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Resumo 

  

O conhecimento teórico apreendido ao longo de nove semestres de pouco é útil se 

através dele não conseguimos espelhar a mais-valia prática desse mesmo saber. Esse é um dos 

motivos pelos quais o Estágio Curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é 

tão relevante para a formação de todos os futuros profissionais.  

 Este relatório descreve toda a experiência que foi vivida durante o estágio em farmácia 

comunitária desenvolvido na Farmácia DolceVita (Porto) entre os meses de março e junho de 

2016. 

 Na parte I do presente relatório, mais do que uma análise sobre o funcionamento 

interno de uma farmácia e relacionamento entre o farmacêutico e o utente, tento dentro do 

possível, correlacionar os ensinamentos teóricos adquiridos com a realidade da prática 

farmacêutica na sua vertente mais pura e tradicional, a farmácia comunitária. 

 Na segunda parte deste relatório serão abordados dois temais desenvolvidos com base 

na literatura e legislação vigentes que pretendem refletir o interesse que foi sentido de forma 

mais significativa ao longo do estágio.  

O primeiro desses temas intitula-se “O papel da melatonina na regulação do sono”. E 

surge da observação da grande procura de suplementos e medicamentos contendo melatonina 

para a regulação do sono. 

O segundo tema abordado visa uma perspetiva sobre a gestão de uma farmácia e a sua 

localização, enquadrando todos os aspectos com a legislação portuguesa em vigor e intitula-se 

“Localização de uma farmácia – considerações”. 
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Parte I  

 

1. Introdução 

 Entre março e junho de 2016 realizei na Farmácia DolceVita (FDV) o estágio curricular em 

farmácia comunitária. Ao longo destes quatro meses desenvolvi um conjunto de competências que 

me permitiram amadurecer e assimilar qual o papel que o farmacêutico deve desempenhar na 

Farmácia Comunitária. 

 Com o avançar do tempo de estágio as tarefas desenvolvidas foram cada vez mais 

complexas exigindo uma maior concentração e articulação de informação e conhecimentos. 

Inicialmente comecei por ser responsável pelo armazenamento dos medicamentos nos respetivos 

lugares o que me deu bastante conhecimento sobre a variedade de fármacos, formas farmacêuticas 

e marcas disponíveis na farmácia. Ainda numa primeira fase fui também responsável pela 

conferência de prazos de validade de produtos. Numa fase já mais avançada comecei a realizar 

medição da pressão arterial e a medição de parâmetros bioquímicos, nomeadamente de glicose, 

colesterol e triglicerídeos em sangue periférico aos utentes da FDV. 

 Aos poucos comecei a acompanhar membros da equipa técnica da FDV no atendimento ao 

balcão durante a dispensa de medicamentos, apercebendo-me de qual o comportamento que deveria 

adotar. Nos últimos dois meses comecei a ter maior autonomia no atendimento dos utentes, 

recorrendo a ajuda sempre que alguma dúvida surgia, e a ter maior noção do funcionamento da 

vertente de gestão de stocks, realização e receção de encomendas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Cronograma das atividades realizadas ao longo do estágio. 

Atividades desenvolvidas março abril maio junho 

Integração na equipa de trabalho e organização da farmácia     

Receção, conferência e armazenamento de encomendas     

Determinação de parâmetros bioquímicos e pressão arterial     

Acompanhamento do atendimento ao balcão e 

funcionamento do sistema informático 
    

Atendimento ao balcão c/ supervisão     

Atendimento ao balcão s/ supervisão     

Noções de gestão de stocks e realização de encomendas     
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2.Farmácia Dolce Vita 

 

2.1. Localização e contexto socioeconómico 

 A FDV situa-se na zona sudoeste da cidade do Porto, mais concretamente no Centro 

Comercial DolceVita do Porto (CCDVP), Rua dos Campeões Europeus, loja 0.18, piso zero; nas 

imediações do Estádio do Dragão (estádio do Futebol Clube do Porto) e perto da Via de Cintura 

Interna do Porto, uma das vias mais movimentadas do norte do País.  

Apesar do seu enquadramento parecer, à primeira vista, demasiado destinado a público 

ocasional, a sua localização é também próxima do Bairro de Contumil, o que faz com que uma 

parte dos seus utilizadores seja dessa zona habitacional. O facto de a sua localização ser próxima 

das estruturas referidas faz com que pessoas de vários países e contextos socioeconómicos 

frequentem a FDV. 

  

2.2. Horário de Funcionamento    

 A FDV encontra-se aberta todos os dias da semana, de segunda a quinta-feira no horário 

das 9 h às 22 h, à sexta-feira e sábado das 9 h horas às 23 h e aos domingos das 10 h às 20 h. Os 

horários praticados estão condicionados pela incorporação no CCDVP. 

 A diversidade de horários praticados é assegurada pelo trabalho em turnos estipulado pela 

Direção Técnica da FDV e que atribui a cada funcionário uma folga semanal. Os horários mais 

praticados, para cada membro da FDV são das 9 h às 17 h, das 13 h às 21 h e das 15 h às 22 h. Os 

dias de fim-de-semana e a sexta-feira apresentam algumas variações. 

 O estágio na FDV permitiu-me trabalhar em diferentes horários o que possibilitou o 

conhecimento de diferentes dinâmicas (o afluxo de utentes é bastante variável ao longo do dia) e a 

capacidade de gestão de tarefas a realizar.  

 

2.3. Recursos Humanos 

 A FDV apresenta uma equipa versátil e jovem cuja experiência e capacidade de resolução 

de problemas são uma das mais-valias constatadas. 

 A equipa da FDV é constituída por: 

 Dra. Susana Moreira – Farmacêutica/Direção Técnica 

 Dr. Álvaro Bastos – Farmacêutico 

 Alberto Carvalho – Técnico Auxiliar de Ação Farmacêutica 

 Rui Alves – Técnico Auxiliar de Ação Farmacêutica 

 Maria José Almeida – Técnica de Diagnóstico e Terapêutica 

 Ana Bandeira – Técnica de Diagnóstico e Terapêutica 
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2.4. Espaço Exterior 

 Exteriormente, a FDV apresenta-se identificada com o termo “FARMÁCIA” e com uma 

cruz luminosa de cor verde. O facto de se localizar no piso zero do centro comercial permite um 

fácil acesso a toda a população. A existência de estruturas como escadas e rampa torna o acesso 

viável a todos os cidadãos. 

 Devido à necessidade de execução de serviço durante a noite, a FDV apresenta um postigo 

de atendimento o que permite contactar com o utente não comprometendo a segurança do operador.  

Além da publicidade de certos produtos que é visível da parte exterior, é também possível consultar 

quais as farmácias de serviço, o horário de funcionamento da FDV e a identificação da Direção 

Técnica. 

 

 2.5 Espaço Interior 

 A FDV é constituída por dois pisos, rés-do-chão e primeiro piso, apenas o primeiro é 

acessível aos utentes. O espaço interior pode ser dividido em sete espaços. 

 

 2.5.1 Atendimento ao público 

 A zona de atendimento ao público é bastante ampla o que permite a existência de quatro 

postos de atendimento. Cada posto encontra-se equipado com um computador e respetivo 

equipamento necessário à dispensa de medicamentos, quer sejam fruto de aviamento de receita 

quer sejam produtos de venda livre. 

 No espaço que separa a entrada da FDV e nos balcões de atendimento a farmácia encontra-

se equipada com montras laterais (lineares) e uma gôndola central. Nos lineares estão expostos 

produtos de cosmética, cuidados de cabelo e puericultura. Esses produtos encontram-se 

organizados por marca e, dentro de cada marca, organizados por finalidade. Este tipo de 

organização permite um melhor direcionamento dos utentes para os produtos em que estão 

interessados, sendo também mais fácil para o corpo técnico da FDV clarificar o utente. A gôndola 

central encontra-se colocada estrategicamente de modo a que quem se dirigir ao balcão seja 

“obrigado” a contorná-la, e contém produtos sazonais ou produtos que se encontrem em promoção, 

quando as estratégias de venda da FDV assim as determinam. 

 Um dos pontos importantes da FDV é o balcão de atendimento que devido ao seu tamanho, 

permite a colocação de produtos cuja intenção de venda e utilidade para o utente são relevantes. O 

espaço de atendimento ao público apresenta ainda um aparelho de medição de pressão arterial 

automática, uma balança para bebés e um medidor de massa e altura para crianças e adultos.  

 Na parte de trás dos balcões, de acesso interdito aos utentes, encontram-se expostos 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), suplementos alimentares, dispositivos 

médicos e produtos destinados a cuidados dentários e dietéticos, organizados por grupo terapêutico. 
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Os produtos expostos nessa zona têm em conta a altura do ano, de modo a que o utente reconheça 

qual o produto em que possa estar interessado e os profissionais de saúde tenham maior facilidade 

em elucidar o utente sobre a sua finalidade ou outras opções que apresentam uma maior viabilidade 

tendo em conta o problema do utente ou a sua condição (Anexo1). 

 

 2.5.2. Backoffice 

A zona de backoffice da FDV é o local onde se realiza o armazenamento de produtos. 

Equipado com um computador de serviço, dois telefones e um telemóvel torna possível a consulta 

de toda a atividade da FDV, quer em termos de gestão de stocks, de contacto com fornecedores, 

utentes, outras farmácias e médicos. Esta zona encontra-se ainda equipada com material científico, 

nomeadamente, Prontuário Terapêutico, Formulário Galénico, Resumo das Características dos 

Medicamentos e Farmacopeia Portuguesa. 

Uma vez que esta é uma das principais zonas de armazenamento de medicamentos sujeitos 

a receita médica (MSRM) e MNSRM, a área encontra-se equipada com um medidor de 

temperatura e humidade, o que permite o controlo das condições ideais para o armazenamento dos 

produtos. 

Os produtos encontram-se organizados por fórmula farmacêutica e posteriormente por 

ordem alfabética tendo em conta a Denominação Comum Internacional (DCI) no caso dos 

medicamentos genéricos (MG) ou então com base no nome comercial no caso dos medicamentos 

de marca. Grande parte das gavetas disponíveis está ocupada por fórmulas sólidas como 

comprimidos, cápsulas e alguns pós para inalação; uma gaveta ostenta ampolas destinadas à 

suplementação alimentar; uma gaveta para soluções e suspensões orais e xaropes; uma gaveta para 

antiparasitários; uma gaveta para colutórios; uma gaveta para soluções e suspensões cutâneas; um 

conjunto de gavetas para pomadas, cremes e géis; um conjunto de gavetas para colírios, gotas orais, 

gotas nasais, gotas auriculares e nebulizações; uma gaveta para produtos de aplicação vaginal; e 

uma gaveta para produtos de medição bioquímica de glicose, nomeadamente tiras de glicemia e 

lancetas. Neste espaço encontram-se ainda alguns dispositivos médicos como sacos de recolha de 

urina e seringas. Os produtos veterinários encontram-se também armazenados nesta secção. 

 

2.5.3. Escritórios e Armazém 

No primeiro piso da FDV encontram-se dois escritórios equipados que servirem de suporte 

ao serviço de contabilidade e à Direção Técnica da FDV. O armazém da FDV situa-se também no 

primeiro piso da farmácia. Aí colocam-se produtos que não têm lugar no backoffice nem nos 

lineares e consiste de material logístico (cartazes, prateleiras), dispositivos médicos de maior 

envergadura como muletas, cadeira de rodas e aparelhos de medição de glicose no sangue capilar. 

O stock ativo da FDV é quase maioritariamente armazenado nos lineares, gôndolas e backoffice. 
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2.5.4. Sala de cacifos 

A FDV encontra-se equipada com uma secção interdita ao público e que pretende servir de 

apoio aos funcionários da farmácia. Cada funcionário possui um cacifo devidamente equipado com 

fechadura o que permite uma elevada segurança e privacidade a cada funcionário. 

