a Comissão de Farmácia e Terapêutica; a Comissão de Controlo de Infeção e de resistência aos 

Antimicrobianos e a Comissão de Catástrofe. 

 Comissão de Ética - A Comissão de Ética é responsável por zelar pela dignidade e 

integridade humana no âmbito da instituição. Pode proceder à análise e reflexão sobre temas da prática 

biomédica que envolvam questões éticas e posteriormente emitir pareceres por sua iniciativa ou por 

solicitação [30]. 

 Comissão de Farmácia terapêutica - A comissão de farmácia e terapêutica (CFT) é 

presidida pelo diretor clínico do hospital ou por um substituto, quanto aos restantes médicos, estes são 

nomeados pelo primeiro. E os farmacêuticos são nomeados pelo diretor dos serviços farmacêuticos do 

Hospital. É um órgão que atua como elo de ligação entre os serviços de ação médica e os serviços 
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farmacêuticos. A CFT tem a possibilidade e a responsabilidade de elaborar adendas privativas de 

aditamento ou exclusão ao Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos. Assim como pode emitir 

pareceres sobre medicamentos a incluir ou a excluir no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos, que são enviados trimestralmente ao INFARMED. A CFT pode pronunciar-se sobre a 

correção da terapêutica prescrita aos doentes na ULSM, quando solicitado pelo seu presidente, sem que 

ocorram quebras das normas deontológicas, entre muitas outras funções [31]. 

 Comissão de controlo de e Resistência Antimicrobianos - No âmbito do Plano 

Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção Associada aos Cuidados de Saúde (PNCI), provado pelo 

Despacho nº 14178/2007 de 4 de julho de 2007, foram criadas as Comissões de Controlo de Infeção 

(CCI). As CCI surgiram da necessidade de diminuir a morbilidade, mortalidade e consumo de recursos 

hospitalares devido a infeções nasocomiais. Portugal é um dos países da União Europeia com maior Taxa 

de prevalência de infeções nasocomiais, de cerca de 9,8% dos doentes [32]. A Comissão de Controlo de 

Infeção e Resistênciaa Antimicrobianos tem como objetivo reduzir as infeções associadas a cuidados de 

saúde, resistência a antimicrobianos, através da implementação de boas práticas a nível hospitalar. [58] 

Possui ainda, a responsabilidade de coordenar as várias atividade levadas a cabo na ULSM para a 

prevenção da resistência a antimicrobianos, assim como promover práticas de prevenção e controlo de 

infeção e implementar programas de assistência à prescrição antibiótica [33].  

 Comissão de Catástrofe – A comissão de catástrofe deve assessorar tecnicamente o 

conselho de administração no âmbito do planeamento de emergência interna ou externa da ULSM, assim 

como deve divulgar, informar, avaliar e atualizar esses mesmo planos. Poderá possuir funções de 

coordenação de exercícios e treinos com as estruturas internas e organismos/entidades externas, com 

responsabilidades no apoio e socorro [30]. 

 

PARTE II 

1. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

1.1.  AÇÃO FORMATIVA DE BOAS VINDAS DO HOSPITAL PEDRO HISPANO 

No primeiro dia do meu estágio tive oportunidade de assistir a uma formação de boas-vindas do 

Hospital Pedro Hispano. Acho que esta iniciativa é de extrema relevância, pois dá a conhecer a visão, 

missão e valores do Hospital, para que os estagiários se sintam mais integrados na equipa e tenham noção 

da excelência do Hospital onde vão poder estagiar. Além disso, ao longo desta formação existe também 

uma vertente de informação sobre os comportamentos que devemos adotar para nossa própria segurança, 

assim como dos pacientes e restantes profissionais de saúde. O mais interessante é que ao longo da 

formação além de explicarem todos os processos de higienização e separação correta de resíduos, 

explicam concomitantemente a explicação científica que está na base destes. A formação foi bastante 

focada na preocupação de infeções nasocomiais e resistência dos antimicrobianos, explicando como os 

nossos pequenos atos diariamente podem diminuir a incidência destas.  
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1.2.  GUIA DE PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS MEDICAMENTOS POR VIA PARENTÉRICA 

Um dos serviços mais requisitados por parte dos enfermeiros no Hospital Pedro Hispano ao SF, 

são explicações sobre como administrar corretamente um determinado medicamento por via parentérica. 

As dúvidas suscitadas são muitas, que vão desde a dosagem a utilizar, a via mais apropriada ou até 

mesmo a temperatura e tempo de estabilidade após abertura. É sem dúvida uma relação importante e 

interessante que se estabelece do ponto de vista profissional entre as duas diferentes áreas. No entanto por 

vezes torna-se um processo moroso tanto para o enfermeiro como para o farmacêutico, que poderia ser 

facilitado através de um trabalho de pesquisa que organizasse toda a informação e desta forma poupasse 

tempo a ambos os profissionais. Para tal, iniciei em conjunto com a minha orientadora, Dr.ª Carla 

Campos, a idealização de um guia de preparação e administração dos medicamentos por via parentérica 

(Anexo 25) para o serviço de Medicina E, com informações relevantes sobre fármacos amplamente 

utilizados neste serviço. O Guia foi muito bem recebido pelos enfermeiros do serviço, contribuindo para 

uma aumentar a confiança nos SF e no seu trabalho. 

 

1.3. MONOTORIZAÇÃO TERAPÊUTICA DE FÁRMACOS 

Uma outra área que exige muita atenção por parte dos FH é a Monotorização Terapêutica de 

Fármacos (TDM) e nesse sentido realizei um trabalho que consistiu em resumir num cartaz A3 a 

metodologia de monotorização para os fármacos mais usados nos Hospitais portugueses que necessitam 

desta (Anexo 26). A TDM é apenas instituída para uma pequena quantidade de fármacos, para esta poder 

ser utilizada deve existir uma relação direta entre a sua concentração de fármaco e o efeito farmacológico 

no local de ação. Normalmente é utilizada para fármacos como uma margem estreita de concentrações, ou 

seja, quando a concentração se encontra acima da margem observa-se toxicidade e abaixo é ineficaz. 

Devido à biodiversidade nos Humanos estes respondem de forma diferente a fármacos, sendo que em 

fármacos uma margem terapêutica estreita essa diversidade de resposta pode ser mais visível, daí a 

importância da TDM para permitir a eficácia e segurança de determinados medicamentos 

 

1.4.  REUNIÃO TEMÁTICA DA APFH 

No final do meu estágio tive uma oportunidade incrível de assistir a uma Reunião Temática da 

Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH). O congresso realizou-se durante o dia 

11/12 de março, no hotel “H2OTEL” em Unhais da Serra (Anexo 27), com o tema “Atualizações em 

infeciologia”. Foram dois dias de bastante aprendizagem, onde assisti a palestres de exímios profissionais 

da área de Farmácia Hospitalar. Aprendi muito, não só porque estava a absorver uma elevada quantidade 

de informação científica no ramo da infeciologia, mas também porque ouvi a experiência de profissionais. 

Acho que foi uma boa forma de terminar o meu estágio, porque senti que pude organizar de uma forma 

mais coerente todo o conhecimento que tinha adquirido nos dois meses anterior. 
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CONCLUSÃO 

No dia 11 de março dei por terminado o meu estágio curricular no Hospital Pedro Hispano. Foi 

com um misto de emoções quando acabei, senti uma enorme alegria e felicidade pela oportunidade de 

fazer o meu estágio numa equipa fantástica e acima de tudo pela excelente orientação que recebi da Dr.ª 

Carla Mendes Campos. Mas também terminei com tristeza por dar por terminado um período de tanto 

crescimento pessoal e profissional. Acho que a melhor palavra para resumir o meu estado de espírito é 

gratidão. Gratidão para com todos os profissionais que me integraram na equipa, que me ensinaram, que 

me ouviram e desafiaram.  