Provisoriamente, é neste local que se encontra o sistema refrigerado da FDV (frigorífico) o 

que permite o armazenamento de produtos que devem ser conservados a uma temperatura entre os 

2 e os 8 ºC, nomeadamente alguns injetáveis, colírios, pomadas, anéis vaginais e xaropes. As 

temperaturas do frigorífico são registadas 2 vezes por dia por um funcionário da FDV de modo a 

garantir a boa conservação dos produtos. 

 

2.5.5. Sala de atendimento personalizado 

A FDV encontra-se equipada com 2 salas de atendimento privado o que permite uma maior 

privacidade na abordagem a certos assuntos que podem ser incómodos para o utente. 

Uma dessas salas encontra-se equipada com aparelhos de medição de pressão arterial de 

forma manual e automática, aparelho de medição de colesterol total, glicose e triglicerídeos em 

sangue total, e todo o equipamento necessário à prática dessas mesmas medições (lancetas, tiras de 

teste, material de desinfeção). Também nesta sala o utente pode receber aconselhamento escrito ou 

oral, adequado à sua condição. 

A outra sala de atendimento privado da FDV destina-se a aconselhamento dermocosmético. 

Nesta divisão pode ser feito um pequeno rastreio à condição dérmica dos utentes e, posteriormente, 

o aconselhamento mais acertado disponibilizando amostras dos produtos para que o utente se 

identifique com o produto e teste a sua eficácia. O aconselhamento em dermocosmética pode ser 

feito não só por um dos operacionais da FDV, como também por um responsável por uma 

determinada marca. 

 

2.5.6. Laboratório 

 A FDV contém um laboratório, local onde são guardados materiais de laboratório e certas 

matérias-primas utilizadas na preparação de produtos manipulados e preparações extemporâneas. 

Encontra-se ainda equipado com um balcão, um lavatório, uma balança analítica e um conjunto de 

armários que permitem uma melhor organização de todo o material. Apesar de estar devidamente 

equipado, a sua utilização é bastante restrita uma vez que a produção de produtos manipulados não 

é prática habitual da FDV. 
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3. Gestão da Farmácia  

 3.1. Sistema informático 

  A FDV encontra-se equipada com o sistema informático 4Digital Care® da empresa 

Enterprise Resource Planning. Trata-se de um programa informático capaz de suportar e 

complementar toda a atividade da farmácia. Apesar de não ser o sistema operativo mais utilizado 

nas farmácias em Portugal, a verdade é que constitui uma ferramenta de fácil acesso e utilização. 

 O sistema informático apresenta um ambiente de trabalho bastante simples, o que permite 

ao operador a fácil concretização de diversas tarefas, desde a consulta à comparticipação de um 

determinado produto, a sua existência ou não em stock na farmácia, a realização de reservas, a 

consulta do stock remoto noutras farmácias do mesmo grupo, a consulta do Folheto Informativo e 

do Resumo das Características de um determinado medicamento, quando aplicável, entre outros 

aspetos extremamente uteis para um bom entendimento ao público.   

 No caso dos clientes classificados como habituais, o sistema informático permite a criação 

de uma ficha de cliente, o que permite à farmácia saber qual o histórico de medicação de um 

determinado utente, qual a marca que costuma e prefere usar de qualquer produto e averiguar a 

possibilidade de interações medicamentosas. 

 A realização de encomendas é também, na grande maioria dos casos é feita com a ajuda 

deste sistema operativo, uma vez que, após introdução dos dados por parte do operador, consegue 

gerar qual a lista de produtos que devem ser encomendados de modo a manter o stock da farmácia 

viável. Deste modo, o 4Digital Care® apresenta-se como uma das ferramentas mais indispensáveis 

para o bom funcionamento da FDV. Um dia na farmácia sem o sistema operativo poderia colocar 

em causa a boa prática farmacêutica, a manutenção de stocks e a viabilidade dos preços praticados. 

 Enquanto estagiário, desde a primeira semana comecei a interagir com o sistema 

informático, embora de uma perspetiva observadora e segundo indicações da Direção Técnica. O 

acesso ao sistema informático por parte de cada operador requer a inserção de um código e 

respetiva palavra passe.  

 

3.2. Gestão de stocks 

 A gestão de stocks de uma farmácia assume-se com uma das estratégias mais importantes 

de uma farmácia, na atualidade. Uma gestão inadequada de stocks pode levar à rutura de produtos o 

que transmite uma imagem bastante negativa da farmácia e pode colocar em causa a sua 

credibilidade por parte dos utentes. Por outro lado, é necessário que a quantidade de produtos 

armazenados não seja de tal modo elevada pois pode asfixiar a capacidade financeira da farmácia e 

colocar em risco a sua subsistência.  

A elevada disponibilidade por parte das empresas distribuidoras em entregar produtos 

todos os dias da semana, mais do que uma vez por dia, dimuiu em muito a dificuldade desta gestão.  
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 Apesar de a grande responsabilidade por assegurar a existência de um determinado produto 

na farmácia que seja capaz de responder à procura do mesmo ser da farmácia, a verdade é que, por 

vezes, essa existência torna-se responsabilidade do distribuidor ou mesmo do produtor. Um 

exemplo que vem comprovar esta situação é o caso da vacina BEXSERO® utilizada para a 

prevenção da gripe. No período compreendido entre abril e junho a vacina encontrou-se esgotada 

uma vez que não era produzida em número suficiente a ponto de dar resposta a todos os pedidos 

que surgiram. Neste caso o stock da FDV era nulo, não sendo contudo da sua responsabilidade. 

 Uma correta gestão de stocks implica a análise de diversos fatores. Desde logo uma vasta 

experiência profissional facilita esta tarefa; um conhecimento profundo do público-alvo e o meio 

envolvente da farmácia são também fatores a ter em conta. Na FDV o exemplo mais concreto que 

espelha esta situação é a venda de produtos de puericultura. O facto da FDV se encontrar às portas 

dos supermercados CONTINENTE® que no seu interior possui uma loja WELLS® torna a compra 

de produtos de puericultura, como leites, fraldas e chupetas, um exercício que requer um enorme 

cuidado. Isto porque a FDV não possui capacidade para competir com os preços praticados nessas 

superfícies, não sendo por isso viável investir muito no stock destes produtos. Por outro lado é 

também relevante ter em conta a sazonalidade do produto e a publicidade que pode ser feita a um 

determinado produto, caso dos MNSRM, o pode permitir aumentar a sua procura, as condições dos 

laboratórios, descontos financeiros e comerciais e bónus de distribuidores. Este é um processo que 

é realizado com a ajuda das funcionalidades do 4Digital Care®. 

 

 3.3. Realização de encomendas 

 A realização de encomendas é suportada pelo sistema operativo da FDV. As encomendas 

realizadas podem ser feitas a empresas de distribuição ou então de forma direta ao laboratório. A 

escolha de qual(ais) a(s) entidade(s) responsável(eis) pelo abastecimento de uma farmácia tem de 

ter em consideração os prazos de entrega dos produtos, bónus de compra, descontos, 

disponibilidade do produto e facilidade nas devoluções. 

 Na FDV, o abastecimento de produtos é feito maioritariamente pela Cooperativa de 

Proprietários de Farmácias (COOPROFAR). Diariamente, o sistema operativo gera uma lista de 

todos os produtos que devem ser repostos de modo a que o stock esteja assegurado. Essa lista é 

confirmada por um profissional experiente na operação e desse modo, todos os dias chegam á 

farmácia as mesmas quantidades de todos os produtos que foram vendidos no período anterior, a 

menos que não se encontrem disponíveis no fornecedor. Adicionalmente, todas as reservas são 

também geradas numa lista pelo sistema operativo e confirmadas. A disponibilidade de um 

determinado produto pode ser consultada numa plataforma online do fornecedor, o que permite à 

FDV informar o utente sobre a prontidão com que consegue ter o produto nas suas instalações.  

 No caso de produtos cuja urgência de obtenção por parte do utente é maior, a encomenda 

pode ser feita por contacto telefónico, sendo entregue o mais breve possível. 
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 Além da habitual reposição de stocks por parte da empresa de distribuição habitual, essa 

reposição pode ser feita através do produtor. Para tal, a farmácia pode realizar a encomenda 

diretamente ao laboratório ou então através dos delegados de informação médica responsáveis por 

determinado laboratório. Este tipo de contacto é estabelecido quando se pretende a reposição de 

stock de um produto, ou conjunto de produtos, que apresentam uma maior rotatividade; produtos 

com bonificações Preço de Venda às Farmácias (PVF) são mais baixos para a farmácia ou MG de 

um laboratório mais procurado. Um bom conhecimento do mercado e a experiência laboral são 

dois fatores que possibilitam uma realização de encomendas de uma forma mais racional, o que 

proporciona uma boa gestão de stocks.  

 

3.4. Receção, Conferência e Devolução de encomenda 

 Todas as encomendas que chegavam à FDV, independentemente da sua proveniência e do 

modo como foi processada a encomenda eram rececionadas informaticamente através do sistema 

informático. Deste modo, a atualização do stock de um determinado produto é instantânea. Na 

FDV esta operação é realizada no backoffice.  

Todas as encomendas rececionadas na FDV são acompanhadas de fatura ou guia de 

remessa (em duplicado). A primeira coisa a fazer e apesar de virem devidamente acondicionados, é 

registar os produtos que precisam de ser armazenados a temperaturas entre os 2 e 8 ºC de forma a 

garantir que a sua estabilidade não é comprometida. O registo dos produtos no sistema operativo é 

feito através do Código Nacional de Produto (CNP) facilitando assim a identificação de cada 

produto. 

 Após todos os produtos terem sido registados informaticamente, é necessário conferir se 

todos os produtos encomendados foram rececionados e se não há enganos. Quando são enviados 

para a farmácia produtos que não foram encomendados, cujo prazo de validade é demasiado curto, 

produtos danificados, ou até mesmo produtos que já tenham sido descontinuados, a farmácia emite 

uma nota de débito no sentido de proceder à sua devolução. Para que esse processo seja agilizado é 

realizado um contacto telefónico que visa o esclarecimento da situação. 

 Além de conferir se todos os produtos foram devidamente entregues é também necessário 

atualizar os PVF informaticamente, assim como os Preços de Venda ao Público (PVP), de modo a 

que todos os produtos registados na farmácia estejam com os preços regularizados. 

Todas as encomendas que incluam psicotrópicos, benzodiazepinas ou estupefacientes são 

acompanhadas de requisitos especiais em conformidade com o controlo que é feito a este tipo de 

medicação.  

Toda a documentação que acompanha uma encomenda deve ser arquivada para efeitos 

contabilísticos e durante um prazo mínimo na farmácia. 
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 3.5. Controlo dos prazos de validade 

 O prazo de validade de um produto indica qual o período máximo cuja utilização do 

mesmo é feito com garantias de qualidade e segurança. O prazo de validade de um medicamento é 

definido como o período de tempo necessário para que ocorra uma diminuição de 10% do ou dos 

princípios ativos em relação à dosagem inicial. 

 Dada a importância desta variável, todos os produtos armazenados na FDV são controlados 

quanto à sua validade de forma mensal. Todos os produtos que tenham um prazo de validade que 

seja no máximo de 3 meses desde o dia em que é feito o controlo são assinalados. Esses produtos 

podem ser vendidos no caso de serem os únicos em stock. Todavia, quando é feita a venda destes 

produtos, os utentes que os adquiram são devidamente informados do curto tempo de utilização. 

 No caso de esses produtos não serem passíveis de venda procede-se à sua devolução ao 

fornecedor, embora nem todos os produtos ou fornecedores permitirem esta operação. Nesse caso 

os produtos são enviados para a VALORMED constituindo uma quebra de stock da farmácia. 

 Os produtos de cosmética são aqueles cuja devolução é mais vezes impedida. De forma a 

colmatar uma parte do elevado investimento que se fez na sua aquisição, uma vez que são, por 

vezes, produtos bastante caros, a FDV desenvolve estratégias promocionais colocando-os à venda a 

um preço bastante inferior. Também neste caso os utentes são alertados para o curto prazo de 

validade do produto. 

  

 3.6. Armazenamento 

 O armazenamento na FDV é uma das etapas fundamentais para que os medicamentos e 

todos os outros produtos se encontrem nas devidas condições. Para além disso, um armazenamento 

feito segundo os padrões estipulados na farmácia, permitem a toda a equipa uma melhor 

coordenação e conhecimento da sua localização. 

 A temperatura e humidade de acondicionamento dos medicamentos, produtos de cosmética 

e puericultura são aspetos verificados diariamente pela Direção Técnica, de modo a garantir a 

estabilidade dos produtos. 

 Os MSRM são armazenados num local cuja acessibilidade por parte do utente seja nula 

enquanto os MNSRM são colocados, maioritariamente, na zona de atendimento ao público, 

podendo estar expostos. Também os produtos de higiene oral, suplementos alimentares e 

dispositivos médicos, na sua maioria encontram-se armazenados na zona de atendimento ao 

público mas de acesso condicionado ao utente. 

 Os produtos de cosmética e puericultura encontram-se distribuídos pelas montras e gôndola 

existentes na área de atendimento ao público. A distribuição dos produtos obedece à descrição feita 

aquando da apresentação da organização dos espaços na FDV. 
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 3.7. Reservas de Produtos  

  O elevado número de produtos existentes no mercado, e a impossibilidade de conjugar 

todos no mesmo espaço, juntamente com as pequenas ruturas de stock de um determinado produto 

ou a inviabilidade em manter em stock um produto cuja rotatividade seja baixa e o seu preço 

elevado, fazem com que por vezes a farmácia não esteja apta a dispensar aquilo que o utente 

precisa. Contudo, a grande facilidade de aquisição desses produtos faz com que a FDV tenha um 

sistema de reservas bastante confortável para satisfazer as necessidades dos seus clientes habituais.  

 Se um utente quiser adquirir um produto que a farmácia não dispões no momento, e que o 

utente possa adquirir num futuro próximo – ainda no mesmo dia ou em dias seguintes – a FDV 

realiza uma reserva, caso tenha garantias de que consegue obter os produtos dos fornecedores. 

Quando o produto já se encontra na farmácia o utente é notificado dispondo de 7 dias para levantar 

o produto. O produto em causa, durante esse período, é armazenado à parte sendo organizado por 

ordem alfabética e reservado no nome do requerente. 

 

5. Dispensa de Medicamentos 

 A dispensa de medicamentos e outros produtos medicamentosos constitui a principal 

atividade executada em farmácia de oficina. À dispensa de medicamentos está associado um 

conjunto de informações e orientações que devem ser dadas pelo técnico ou farmacêutico no 

sentido de elucidar ao máximo o utente sobre determinada substância [1]. O papel do farmacêutico 

é, deste modo, preponderante para que a utilização de medicamentos e outros produtos 

medicamentosos seja feita de forma racional e equilibrada, oferecendo ao utente a melhor solução 

tendo em conta o seu problema [2]. 

 

5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 Legalmente são considerados MSRM todos os medicamentos que cumpram um dos 

seguintes requisitos [2]: 

 Possam constituir um risco para a saúde do doente, directa ou indirectamente, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica.  

 Possam constituir um risco, directo ou indirecto, para a saúde, quando sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam.  

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja actividade ou 

reacções adversas seja indispensável aprofundar. 

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

 Tal como o próprio nome indica, os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

apenas podem ser dispensados perante apresentação, por parte do utente, de uma receita prescrita 

por um profissional de saúde habilitado, que após análise do estado de saúde do paciente prescreve 
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as melhores opções terapêuticas a ser aplicadas. A receita médica constitui o meio de comunicação 

entre o médico, o e o farmacêutico. 

 Atualmente a prescrição pode ser feita de forma manual, forma eletrónica ou ainda através 

do novo modelo de “Desmaterialização Eletrónica da Receita”. A prescrição manual apenas pode 

ser realizada no caso de haver falência informática, inadaptação do prescritor, atendimento ao 

domicílio ou em caso de menos de quarenta prescrições durante um mês. Neste caso a receita 

apresenta-se em formato A5 não sendo acompanhada de guia de tratamento. Tal como a prescrição 

eletrónica, a prescrição manual deve conter o número da receita, identificação do utente (definindo 

o regime de comparticipação), local de prescrição, identificação do prescritor, especialidade e 

vinheta, data de emissão, validade da receita, identificação do medicamento, posologia e duração 

do tratamento, comparticipação especial (se aplicável, o despacho especial), número de embalagens 

e assinatura do prescritor. 

As receitas médicas podem apresentar dois tipos de validade, de acordo com a duração de 

tratamento, 30 dias para as receitas únicas ou 6 meses para receitas de 3 vias utilizadas em 

tratamento de longa duração permitindo ao utente uma maior comodidade de acesso aos 

medicamentos. Em cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, num total de 4 

embalagens por receita, sendo que no máximo podem ser prescritas duas embalagens por 

medicamento. No caso de medicamentos sob a forma de embalagem unitária podem ser prescritas 

até 4 embalagens do mesmo medicamento. O aviamento destas receitas tem que ser feito todo na 

mesma farmácia. 

 A “Receita Eletrónica Desmaterializada” é outro dos modos de prescrição. Este processo 

permite que o utente tenha acesso à receita por via telefónica através de uma mensagem de texto 

que inclua o número da receita, código de acesso e código de direito de opção. Através destes 

dados, o profissional da farmácia consegue ter acesso a toda a medicação que foi prescrita para o 

utente. Além da possibilidade de receber estes dados por mensagem de texto, o utente pode ainda 

ter acesso a uma guia de tratamento que inclui os mesmos códigos para o registo informático assim 

como os fármacos que foram receitados juntamente com o número de embalagens e posologia e 

todos os outros dados que devem constar numa prescrição manual ou eletrónica. Um dos entraves 

deste novo método de prescrição tem a ver com dificuldade que a população mais idosa apresenta 

em adaptar-se às novas tecnologias. Por outro lado, esta desmaterialização da receita médica 

permite que sejam prescritas maiores quantidades de fármacos podendo o utente aviar a receita de 

forma periódica consoante a sua necessidade e em diferentes farmácias.  

 A legislação em vigor decreta a obrigatoriedade de prescrição pela DCI, podendo ainda 

incluir ou não o nome comercial do medicamento, permitindo uma uniformização da prescrição e 

tornando o utente o responsável pela escolha do medicamento. No entanto, o «médico pode indicar, 

na receita, de forma expressa, clara e suficiente, as justificações técnicas que impedem a 

substituição do medicamento prescrito com denominação comercial, nos seguintes casos:  
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 Exceção a) Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito (…) 

 Exceção b) (…) intolerância ou reação adversa a um medicamento (…)  

 Exceção c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias.»  

No caso da exceção c) é de salientar, que é permitido ao utente optar por um medicamento 

dentro do mesmo Grupo Homogéneo (GH), ou seja, com a mesma DCI, forma farmacêutica, 

dosagem e tamanho de embalagem similares ao prescrito desde que sejam medicamentos com 

preço igual ou inferior ao prescrito [3].  

 Assim que a receita é entregue na farmácia existe um conjunto de procedimentos que 

devem ser adotados de modo a garantir a correta dispensa dos medicamentos. Desde logo é 

necessário averiguar se a receita se encontra dentro do prazo de validade, se está devidamente 

rubricada pelo prescritor, não se encontra rasurada e não se trata de uma cópia. Após esta 

verificação inicial deve-se ter em atenção qual o medicamento prescrito, a fórmula farmacêutica e 

quantidade prescrita. Deve-se também questionar o utente para saber se é uma medicação habitual 

ou se é a primeira vez que a irá fazer. No caso de ser a primeira vez que o utente contacta com a 

medicação em causa é importante que sejam transmitidas algumas informações tais como 

posologia, condições de armazenamento, período de tratamento, principais efeitos adversos de 

modo a que o utente fique o esclarecido sobre a medicação a tomar. Dada a falta de experiência 

inicial, nos primeiros processos de aviamento de receitas procedia sempre à verificação com um 

farmacêutico ou técnico mais experiente, de modo a salvaguardar o correto aviamento da receita. 

 Após todo o processo de aconselhamento e clarificação do utente, os produtos eram 

registados no sistema informático juntamente com o regime de comparticipação aplicável. Depois 

de registados informaticamente, e nos casos dos produtos aviados serem comparticipados a receita 

é impressa sendo assinada, parte posterior, pelo utente que levantou os produtos da receita. 

 No caso de o utente apresentar uma receita materializada (eletrónica ou manual) e a FDV 

não ter stock que permita o total aviamento da receita, procede-se à realização de uma venda 

suspensa. Assim, o utente pode levar os produtos disponíveis na farmácia e levantar os restantes 

noutra altura, desde que não ultrapasse a validade da receita. Deste modo a “receita fica em 

aberto”, devendo apenas ser impressa apenas aquando forem dispensados todos os produtos 

pretendidos. 

 Uma vez que a dispensa de medicamentos é suscetível a erros nomeadamente na dispensa 

de diferentes dosagens, quantidades incorretas, entre outras causas; depois de impressas são 

confirmadas por um funcionário que não procedeu à dispensa dos medicamentos. No caso de haver 

algum erro este é comunicado à Diretora Técnica que tenta entrar em contacto com o utente no 

sentido de resolver o problema sem que nenhuma das partes seja prejudicada. 
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 5.1.1. Comparticipação de medicamentos  

 A comparticipação de medicamentos pelo Estado Português esta definida pela legislação 

em vigor e fixada de acordo com os seguintes escalões: 

 O escalão A é de 90% do preço de venda ao público dos medicamentos.  

 O escalão B é de 69% do preço de venda ao público dos medicamentos. 

 O escalão C é de 37% do preço de venda ao público dos medicamentos. 

 O escalão D é de 15% do preço de venda ao público dos medicamentos.  

 Alguns utentes usufruem de mais do que um organismo de comparticipação, o denominado 

“Sistema de Complementaridade”. Estes regimes de complementaridade exigem que aquando da 

dispensa de medicamentos se introduza um código condizente com o regime de 

complementaridade. Neste caso as receitas devem ser fotocopiadas e impressas em duplicado, 

sendo registado o número de beneficiário do utente referente à entidade que comparticipa a 

complementaridade [4].   

 

 5.1.2. Regimes Especiais de comparticipação 

 Os regimes especiais de comparticipação estão definidos por um conjunto de despachos 

legais que permitem ao utente ter uma maior comparticipação por parte do Estado aquando da 

aquisição de um produto. A comparticipação em certos casos pode chegar aos 100%, ficando a 

custo zero para o utente. Para que seja possível que farmácia faça a devida comparticipação ao 

utente, é necessário que conste na receita, por baixa da indicação da DCI, o despacho que permite 

que se aplique o regime especial de comparticipação. Para além de perceber qual o despacho a 

aplicar, por vezes é necessário confirmar qual a especialidade do prescritor, uma vez que, em certos 

casos o regime especial de comparticipação apenas pode ser aplicado se prescrito por determinadas 

especialidades médicas. A comparticipação restringe-se a medicamentos comparticipados ou 

abrangidos pelos despachos indicados na Tabela 2. 