Diariamente foram-me colocados novos desafios, novas questões que me motivam a querer saber 

mais. Umas sabia a resposta, outras não, mas no final do dia tinha a certeza de que iria saber mais do que 

no anterior. Foram só dois meses, mas foram dois meses que sem dúvida irão fazer a diferença no meu 

futuro. 

Por fim agradeço novamente à Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, por permitir 

este estágio e aos Serviços Farmacêuticos da Unidade Local de Saúde de Matosinhos por me terem 

aceitado com tanto carinho. Acabando com um agradecimento especial à Dr.ª Carla Mendes Campos e ao 

Drº Pedro Campos, pela forma como me receberam e me ensinaram. 
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Anexo 1 – Cronograma do plano de estágio 

janeiro de 2016 

Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  Sábado  Domingo  
11 12 13 14  15 16 17  
18 19 20  21 22  23  24 
25 26  27 28 29 30 31  

  

fevereiro de 2016 

Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  Sábado  Domingo  
1 2 3 4  5 6 7  
8 9 10 11 12 13  14 
15  16  17  18  19 20  21 
22  23  24  25  26 27 28  
29  1/mar 2/mar  3/mar  4/mar 5/mar 6/mar 
 

março de 2016 

Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  Sábado  Domingo  
7  8  9  10  11  12  13  
  

             - Apresentação de boas-vindas do Hospital Pedro Hispano 
 
             - Apresentação aos vários setores de atividade dos Serviços Farmacêuticos 
 
             - Armazém dos produtos farmacêuticos 
 
             - Atendimento Interno (distribuição personalizada) e validação de prescrições na 
Distrubuiição Individual Diária de dose Única 
              
              - Atendimento Externo em ambulatório 
 
             - Ensaios Clínicos  
 
             - Unidade de Preparações estéreis 
 
             - Unidade de Preparações não estéreis 
 
             - Visista aos centros de saúde da ULSM 
 
             - Unidade de Citóxicos  
              
            - Reunião Temática da APFH – “Atualizações em Infeciologia” 
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Anexo 2 – Centros de saúde da Unidade Local de Saúde de Matosinho 

  

Figura 1 - Imagem ilustrativa dos centros de saúde da ULSM. Adaptado de . 



 Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
 

 

30 
 
 

 

Anexo 3 – Organização do espaço físico dos Serviços Farmacêuticos da ULSM. 

 

 

 

 

  

Figura 2 - Mapa ilustrativo da organização física dos serviços farmacêuticos. 
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Anexo 4- Certificação ISO 9001:2008 pela SGS do HPH 

   

Figura 3 - Folha 1 do certificado de conformidade. 
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Figura 4 - Folha 2 do certificado de conformidade. 



 Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
 

 

33 
 
 

 

Anexo 5 – Circuitos de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos.  

  

Figura 5 - Esquema que demonstra a interação entre as várias áreas dos Serviços Farmacêuticos da ULSM, desde a  
chegada de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos ao serviço, até à cedência destes ao doente. 
Adaptao de [5]. 
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Anexo 6 – Metodologia Kanban 

  

Figura 6 - Exemplo de um Kanban do Anastrozol, oral, 
comprimidos a 1 mg. 
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Anexo 7 – Regra de picking depois de ter sido instituída a metodologia Kanban 

nos Serviços Farmacêuticos da ULSM. 

 

Figura 7 - Imagem ilustrativa da ordem de picking que todos os funcionários dos SF devem seguir. 
Adaptado de [27] . 
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Anexo 8 – Variação de stocks antes e após a entrada da filosofia kaizen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Variação dos Stocks antes e após a utilização do método do kanban num produto do armazém dos 
SF da ULSM. Esquema adaptado de [27]. 
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Anexo 9 – Funcionamento da Distribuição por rotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Consumo da caixa A 

2. Na passagem X o 
operador não levanta 
a caixa A, pois esta 
ainda tem material. 

3. Na passagem X+1 o 
operado levanta a 
caixa A, pois esta está 
vazia. 

4. Na passagem X+2 o 
operado trás a caixa A 
cheia. 

Figura 9 – Imagem ilustrativa do funcionamento da distribuição por rotas. Adaptado de [27]. 
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Anexo 10 – Máquina Omnicell
® 