 

5.1.3. Receituário e Faturação 

 O receituário gerado na FDV pode ter dois destinos, consoante a entidade responsável pela 

comparticipação de cada receita. No caso de a comparticipação estar a cargo do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS) as receitas são enviadas para a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS 

Norte). Nestes casos, as receitas passam pelo Centro de Conferência de Faturas (CCF). Por outro 

lado, quando a entidade responsável pela comparticipação não é o SNS, então o receituário é 

enviado para a Associação de Farmácias de Portugal (AFP) que se encarrega de entregar as receitas 

às devidas entidades e distribuir os pagamentos das entidades à FDV, incluindo o do SNS.  
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Tabela 2 – Regimes Especiais de Comparticipação. 

PATOLOGIA LEGISLAÇÃO COMPARTICIPAÇÃO 

Paramiloidose 
Despacho n.º 4521/2001, de 

31/1/2001 
100% 

Lúpus 
Despacho n.º 11387-A/2003, 

de 23/5 
100% 

Hemofilia 
Despacho n.º 11387-A/2003, 

de 23/5 
100% 

Hemoglobinopatias 
Despacho n.º 11387-A/2003, 

de 23/5 
100% 

Doença de Alzheimer 
Despacho n.º 13020/2011, de 

20/09 
37% 

Doença Maníaco-Depressiva 
Despacho n.º 21094/99, de 

14/9 
100% 

Doença Inflamatória Intestinal 
Despacho n.º 1234/2007, de 

29/12/2006 
90% 

Artrite Reumatóide e Espondilite 

Anquilosante 

Despacho n.º 14123/2009, de 

12/06 
69% 

Dor Oncológica Moderada a Forte 
Despacho n.º 10279/2008, de 

11/03 
90% 

Dor Crónica Não Oncológica 

Moderada a Forte 

Despacho nº 10280/2008, de 

11/03 
90% 

Procriação Medicamente Assistida 
Despacho n.º 10910/2009, de 

22/04 
69% 

Psoríase Lei n.º 6/2010, de 07/05 90% 

Ictiose 
Despacho n.º 5635-A/2014, de 

24/04 
90% 

 

Para que o receituário possa ser entregues ou à ARS Norte através do CCF ou à AFP, é 

necessário que apresente uma determinada organização. Assim, consoante o organismo 

comparticipante de cada receita, estas são organizadas em lote de trinta unidades. A exceção é o 

último lote que deve conter as restantes receitas emitidas antes do fecho do lote.  

 Quando os lotes se encontram fechados e prontos a ser enviados devem se acompanhados 

do verbete de identificação de lote, a relação do resumo de lotes e a fatura mensal dos 

medicamentos vendidos. 
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O receituário do SNS, conjuntamente com estes três documentos, deve ser enviado até ao 

décimo dia útil de cada mês para a ARS. São entregues quatro cópias da fatura mensal e uma da 

relação de lotes na ARS, que devolve à farmácia duas cópias, devidamente carimbadas, como 

comprovativo da receção. Uma das cópias é posteriormente enviada à AFP e a outra é arquivada na 

farmácia. O receituário referente aos outros organismos, como SAMS, o SNQTB, a MEDIS, a 

MULTICARE, entre outros, deve ser enviado conjuntamente com a faturação, até ao sexto dia útil 

de cada mês para a AFP. 

Com a entrada em vigor da desmaterialização da receita em papel este processo torna-se 

mais ágil para as farmácias, uma vez que o registo é todo informático e não é necessária a formação 

de lotes de receitas, sendo todo o processo que foi descrito até agora inexistente. 

Contudo, a elevada existência de receitas materializadas faz com que esta seja uma prática 

mensal habitual na FDV. Trata-se de uma tarefa que exige enorme responsabilidade, uma vez que 

estão em causa parte das margens de lucro da farmácia. No caso de uma receita ser devolvida por 

erro na dispensa de medicamentos, a farmácia tem direito a justificar-se e contra argumentar visto a 

receita em causa devolvida pela entidade responsável é acompanhada de uma justificação. 

 

5.2. Psicotrópicos e Estupefacientes 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são de todos os medicamentos aqueles 

que mais regulamentação exige. Trata-se de medicamentos que apresentam grandes vantagens para 

os utentes que precisam deste tipo de medicação. Contudo, e associado ao seu potencial terapêutico 

existe também um conjunto de reações adversas de caráter preocupante, quando não controladas, 

que fazem destes medicamentos alvo de tanta atenção [5]. Os psicotrópicos e estupefacientes atuam 

a nível do sistema nervoso central, e são capazes de provocar alterações a nível da atividade 

mental. Reações adversas como alterações comportamentais, desenvolvimento de tolerância e 

dependência física e/ou psicológica além de prejudiciais para o utente podem tornar-se problemas 

de saúde pública.  

 Ao nível da receção deste tipo de medicamentos na farmácia não existem grandes 

burocracias. Contudo, sempre que chegam à farmácia medicamentos deste tipo vêm acompanhados 

com um documento (em duplicado) que notifica a entrega a sua entrega na farmácia. Ambas as vias 

devem ser rubricadas pela Diretora Técnica sendo que o duplicado deve ser entregue ao fornecedor 

a o original deve ser arquivado na farmácia durante um período mínimo de três anos. Ao contrário 

do que acontece em algumas farmácias os psicotrópicos e estupefacientes encontram-se 

armazenados juntamente com os restantes MSRM. 

 Os medicamentos que na sua constituição contenham substâncias classificadas com 

psicotrópicos ou estupefacientes devem ser prescritos isoladamente, não podendo constar na receita 

qualquer outro tipo de medicação. 
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 Aquando da dispensa do medicamento existe um conjunto de variáveis alvo de controlo e 

que são automaticamente exigidas pelo sistema informático, nomeadamente o número da receita, o 

nome e morada do doente, o nome do médico prescritor e o nome, idade, morada, número e data de 

emissão do bilhete de identidade ou cartão de cidadão do adquirente da medicação. 

 Mensalmente é enviado para a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

I.P. (INFARMED) o mapa com o registo de receitas aviadas, relativas a substâncias e suas 

preparações [6].   

 

 5.3. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 Os MNSRM são todos aqueles que não cumprem os requisitos que definem um MSRM. A 

sua dispensa não exige a apresentação de uma prescrição médica nem acompanhamento médico. 

Por norma, e salvo exceções devidamente legisladas, os MNSRM não são comparticipados [2,4]. 

 É na dispensa dos MSRM que o farmacêutico acaba por ter um papel mais influente e 

determinante. É ao farmacêutico que cabe a responsabilidade de indicar qual o medicamento mais 

apropriado para o problema apresentado pelo utente. Para isso, o farmacêutico deve questionar, 

avaliar e resolver as situações tendo sempre a noção do seu limite, tentando obter o máximo de 

informação para poder aconselhar o utente o melhor possível.  

Um dos problemas mais relevante na dispensa de MNSRM é a automedicação. Trata-se de 

uma prática bastante comum da maioria das pessoas. Contudo, e apesar de várias vezes o utente 

saber exatamente o que pretende, cabe ao farmacêutico averiguar se de facto o medicamento 

apresenta vantagens para a condição apresentada [2,4]. 

A dispensa de MNSRM está associada a sintomas e doenças minor e de duração curta, por 

norma não superior a sete dias. Este é um dos motivos pelos quais as embalagens dos MNSRM, por 

norma, não apresentam uma grande quantidade de unidades. 

Mais do que saber qual o medicamento que melhor se adequa a um estado do utente, o 

farmacêutico tem a responsabilidade de, no caso de não se tratar de uma situação problemática, 

indicar o utente que consulte o médico e não lhe dispensar qualquer medicamento cuja eficácia 

possa ser questionada. É esta consciência e responsabilidade que eleva o papel do farmacêutico. 

Aquando da dispensa de um MNSRM o farmacêutico tem a obrigação de elucidar o utente 

sobre toda a informação que este necessita de saber, como posologia, duração do tratamento e 

eventuais reações adversas. Juntamente com esta informação o farmacêutico deve sempre indicar 

um conjunto de medidas não farmacológicas que ajudem à diminuição dos sintomas em causa. 

 Ao longo do estágio na FDV várias foram as situações em que dispensei um MNSRM. Nos 

primeiros tempos, e devido à falta de experiência e alguma insegurança, a opção tomada era 

sempre confirmada com a Diretora Técnica ou junto da equipa da FDV. Os MNSRM com maior 

procura ao longo de todo o meu estágio foram os analgésicos e antipiréticos, anti-inflamatórios não 
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esferóides, laxantes, antiácidos, complexos vitamínicos, anti-histamínicos de aplicação nasal, 

expectorantes e antitússicos. 

 Para que a dispensa de MNSRM não prejudique o utente, este deve ser sempre questionado 

se está a fazer alguma medicação, para evitar interações medicamentosas prejudiciais e se tem 

alguma doença crónica como hipertensão arterial, diabetes ou outras, de forma a prevenir a 

dispensa de um medicamento que possa ser contra-indicado para o utente. A dispensa de MNSRM 

constitui uma forte fonte de receitas para a FDV e uma diminuição de despesas para o Estado, uma 

vez que um bom aconselhamento e dispensa podem reduzir a elevada afluência aos centros de 

saúde e hospitais. 

 

 5.4. Medicamentos de uso veterinário e dispositivos médicos 

 Os medicamentos de uso veterinário e os dispositivos médicos constituem uma classe de 

produtos de bastante importância para a FDV. Apesar da dispensa deste tipo de medicamentos ser 

de baixo volume, não estando ao nível dos MNSRM e MSRM, a sua procura e utilização tem vindo 

a aumentar. O conhecimento acerca deste tipo de produtos e indicações farmacêuticas devem, à 

margem do que acontece com os MSRM e os MNSRM, ser esclarecedores para o utente de modo a 

que não restem dúvidas sobre a sua utilização.  

A legislação define que “são medicamentos veterinários todos os que se destinam aos 

animais” e refere que os medicamentos veterinários são um bem público e recursos cruciais para a 

defesa da saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da saúde pública [7]. 

Um dispositivo médico é definido como um “aparelho, equipamento, software, material ou 

artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal efeito pretendido no corpo humano 

não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função 

possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para 

fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; diagnóstico, 

controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, 

substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; controlo da conceção” [7]. 

 

 5.5. Medicamentos Manipulados 

De acordo com a legislação em vigor entende-se por medicamento manipulado “qualquer 

fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico” [8]. Uma fórmula magistral consiste num medicamento preparado em farmácia de 

oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares segundo uma receita médica que especifica o 

doente a quem se destina. Por sua vez, um preparado oficinal consiste num medicamento preparado 

segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de 
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oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos 

doentes assistidos por essa farmácia ou serviço [8]. 

 O elevado desenvolvimento da indústria farmacêutica fez com que houvesse uma elevada 

diminuição da produção de fórmula magistrais, havendo contudo utentes que necessitam de um 

medicamento com propriedades específicas e, por isso, a sua procura ainda não é nula. 

A FDV não desenvolve a produção de medicamentos manipulados, havendo contudo 

dispensa destes produtos na FDV que são preparados noutra farmácia do grupo da FDV, 

concentrando os recursos necessários e diminuindo custos. Os medicamentos manipulados devem 

ser rotulados contendo a identificação da farmácia e respetiva Direção Técnica, descrição do 

produto, data de preparação, validade e preço. 

 

6. Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos  

 De acordo com a legislação em vigor os produtos cosméticos ou dermofarmacêuticos 

podem ser definidos como: «qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto 

com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a 

finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspecto» [9].  

Atualmente são imensas as marcas e gamas de produtos cosméticos e dermocosméticos que 

marcam presença no ambiente da farmácia comunitária de forma a responder as necessidades dos 

utentes que demonstram preocupação com o cuidado da sua pele. A esmagadora maioria destes 

produtos são utilizados por indicação farmacêutica, sendo desta forma imperativo que o 

farmacêutico conheça os produtos, saiba aconselhar e distinguir qual a melhor opção para as 

diversas situações que surgem no dia-a-dia. 

Ao longo do meu estágio contei com a experiência de toda a equipa no desenvolvimento 

das minhas competências pessoais nesta área, de modo a estar apto à dispensa destes produtos. O 

elevado número de marcas e produtos existentes no mercado tornam a dispensa de produtos 

cosméticos e dermocosméticos bastante complexa exigindo o profundo conhecimento do mercado. 

 

7. Nutrição específica  

 Consideram-se géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial os géneros 

alimentícios que, devido à sua «composição especial ou a processos especiais de fabrico, se 

distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente (…)» [10]. 

Esta nutrição específica adequa-se principalmente às seguintes categorias de pessoas: com 

problemas metabólicos, com condições fisiológicas especiais (diabetes, intolerância à lactose) e 

ainda latentes e crianças com pouca idade. 
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Durante o estágio tive oportunidade de dispensar produtos que se enquadram nesta 

categoria nomeadamente da gama NUTRIBEN® quando para crianças, e da gama FORTIMEL® 

para determinadas condições patológicas. 

 

8. Suplementos Alimentares 

 Define-se como suplemento alimentar os género alimentícios que se «destinam a 

complementar e ou a suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas 

de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeitos nutricionais ou fisiológicos (…) [11]. 

Atualmente estes produtos têm sofrido uma crescente procura que pode ser justificado pela 

preocupação das pessoas em obterem um melhor desempenho físico e mental, sem falhas 

nutricionais. As farmácias são o local ideal para adquirir estes produtos, onde o farmacêutico 

desempenha um papel crucial no seu aconselhamento. 

Ao longo do meu estágio, foi grande a procura destes suplementos alimentares e verifiquei 

que existe uma grande variedade destes produtos, e desta maneira preocupei-me em estudar os 

produtos e as suas características de forma a garantir um aconselhamento sério e poder esclarecer 

todas as dúvidas colocadas. 

 

9. Outros serviços farmacêuticos 

 9.1. Determinação de parâmetros biológicos e bioquímicos 

 A determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos constitui uma tarefa muito 

habitual no quotidiano de uma farmácia comunitária. A já assinalada proximidade dos utentes ao 

farmacêutico e a facilidade de acesso às farmácias comunitárias tornaram-nas num local de eleição 

para o controlo e monitorização de parâmetros fisiológicos e bioquímicos.  

A FDV presta cuidados no âmbito da promoção de saúde como sejam a medição da pressão 

arterial, o controlo do peso corporal e a determinação capilar dos níveis de glicemia, colesterol total 

e triglicerídeos.  

Durante o meu estágio curricular, realizei estas determinações a diversos utentes. Alguns 

deles faziam questão de manter um controlo regular de alguns destes parâmetros, principalmente da 

pressão arterial. No final das determinações ou medições, procedia à interpretação dos resultados e 

aconselhava os utentes com algumas recomendações, sobretudo relacionadas com os seus hábitos 

alimentares e físicos e com a sua terapêutica farmacológica, caso se aplicasse. 

 

9.2. VALORMED e Recolha de Radiografias  

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade de gerir 

os resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Emergiu da colaboração entre a 
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indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias em face da consciencialização da especificidade 

do medicamento enquanto resíduo.  

São passíveis de ser admitidos no VALORMED: medicamentos fora do prazo; materiais 

utilizados no acondicionamento e embalagens dos produtos adquiridos (como cartonagens vazias, 

folhetos informativos, frascos, blísters, bisnagas, ampolas) mesmo que contenham restos de 

medicamentos; acessórios utilizados para facilitar a administração dos medicamentos (como 

colheres, copos, doseadoras, conta-gotas, cânulas).  

Na FDV, os contentores de recolha de resíduos ou medicamentos fora de prazo são 

entregues ao fornecedor aquando da receção da encomenda na farmácia. Os fornecedores tratam do 

armazenamento intermédio e posteriormente a VALORMED procede à recolha e separação dos 

medicamentos para reciclagem e incineração de forma segura e ecológica. Na FDV também é feita 

a recolha de radiografias sem valor de diagnóstico ou com mais de cinco anos. O farmacêutico é 

responsável pela sensibilização dos utentes para a necessidade de reciclar e proteger o ambiente, de 

modo a promover a saúde pública. Na FDV, o projeto VALORMED tem um grande sucesso, sendo 

que alguns utentes deslocam-se à farmácia muitas das vezes apenas com o propósito de entregar 

medicamentos fora de prazo. 

 

10. Conclusão 

 O estágio realizado em farmácia comunitária manifestou-se como uma componente 

imprescindível para a minha formação pessoal como futuro farmacêutico. Este estágio curricular 

em farmácia comunitária permitiu a acumulação de competências, ainda que básicas, fundamentais 

para o cumprimento de qualquer atividade profissional no campo das ciências farmacêuticas. 

 O conhecimento teórico adquirido ao longo do curso apenas pode ser materializado e 

concretizado quando todo esse conhecimento é confrontado com situações práticas, no dia-a-dia, 

em constante contacto com diferentes realidades e pessoas. Deste modo, senti realizada e 

consolidada a formação que tive durante os cinco anos de curso. 

 O estágio em farmácia comunitária foi, pessoalmente, uma experiência que superou todas 

as minhas expectativas e que abriu horizontes a uma possível progressão profissional neste campo. 
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Parte II 

 

1. Melatonina e sua influência no sono 

1.1. Aspetos gerais do sono 

 Todos os processos naturais a que o ser humano se encontra exposto estão organizados 

segundo um conjunto de ciclos dependentes do tempo. O mais básico desses ciclos é o ritmo 

circadiano, cuja duração foi demonstrada ser ligeiramente superior a vinte e quatro horas [12].  

 O sono constitui uma variação de estados regulados pelo ritmo circadiano e por 

processos homeostáticos influenciados por processos metabólicos [13]. O sono pode ser assim 

classificado como uma atividade cerebral que varia periodicamente, caracterizada por alteração 

de estados de consciência e diminuição da reação a estímulos naturais, acompanhados por 

variações motoras e metabólicas [12,14]. Durante o sono a atividade metabólica encontra-se 

diminuída, enquanto durante o estado de vigília há um aumento da atividade metabólica 

[12,15]. O ciclo sono-vigília dependente de vários mecanismos que determinam as suas 

características nomeadamente a sua variação ao longo do dia e intensidade. 

 O estudo do sono, que tem vindo a ser cada vez mais explorado, permitiu a 

determinação alterações de padrões de atividade cereal que podem ser detetadas através da 

realização de um eletroencefalograma (EEG). De acordo com os padrões detetados, o sono 

pode ser dividido em duas partes: com movimentos oculares rápidos (REM) e sem movimentos 

oculares rápidos (NREM). Este último padrão pode ser dividido em três partes [13,14,16].  

 O ciclo sono-vigília está diretamente relacionado com os períodos de 

existência/inexistência de luz solar e está sob o controlo do núcleo supraquiasmático (NSQ) do 

hipotálamo. Este núcleo representa o nosso relógio biológico sendo responsável pela 

organização cíclica e temporal do organismo e do ciclo sono-vigília [17]. 

 Os neurónios do NSQ libertam de ácido gama-aminobutírico (GABA) e galaina, ambos 

inibidores do sistema nervoso central (SNC). Deste modo, o NSQ apresenta um papel 

preponderante na promoção de estados de sonolência e sono [16-18]. 

A influência da luz do dia prende-se com o facto de ser um fator determinante para a 

produção ou não de melatonina que também intervém na regulação dos ciclos de sono-vigília. 

  

 1.2. Distúrbios primários do sono 

Existem várias situações capazes de alterar o ciclo sono/vigília normal, deixando o ser 

humano desgastado a nível físico e psicológico pela dificuldade de descansar e manter o seu 

ritmo circadiano de forma normal. Estas alterações podem ocorrer tanto a nível da dificuldade 
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em adormecer, a mais comum, como na dificuldade que um indivíduo pode manifestar em 

manter-se em estado de alerta, menos comum. Qualquer uma destas desordens constitui 

distúrbios do sono. 

Os motivos que podem estar por trás destas manifestações são variados. Relativamente 

à dificuldade em adormecer esta pode ser devida a vários fatores e consoante a complexidade 

do problema que impede o sono os distúrbios podem ser classificados em diferentes categorias.  

Entende-se por insónia um conjunto de fatores que incluem dificuldade em adormecer, 

dificuldade em manter um sono constante sem interrupções, despertar demasiado cedo, ou todo 

o sono que não seja considerado capaz de reestruturar e refrescar a condição física e mental 

[19]. 

No que diz respeito à causa, as insónias podem ser consideradas de primárias, no caso 

de não serem causadas por alguma doença conhecida a nível físico ou mental e secundárias, no 

caso de ser derivadas de uma deficiente condição mental ou física conhecida. Por exemplo, 

indivíduos que sofram de doença oncológica queixam-se várias vezes de dificuldade em 

dormir. Neste caso trata-se de uma insónia secundária, cujo acompanhamento deve ser feito 

por um médico [20].   

 

1.3. Melatonina  

 A melatonina (Figura 1) foi descoberta em 1958 por um dermatologista americano de 

nome Aaron Lerner. Também conhecida como N-acetil-5-metoxitriptamina, é uma hormona 

produzida em vários animais e algumas plantas [21]. É uma molécula associada a diversos 

processos metabólicos, sendo contudo a sua correlação com o sono o assunto que mais tem 

levado os cientistas a estudá-la.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1 – Estrutura química da Melatonina [93]. 
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 1.3.1 Biossíntese 

 A síntese de melatonina dá-se a partir do aminoácido triptofano que é convertido em 

serotonina. A serotonina é convertida em N-acetilserotonina pela enzima serotonina-N-acetil 

transferase (NAT). De seguida a N-acetilserotonina é convertida em melatonina pela 

hidroxiindole-O-metil-transferase (HIOMT). A NAT é a enzima limitante no processo de 

conversão da serotonina em melatonina. A expressão destas enzimas está dependente de ciclos 

de luminosidade/escuridão que são detetados pela glândula pineal. A informação relativa à 

existência de luminosidade ou não é transmitida pela retina, sendo o glutamato o 

neurotransmissor responsável [22-24].  

A síntese de melatonina é iniciada pela ligação de noradrenalina ao recetores β1-

adrenégicos desencadeando a ativação de adenilato ciclase que provoca o aumento de AMP 

cíclico (cAMP) que leva à síntese de novo de NAT. Outros dos fatores determinantes para a 

síntese de melatonina tem a ver com a disponibilidade de triptofano [23,25]. 

Existe um conjunto de outros fatores que podem influenciar a síntese de melatonina, 

nomeadamente as concentrações de folatos e vitamina B6, coenzima na descarboxilação do 

triptofano, sendo responsável pela estimulação da produção de melatonina em crianças mas 

não nos adultos [26]. Apesar de ser na glândula pineal que ocorre a maior parte da biossíntese 

de melatonina, também se verifica a sua produção noutros tecidos como a retina, pele e 

intestinos [24,25]. Contudo, a melatonina presente na circulação tem origem na glândula pineal 

[22]. 