 

 

   

Figura 10 - Máquina Omnicell® num serviço do Hospital Pedro Hispano.
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Anexo 11 – Prescrição médica informática, através do sistema informático 

SGICM 

 

Figura 11 - Exemplo de uma prescrição médica eletrónica. 
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Anexo 12 – Malas utilizadas na Distribuição Individual Diária única de Dose 

Individualizada  

  

Figura 12 - Exemplo de uma mala utilizada na Distribuição 
Individual Diária única de Dose Individualizada. Cada gaveta contém 
a medicação para 24h de um doente internado num dos serviços do 
Hospital Pedro Hispano. 
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Anexo 13 – Zona restrita à Distribuição Individual Diária única de Dose 

Individualizada  

  

Figura 13 - Imagem da zona restrita à Distribuição Individual Diária única de Dose Individualizada do 
Hospital Pedro Hispano. 



 Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
 

 

42 
 
 

 

Anexo 14 – Documento utilizado em caso de falência informática no 

atendimento externo em ambulatório da ULSM 

  

Figura 14 - Exemplo de uma receita usada em caso de falência informática no atendimento externo em 
ambulatório da ULSM. 
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Anexo 15 – Termo de responsabilidade assinado por todos os doentes que 

levantam medicamentos no atendimento externo em ambulatório da ULSM 

  

Figura 15 - Exemplo de um Termo de responsabilidade. 
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Anexo 16 – Cartão de identificação de doentes com síndrome da 

imunodeficiência adquirida 

  

Figura 16 - Parte da frente e de trás de um cartão de identificação de doentes com 
síndrome da imunodeficiência adquirida. 
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Anexo 17 – Documento utilizado no circuito dos psicotrópicos e 

estupefacientes da ULSM 

 

   

Figura 17 – Exemplar do documento utilizado no circuito dos psicotrópicos e 
estupefacientes. 
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Anexo 18 – Documento utilizado na dispensa de medicamentos 

hemoderivados na ULSM 

   

Figura 18 - Exemplar do documento utilizado na dispensa de medicamentos hemoderivados. 
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Anexo 19 – Sala da Unidade de Preparação de Citotóxicos 

   
Figura 20 - Armazém da Unidade de Preparação de Citotóxicos. 

Figura 19 - Sala de manipulação da Unidade de Preparação de Citotóxicos, com uma câmara 
de fluxo laminar vertical. 
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Anexo 20 – Sala da Unidade de Preparação de Medicamentos Não Estéreis 

  
Figura 21 -Sala da Unidade de Preparação de Medicamentos Não Estéreis. 
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Anexo 21 - Ficha de preparação de um manipulado não estéril 

 

  
Figura 22 – Exemplar de uma ficha de preparação de um manipulado não estéril. 
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Anexo 22 - Sala da Unidade de Preparação de Medicamentos Estéreis 

  

Figura 24 - Armazém da Unidade de Preparação de Medicamentos Estéreis. 

Figura 23 - Sala de manipulação da Unidade de Preparação de Medicamentos Estéreis, 
com uma câmara de fluxo laminar horizontal. 
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Anexo 23 – Sala de Reembalagem de Doses Unitárias 

 

 

Figura 25 - Sala de Reembalagem de Doses Unitárias do Hospital Pedro Hispano. 
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Anexo 24 – Sala de Ensaios Clínicos 

   

Figura 26 - Sala de Ensaios Clínicos do Hospital Pedro Hispano. 



 Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
 

 

53 
 
 

 

Anexo 25 - Guia de preparação e administração dos medicamentos por via parentérica 
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Anexo 26 - Monotorização Terapêutica de Fármacos 

  

Figura 27 - Trabalho realizado por mim sobre Monotorização Terapêutica de Fármacos 
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Anexo 27 – Reunião Temática da Associação de Farmacêuticos Hospitalares 

Portugueses 

  

Figura 28 - Cartaz alusivo à Reunião Temática realizada de 11 a 12 de Março no H2OTEL. 
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