  

1.3.2. Secreção e metabolismo 

A melatonina apresenta uma elevada solubilidade lipídica e em água o que lhe dá uma 

elevada capacidade para atravessar membranas biológicas. Apesar de ser sintetizada na 

glândula pineal, a melatonina não é lá armazenada. Depois de passar para a corrente sanguínea 

esta hormona tem elevada capacidade de se fundir com fluidos corporais, como a saliva, urina, 

fluido cérebroespinal, sémen, líquido amniótico e leite [27]. Na circulação sanguínea, a 

melatonina liga-se preferencialmente à albumina ou em menor percentagem à hemoglobina 

[28].  

O pico de concentração sérica de melatonina ocorre entre as 2 e as 3 horas da manhã. O 

tempo de semi-vida da melatonina na circulação varia entre os 20 e os 45 minutos. A 

concentração de melatonina no plasma, apesar do perfil dia/noite, apresenta uma elevada 

heterogeneidade. Contudo, não se conhece qualquer polimorfismo a nível das enzimas 

responsáveis pela sua síntese que possa explicar estas variações entre indivíduos.  
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A síntese de melatonina inicia-se a partir dos 3 meses de vida, mas é entre os 3 e os 6 

anos de idade que se verifica um pico na produção de melatonina. Os valores séricos de 

melatonina decaem até 80% na idade adulta [26,29].  

É no fígado que a melatonina é metabolizada. A enzima responsável pelo processo é a 

CYP1A2. Inicialmente a melatonina sofre uma hidroxilação e depois é conjugada com 

sulfatos, sofrendo também processo de glucoronidação. O principal metabolito encontrado na 

urina humana é a 6-sulfatoximelatonina [30-32]. 

 

1.3.3. Melatonina e recetores 

  A ação exercida pela melatonina deve-se à existência de recetores específicos para esta 

hormona. Os recetores de melatonina são recetores matabotrópicos, transmembranares que 

apresentam sete domínios e encontram-se acoplados a proteínas G [33]. Conhecem-se 2 

subtipos MT1 e MT2. Estes dois recetores encontram-se presentes na retina, SNC, glândula 

suprarrenal, fígado, artérias, coração, rins, trato gastrointestinal, macrófagos, adipócitos e 

plaquetas. A ativação destes recetores a nível do SNC ocorre de forma combinada. A ativação 

do MT1 provoca uma diminuição da atividade neuronal, enquanto a ativação do MT2 leva a 

uma redefinição e ajustamento do ritmo circadiano [34,35].  

 Existe ainda um terceiro local de ligação da melatonina, designado de MT3, cuja 

estrutura difere dos recetores MT1 e MT2. Trata-se de uma enzima, uma quinona redutase, 

cuja relação que estabelece com a melatonina ainda não é muito clara [33,35]. 

 

 1.4. Melatonina e o sono humano 

 A melatonina tem sido implicada num conjunto de processos metabólicos, 

nomeadamente no controlo da temperatura corporal, maturação sexual, resposta imunitária, 

regulação do humor e funções cardiovasculares. De todas estes parâmetros influenciados pela 

melatonina, a regulação do sono é o que que tem merecido maior atenção [36,37]. 

 A síntese de melatonina está diretamente relacionada com a exposição a uma fonte de 

luz. É durante a noite que a síntese de melatonina ocorre com maior expressão. Durante o dia, 

e devido à exposição solar que ocorre, a produção de melatonina é bastante reduzida. Assim, 

verifica-se que a produção de melatonina é bastante influenciada pelo ciclo dia/noite. No caso 

de haver exposição a luz artificial a produção de melatonina é também inibida. O comprimento 

de onda para o qual se verifica uma maior supressão da produção de melatonina é entre 446 nm 

e 477 nm [38-40]. 

 A secreção de melatonina inicia-se sensivelmente duas horas antes da hora a que cada 

indivíduo costuma deitar-se, desde que essa hora seja regular. Em todos os outros casos o 
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início da secreção de melatonina não é constante afetando a qualidade do sono e facilidade em 

adormecer. Este é um dos fatores essências para as pessoas que tenham dificuldade em 

adormecer tentarem deitar-se sempre à mesma hora, ou a horas aproximadas. Por outro lado, o 

pico de decréscimo das concentrações de melatonina está associado ao despertar [39,40]. 

 A promoção do sono por parte da melatonina surge devido à inibição da atividade 

neuronal que ocorre por intermédio da ativação dos recetores MT1 [35]. A ativação destes 

recetores causa a libertação de GABA inibindo a atividade do SNC [41]. A melatonina está 

ainda implicada na ativação regulação da temperatura corporal, ocorrendo uma diminuição nas 

extremidades e concentração de calor a nível da pele [42]. Este é outro dos fatores que se 

considera fundamental para que se inicie o sono [14].  

 A supressão da produção da melatonina em indivíduos que estão a ser tratados com 

fármacos β-bloqueadores está relacionada com a ocorrência de insónias, o que constitui mais 

uma evidência da importância da melatonina na indução do sono [43].   

 

 1.5. Melatonina exógena 

 A primeira demonstração da influência da melatonina exógena na promoção do sono 

foi feita em 1960, por Lerner e Case, que testaram de que modo a melatonina poderia ser eficaz 

no branqueamento da pele em indivíduos que sofriam de vitiligo. Os indivíduos sujeitos ao 

teste manifestaram grande sonolência, acabando mesmo por adormecer ao fim de algum tempo 

[44]. Mais tarde, outros investigadores descobriram que a administração de melatonina induzia 

o sono, sendo os efeitos secundários observados nulos [45]. Posteriormente foi publicado que a 

arquitetura do sono não era afetada pela administração de melatonina, tendo esta apenas 

influência na sua indução [46]. 

 Desde então, os estudos efetuados têm incidido na descoberta da dose que poderia ser 

mais indicada para administrar em indivíduos que tivessem dificuldades em adormecer, sem 

que isso induzisse um estado de anestesia no individuo. Tentou-se também perceber qual a 

diferença de efeitos causados pela melatonina comparativamente a outros hipnóticos, como as 

benzodiazepinas, e quais as possíveis vantagens da utilização de melatonina [44-46]. Uma das 

comparações realizada foi entre a melatonina e o triazolam (hipnótico do grupo das 

benzodiazepinas) [47]. Nesse estudo, foi demonstrado que a administração de 6 mg de 

melatonina produzia um efeito sedativo equivalente à administração de 0,125 mg de triazolam 

[47]. Esta avaliação foi feita não considerando a hora do dia em que ocorreu a administração. 

Mais tarde, comparou-se a administração de melatonina ao anoitecer com a administração de 

temazepam. Neste caso, verificou-se que 6 mg de melatonina tinham o mesmo efeito sedativo 

que 20 mg de temazepam [48]. Num outro estudo foi feita a comparação entre a administração 
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de melatonina numa dose equivalente às 18:00h e as 23:30h. Verificou-se que a administração 

realizada às 23:30h não tinha um efeito significativo indutor do sono quando comparada com a 

administração realizada às 18:00h. Este tipo de estudos permitiram concluir que a ação da 

melatonina quando administrada por uma via exógena é extremamente dependente da hora do 

dia em que ocorre, aliando a este factor o horário normal de sono de cada indivíduo [49]. 

 A administração de uma dose relativamente baixa de melatonina, 0,3 mg cerca de 30 

min antes de cada indivíduo se deitar demonstrou uma diminuição do número de movimentos 

por noite e do número de vezes que cada indivíduo acordava por noite. Este estudo foi 

realizado num grupo de indivíduos que sofriam de insónia primária [49-51].  

 Outro interesse da administração exógena de melatonina advém da sua eficácia na 

associação e descontinuação de benzodiazepinas. Apesar de serem hipnóticos eficazes, as 

benzodiazepinas apresentam um conjunto de efeitos secundários que podem afetar o 

quotidiano de um indivíduo [47]. A elevada sensibilidade neuronal que provocam, a baixa 

ligação a proteínas plasmáticas, possibilidade de desenvolver amnésia e o aumento do risco de 

queda e fraturas são fatores preocupantes nos tratamentos com benzodiazepinas [48].  

Vários estudos realizados comprovaram que a administração concomitante de 

melatonina e benzodiazepinas é uma boa estratégia na manutenção do efeito indutor do sono e 

no desmame de benzodiazepinas. Em certos casos, apesar de os indivíduos não dormirem bem 

apenas com a utilização de melatonina, a sua administração permitiu reduzir a dosagem de 

benzodiazepinas [47,48].  

 

 

 1.5.1. Biodisponibilidade oral da melatonina 

 A maioria dos estudos feitos na avaliação da biodisponibilidade oral de melatonina foi 

efetuada em animais e indicaram que a biodisponibilidade oral pode variar entre os 3 e os 76% 

[52].  

Outros estudos efetuados em humanos permitiram concluir que a biodisponibilidade 

oral da melatonina seria de apenas cerca de 15% [53]. Estes dados foram obtidos utilizando 2 e 

4 mg de melatonina por via oral e 2 mg apor via intravenosa. Pensa-se que 85% da 

biodisponibilidade seja perdida aquando do efeito de primeira passagem pelo fígado [52,53].  
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  1.5.2. Segurança da utilização de melatonina  

 A administração de melatonina não apresenta grandes preocupações, uma vez que a sua 

utilização não está associada a muitos efeitos secundários [54]. Contudo, o aumento 

generalizado da sua utilização, e as diferentes dosagens disponíveis no mercado suscitam um 

aumento da exploração deste assunto.  

Curiosamente, a dose letal de melatonina em adultos não foi ainda descoberta devido à 

elevada solubilidade que apresenta e a administração de 800 mg/kg em animais não produziu 

efeitos tóxicos agudos [55].   

 

1.5.2.1. Adultos 

 A utilização de melatonina por adultos não apresenta complicações de maior. Os 

efeitos secundários observados em alguns casos são tonturas, dores de cabeça e parestesias na 

boca, pernas e braços [56].  

 Indivíduos sob o efeito de melatonina exógena quando desafiados a realizar algumas 

tarefas com computadores, tendo-se testado o tempo de reação, capacidade de concentração e 

coordenação motora, quando comparados com um grupo placebo verificou-se que os 

parâmetros não eram alterados pela administração de melatonina apesar desses indivíduos 

manifestarem mais vontade de dormir [56].  

A administração de doses elevadas de melatonina por longos períodos de tempo, 

utilizada por vezes para o tratamento da doença de Parkinson, também foi testada, não se tendo 

verificado efeitos secundários além dos documentados [57].  

 

 1.5.2.2. Crianças e Adolescentes 

 A administração de melatonina em crianças e adolescentes não apresenta efeitos 

secundários para além dos documentados para adultos [58]. Contudo, certos estudos defendem 

que a administração de melatonina em crianças e adolescentes durante longos períodos pode 

influenciar a maturação sexual [58]. Há ainda referência à possibilidade de interferência no 

funcionamento do eixo hipotálamo/pituitária/gónadas e consequentemente na função destes 

órgãos [59]. Uma vez que ainda há muito a esclarecer nesta área, apesar de não ser contra-

indicada a utilização de melatonina em crianças essa não deve ser feita durante elevados 

períodos de tempo [58,59].   

 

 1.5.3.2 Gravidez e amamentação 

 Até ao momento não existem dados científicos que permitam afirmar a segurança ou 

insegurança que a melatonina tem para grávidas e mulheres a amamentar [60].  
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As propriedades antioxidantes que a melatonina também apresenta têm sido associadas 

à diminuição do risco de problemas na gravidez como a pré-eclâmpsia. Assim, não é 

aconselhado que durante a gravidez se proceda à utilização de melatonina. Contudo se tal 

acontecer é fundamental que haja acompanhamento médico de modo a monitorizar a sua 

utilização [61]. O mesmo critério é aplicado a mulheres que estejam a amamentar. Contudo, o 

facto de a melatonina ser uma molécula que apresenta boa solubilidade tanto em meio lipídico 

como em meio aquoso, torna o leite um dos fluidos onde acaba por se concentrar. A sua 

passagem para o recém-nascido pode ser capaz de induzir o sono [60-62]. 

 

 

 1.5.3. Suplementação em melatonina 

 Em Portugal, a venda de produtos que contenham melatonina esta regulada consoante a 

dosagem que cada produto apresenta. Para produtos que apresentem uma quantidade de 

melatonina inferior a 2 mg, a sua classificação é de Suplemento Alimentar. Para produtos cuja 

dosagem de melatonina seja igual ou superior a 2 mg a classificação passa a MSRM [63]. 

 Atualmente, a suplementação alimentar em melatonina disponível em Portugal é vasta, 

podendo ser adquirida através da Internet, uma vez que é considerada Suplemento Alimentar. 

Apesar da elevada quantidade de produtos disponíveis, os mais vendidos em farmácias e de 

maior conhecimento do público são o VALDISPERT NOITE®, VALDISPERT NOITE 

RAPID® e MELAMIL® [63,64]. 

 

 1.5.3.1. VALDISPERT NOITE®  

 O VALDISPERT NOITE® é um suplemento alimentar que apresenta como princípio 

ativo a melatonina.  

A sua dosagem é de 1 mg de melatonina por comprimido, tendo como principal 

finalidade o auxílio na diminuição do tempo necessário para adormecer, em casos de distúrbios 

primários do sono. A sua administração deve ser feita cerca de 15 minutos antes de deitar. 

Assim, a melatonina provoca uma libertação de GABA e diminuição da temperatura corporal, 

condições relevantes para a indução do sono [65].  

 

 1.5.3.2. VALDISPERT NOITE RAPID®  

 O VALDISPERT NOITE RAPID® é também um suplemento alimentar produzido 

cujo princípio ativo é a melatonina. Apresenta-se sob a forma de comprimido orodispersível, 

sendo que 1,9 mg é a dosagem de melatonina que cada comprimido contém. O facto de a 

dosagem ser inferior a 2 mg permite a sua classificação como Suplemento Alimentar e, deste 
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modo, uma maior facilidade de incorporar o produto no mercado e disponibilizá-lo. A sua 

administração ser feita em casos em que haja dificuldade em adormecer ou em manter o sono 

sem interrupções. O suplemento deve ser tomado cerca de 30 minutos antes de deitar. 

 

 1.5.3.3. MELAMIL®  

 O MELAMIL® é um Suplemento Alimentar produzido e pela Humana® à base de 

melatonina. A utilização de MELAMIL® é aconselhada para crianças que tenham entre 6 

meses e 4 anos de idade e dificuldades em adormecer. A utilização deste suplemento não deve 

ser superior a 4 semanas consecutivas de modo a não interferir com o normal desenvolvimento 

da criança. Para crianças com menos de 6 meses não é aconselhada a sua toma [64]. O 

MELAMIL ® apresenta-se sobre a forma de solução em frasco conta-gotas, sendo a 

quantidade aconselhada de 4 gotas por dia, 30 minutos antes de deitar. A dose correspondente 

à quantidade de 1 mg de melatonina [64]. 

 

 1.5.4. Medicamentos sujeitos a receita médica 

 Em Portugal, e em grande parte dos países europeus, apenas existe um MSRM cujo 

princípio ativo seja a melatonina aprovado. Apesar desta pequena variedade de medicamentos 

contendo melatonina em Portugal, existem noutros países medicamentos cujo princípio ativo é 

melatonina e que são usados para além do tratamento da insónia primária. 

 

 1.5.4.1. CIRCADIN®  

 O CIRCADIN® é um MSRM. Apresenta como substância ativa a melatonina, cuja 

dosagem por comprimido é de 2 mg [66]. O CIRCADIN® apresenta-se sob a forma de 

comprimidos de libertação modificada. Em Portugal é comercializado em embalagens 

contendo 21 comprimidos [66]. 

 Este medicamento está indicado no tratamento da insónia primária em população cuja 

idade seja superior a 55 anos, na população mais idosa. A formulação está desenvolvida de 

modo a libertar gradualmente a melatonina ao nível do intestino durante as 8-10 horas após 

administração oral. Trata-se de uma terapêutica segura, verificando-se efeitos significativos no 

tratamento da insónia primária no final de três semanas [67-69]. 

 Estudos efetuados pela empresa produtora revelaram que o CIRCADIN® apresenta 

menor no tempo de latência na indução do sono sob a forma de comprimido de libertação 

modificada, em populações com mais de 55 anos, tendo sido alvos de estudos indivíduos com 

idades compreendidas entre os 18 e os 80 anos [70]. O CIRCADIN® devido à capacidade de 
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libertação gradual de melatonina está ainda indicado como terapia para indivíduos que foram 

submetidos a cirurgia à glândula pineal [71].  

 

 

 1.5.5. Análogos da melatonina 

 Para além da melatonina, existe um conjunto de compostos que têm vindo a ser 

estudados devido à sua elevada afinidade para os recetores de melatonina.  

 A procura contínua por novas formas de tratamento e soluções terapêuticas permitiu 

clarificar um conjunto de funções terapêuticas destes compostos. 

 

 1.5.5.1. Ramelteon 

É um medicamento cuja utilização se verifica em países como os Estados Unidos e 

Japão, não sendo, contudo, também permitida a sua utilização em países da União Europeia. 

O ramelteon (Figura 2) é um agonista potente dos recetores MT1 e MT2 que apresenta 

aproximadamente seis vezes maior afinidade do que a melatonina para estes recetores [72]. 

 O ramelteon foi testado em crianças que sofriam de autismo e adultos com episódios de 

insónia primária [72,73]. Em ambos os estudos foi evidente a capacidade que o ramelteon 

manifestou em diminuir o tempo necessário para adormecer e na manutenção de uma melhor 

qualidade de sono, diminuindo o número de vezes que cada indivíduo acordava [72-74]. 

 Em ambos os estudos verificou-se que as reações adversas desenvolvidas pelos 

pacientes não eram significativas quando comparadas com o grupo submetido a placebo. 

Comparado com a melatonina, o ramelteon apresenta um início de ação mais rápido e um 

menor tempo de semi-vida [72-75]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Estrutura química do ramelteon [94]. 
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1.5.5.2. Aglometina 

 Ao contrário do que acontece com o ramelteon, a aglometina (Figura 3) encontra-se no 

mercado em Portugal. Trata-se dum composto que se apresenta sob a forma comercial de 

VALDOXAN® e que se encontra classificado como MSRM [76]. 

 Para além da afinidade que apresenta para os rectores MT1 e MT2 da melatonina, o 

que lhe confere uma elevada capacidade na regulação do sono, a aglometina é também bastante 

eficaz no tratamento de estados depressivos major. Apresenta afinidade para o recetores de 

serotonina do tipo 5-HT2c o que faz com que haja um aumento da concentração de 

noradrenalina e dopamina contribuindo para a uma melhoria dos estados depressivos [77-79]. 

 Quando comparado com outros antidepressivos com credenciais já definidas no 

mercado como a fluoxetina, paroxetina e sertralina, a aglometina mostrou um padrão de 

tratamento mais favorável que a sertralina. Este quadro deve-se em parte à diminuição do 

número de vezes que os indivíduos que haviam tomado aglometina em detrimento da sertralina 

acordavam [78,79].  

A administração de aglometina permitiu ainda demonstrar que os indivíduos sujeitos a 

este tratamento apresentavam uma diminuição do tempo necessário para a produção de 

melatonina, um maior tempo de semivida e uma diminuição do ritmo cardíaco [80].  

O controlo da depressão apresenta uma elevada complexidade sendo, contudo, 

reconhecido que uma melhoria da qualidade do sono é bastante positivo neste contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Estrutura química da aglometina [94]. 

 

1.5.5.3 Tasimelteon 

 O Tasimelteon (Figura 4), HELTIOZ®, é também um agonista dos recetores MT1 e 

MT2 da melatonina. A utilização deste medicamento, classificado como MSRM e 

Medicamento Orfão, está destinada a indivíduos que apresentem distúrbio do ciclo sono-vigília 

em livre curso, não sendo usado no tratamento da insónia primária [81]. 
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 O distúrbio do ciclo sono-vigília em livre curso é uma doença que afeta quase 

unicamente indivíduos totalmente cegos. Esta patologia evidencia-se devido à inaptidão que 

estes indivíduos têm em produzir melatonina pela imperceptibilidade da presença/ausência de 

luz. Nestes indivíduos os padrões de sono-vigília não estão sincronizados com o dia e a noite, 

podendo haver períodos superiores a 24 horas. O facto de este distúrbio ser considerado raro, 

fez com que o tasilmeteon tenha sido considerado um Medicamento Órfão em 2011 [81-82]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Estrutura química do tasimelteon [94]. 

 

 

1.6. Influência da melatonina no jet-lag. 

Entende-se por jet-lag a perturbação que ocorre no ritmo circadiano de um indivíduo 

depois de deslocar geograficamente para uma região com fuso horário distinto [83]. 

 Os principais sintomas do jet-lag são a fadiga durante o dia, distúrbios do sono, 

diminuição da capacidade mental, fraqueza e irritabilidade [83]. A intensidade dos sintomas do 

jet-lag está dependente de vários fatores, nomeadamente o número de regiões cruzadas, ou 

seja, a diferença que existe ao nível do fuso horário e do sentido em que a viagem é feita 

(ocidente ou oriente). Este último é o menos consensual, havendo analistas que defendem que 

uma viagem realizada no sentido oeste pode ter manifestar maior intensidade de sintomas [84]. 

 A facilidade de acesso à melatonina e a sua reconhecida capacidade de diminuir 

problemas de sono, fizeram com que este fármaco seja várias vezes usado para prevenir ou 

tratar o jet-lag [84,85]. Um conjunto de estudos veio demonstrar que, de facto, a melatonina 

pode ser eficiente tanto na prevenção do jet-lag, como no seu tratamento, pela indução do sono 

pelos mecanismos referidos. A grande dúvida relativa ao benefício da melatonina tem a ver 
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com a forma como deve ser feita a toma para que esta seja eficaz tanto na prevenção como no 

tratamento dos sintomas de jet-lag [83-86]. 

 Após vários estudos verificou-se que a toma de melatonina deveria ser realizada assim 

que a sua concentração endógena começar a baixar, ou seja, ao acordar uma vez que criará uma 

sobreposição da concentração de melatonina que ajudará a aumentar o avanço do tempo de 

vigília/sono [87].  

 Outras das evidências dos diversos estudos que foram realizados tem a ver com a dose 

mais eficaz. Foi demonstrado que para a prevenção e tratamento do jet-lag doses de 5 mg são 

tão eficazes como doses de 0,5 mg, devendo-se por isso optar sempre pela dose mais baixa. A 

principal vantagem das doses mais altas tem a ver com a diminuição do tempo de latência para 

adormecer, algo que não é crucial quando o principal objetivo é repor a ordem dos ciclos de 

sono-vigília [88].  

Para além de se ter clarificado qual a metodologia a adoptar para a prevenção e o 

tratamento do jet-lag, ficou ainda evidente que a utilização de melatonina em combinação com 

tratamento de luz intermitente tem resultados superiores à utilização isolada de melatonina. 

 

1.7. Medidas não farmacológicas no combate à insónia primária 

 É certo que a utilização de melatonina na correção de insónias primárias não apresenta 

um conjunto de sintomas secundários que possam ser prejudiciais para o indivíduo que recorra 

a este fármaco. Contudo, existe um conjunto de medidas não farmacológicas que podem ser 

adotadas em indivíduos com dificuldades em dormir, e que se designam medidas de Higiene 

do Sono. Várias são as medidas que se enquadram neste contexto: 

 Respeitar o ritmo circadiano, mantendo-se acordado de dia para dormir à noite. 

 Deitar-se todos os dias à mesma hora. 

 Evitar fazer refeições demasiado pesadas à noite. 

 Não beber bebidas alcoólicas nem fumar antes de se deitar. 

 Não se deitar sem fazer qualquer refeição à noite. 

 Manter o quarto escuro diminuindo as entradas de luz. 

 Dormir num ambiente sem barulhos nem fontes de distração. 

 Não adormecer a ver televisão nem em frente ao computador. 

 Não realizar exercício físico intenso perto da hora de deitar. 

 Permanecer pouco tempo na cama quando não está a dormir. 

Este conjunto de medidas contribui para a melhoria da qualidade sono, diminuindo o 

número de vezes que se acorda durante a noite e o tempo que se demora a adormecer, evitando 
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assim a utilização de fármacos. Se mesmo assim for necessário a toma de medicação, estas 

medidas continuam a ser úteis e devem ser aplicadas em simultâneo [89,90]. 

 

2. Localização de uma farmácia - considerações 

2.1. Introdução 

 O estágio realizado em farmácia comunitária permite aos estudantes um 

aprofundamento dos conhecimentos técnico-científicos adquiridos ao longo do percurso 

académico realizado. Contudo, o conhecimento da gestão estrutural e logística de uma 

farmácia são pontos que contribuem de forma significativa para o conhecimento do paradigma 

da Farmácia Comunitária em Portugal. 

 No final do estágio realizado na FDV, a farmácia preparava-se para entrar num 

processo de mudança de instalações no sentido de rentabilizar a atividade gerada pela 

farmácia. Este tema que será abordado a seguir pretende ajudar a definir quais os critérios a ter 

em conta aquando escolha da localização de uma farmácia, tendo em contas os aspetos 

económicos, sociais e a legislação em vigor.  

 

2.2. Legislação 

 A mudança de instalações por parte de uma farmácia encontra-se devidamente 

legislada e é feita segundo uma forte supervisão por parte do INFARMED. Para que uma 

farmácia possa alterar a sua localização dentro de um município, esta deve enviar um pedido 

ao INFARMED conforme o estipulado pela Portaria nº352/2012 de Outubro de 2012. Para que 

a mudança seja possível é necessário que seja emitido um parecer favorável por parte da 

Câmara Municipal quanto à utilização territorial, a farmácia não pode localizar-se a menos de 

350 metros de outra farmácia, contados em linha reta, nem a menos de 100 metros de uma 

unidade de cuidados de saúde (centro de saúde ou hospital), contados também em linha reta 

[91]. 

 O pedido de alteração de localização de uma farmácia também pode ser feito para um 

conselho limítrofe, regendo-se pela Lei nº26/2011 de 16 de junho. Para que possa ser realizado 

um pedido de alteração da localização de uma farmácia, tem que ter decorrido no mínimo 

cinco anos desde o início de atividade da mesma farmácia [92]. Cabe ao INFARMED, I.P. a 

decisão de deliberar sobre a possibilidade de mudança de instalações da farmácia, podendo o 

pedido ser revogado. Trata-se de um processo simples que contudo exige um conjunto de 

procedimentos legais que permitam o perfeito enquadramento legal [92]. 
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2.3. Localização atual da FDV 

 A localização da FDV pode ser analisada de uma forma sucinta, fazendo-se um balanço 

dos pontos fortes da sua localização e das principais desvantagens e ameaças ao sucesso da 

farmácia naquelas instalações. 

 O facto de se localizar num centro comercial permite que um grande número de 

pessoas possa ser cliente na FDV tendo em conta o volume de pessoas que um centro 

comercial é capaz de albergar e movimentar. Contudo, a situação do centro comercial 

DolceVitae (CCDV) não é a mesma de há cerca de 10 anos atrás, aquando da sua inauguração. 

Atualmente, o CCDV é um espaço que atrai cada vez menos pessoas, estando a perder carisma 

e a notoriedade esperada. Deste modo, o número de pessoas que diariamente o frequentam está 

a diminuir o que afeta diretamente a FDV. 

 Dentro do CCDV, a FDV encontra-se localizada ao lado da loja mais movimentada do 

mesmo, o hipermercado CONTINENTE®. Tal facto pode ser visto como uma mais-valia para 

a farmácia uma vez que grande parte das pessoas que vão ao supermercado passa em frente à 

FDV, o que faz com que ganhe um pouco mais de visibilidade. 

 Contrapondo este a positivo da localização concomitante com a FDV, está o facto de o 

CONTINENTE® apresentar um conjunto de ofertas de produtos cosmético e de produtos de 

puericultura que afetam a capacidade da FDV vender produtos destas categorias. 

Relativamente aos produtos cosméticos, e não considerando a variável qualidade, o 

COTINENTE® apresenta uma oferta variada e em elevadas quantidades, desenvolvendo 

estratégias de marketing com estes produtos, o que acaba por retirar protagonismo à FDV. 

Ainda no CONTINENTE® funciona a cadeia de parafarmácias WELLS®. A 

existência de um posto de venda de MNSRM é mais uma das fortes ameaças ao sucesso da 

FDV. Não obstante tratar-se de um concorrente na venda de MNSRM, a WELLS® tem uma 

forte presença a nível nacional, o que fortalece a sua imagem quando comparada com a da 

FDV que é apenas local. 

Estes não são, muito provavelmente, os únicos problemas que ameaçam a continuidade 

da FDV no CCDVP. A concessão do espaço constitui, certamente, uma desvantagem à gestão 

da farmácia, considerando que se tratará de uma valor mais elevado que o normal por se tratar 

de um centro comercial.  

 

2.4. Condições ideais para a localização de uma farmácia 

 A localização de uma farmácia deve ser estudada minuciosamente, devendo ser feita 

uma análise a longo prazo das vantagens que a localização trará para a farmácia.  
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 Um dos principais problemas poderá ser a presença de um grande número de farmácias 

na zona, nomeadamente nas zonas mais movimentadas da cidade.  

 Contudo, e tendo em conta o paradigma da Farmácia Comunitária em Portugal, e 

considerando a liberalização de venda de MNSRM fora das farmácias, nomeadamente em 

parafarmácias, a presença de farmácias concorrentes em zonas próximas não é o único fator a 

ter em conta.  

 A existência de uma zona residencial próxima é uma fator que em muito valoriza a 

farmácia, uma vez esta farmácia fica com a possibilidade de fidelizar alguns utentes que 

tenham preferência pela proximidade. A localização numa área residencial de pessoas com 

maior capacidade financeira pode ser uma vantagem ainda maior para a farmácia, uma vez que 

o poder de compra desses cidadãos será maior. Para além da existência de uma zona 

habitacional nas redondezas da farmácia é também muito importante considerar um local onde 

haja algum movimento de transeuntes. Deste modo, a afluência à farmácia não ficará reduzida 

à população que habita no raio de ação da farmácia.  

 As estratégias de marketing desenvolvidas pelas farmácias são cada vez mais arrojadas 

e têm um impacto cada vez mais relevante no consumidor. Se a farmácia for um espaço com 

bastante visibilidade exterior e com uma montra de dimensões consideráveis facilita o 

desenvolvimento de ações de marketing no sentido de promover a venda de produtos sazonais 

e que podem ser esquecidos pelos utentes. 

 O relativo distanciamento de grandes áreas de superfície comerciais deve também ser 

analisado. Por um lado, a proximidade a esses locais pode ser vantajosa uma vez que as 

grandes áreas comerciais potenciam o movimento de pessoas. Por outro lado, a oferta que 

essas áreas são capazes de fazer concorrem para ao sucesso da farmácia na venda de alguns 

produtos, tal como acontece na FDV. 

 

2.5. Conclusão  

 Vários são os fatores a ter em conta na escolha de um local para instalar uma farmácia, 

sendo impossível determinar com precisão todos os que devem ser tidos em consideração.  

 A farmácia continua a ser um dos locais que mais confiança transmite aos utentes e 

onde a resolução de problemas dos utentes é, na grande maioria das vezes, efetuada de uma 

forma competente e eficaz. Assim, e devendo ser tida em conta a gestão racional de uma 

farmácia, consolidando investimentos, criando postos de trabalho e fonte de riqueza, nunca 

deve ser subjugada a principal preocupação de uma farmácia – o utente. 
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Entrada da FDV - interior Sala de dermocosmética 

Back office Gabinete de apoio ao utente 
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Resumo 

 

 O presente relatório debruçar-se-á sobre o estágio profissionalizante realizado no 

Hospital Santa Maria Maior E.P.E., Barcelos (HSMM), incluído na Unidade Curricular 

“Estágio”.  

 O estágio em meio hospitalar realizou-se nos meses de julho e agosto, e permitiu o 

contacto com uma das áreas mais tradicionais da aplicação dos conhecimentos em Ciências 

Farmacêuticas.  

 Neste relatório serão retratados os conhecimentos adquiridos relativos ao 

funcionamento farmacêutico a nível hospitalar e projectos desenvolvidos sob a orientação 

da Direção dos Serviços Farmacêuticos do HSMM. 
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Lista de abreviaturas 

 

AA   Armazém Avançados 

ACSS    Administração Central do Sistema de Saúde I.P. 
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1. Introdução 

O estágio realizado em meio hospitalar, no Hospital Santa Maria Maior E.P.E. 

(HSMM), Barcelos, permitiu a consolidação de conhecimentos primários da organização, 

logística e competências técnico-farmacêuticas envolvidas na gestão do medicamento em 

meio hospitalar.  

O circuito seguro do medicamento ganha cada vez maior importância no meio 

hospitalar, sendo fulcral a actualização permanente de conhecimentos farmacêuticos no 

sentido de assegurar a utilização eficaz destes produtos, bem como a rentabilização de 

recursos por parte do hospital.  

A realização deste estágio permitiu ainda a perceção da relação entre o 

funcionamento de um hospital público com o Ministério da Saúde e entidades nacionais sob 

a alçada deste ministério.  

No primeiro mês de estágio, as minhas tarefas debruçaram-se principalmente sobre 

a dispensa em regime de ambulatório e distribuição clássica ou tradicional. Já no segundo 

mês acompanhei mais de perto os processos de dispensa e distribuição de produtos em dose 

unitária, continuando contudo a acompanhar os processos de dispensa em regime de 

ambulatório, distribuição clássica ou tradicional e circuitos especiais de 

requisição/distribuição. 

 

2. Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do HSMM são a entidade responsável pela 

coordenação na distribuição e supervisão de todos os processos que envolvam 

medicamentos ou outros produtos farmacêuticos [1]. 

Para isso, os SF do HSMM são suportados pela seguinte equipa: 

 2 – Técnicas Superiores de Saúde – Farmacêuticas especialistas em 

Farmácia Hospitalar, uma das quais Diretora dos Serviços Farmacêuticos 

 3 – Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

 2 – Assistentes Operacionais  

 1 – Assistente Administrativa 

 Para que os SF e os restantes serviços possam comunicar entre si, no sentido de 

assegurar a qualidade do percurso do medicamento, desde a sua saída dos SF, até à sua 

administração no doente, estes têm ao seu dispor uma linha de contactos telefónicos interna, 

em circuito fechado, que interliga todos os serviços do Hospital. Têm ainda ao seu dispor 

um Portal Interno do HSMM onde podem ser comunicadas Circulares Informativas e todas 

as informações que sejam relevantes para o bom funcionamento do Hospital. 
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 O sistema informático utilizado nos SF (CPC Software, GLINTT ®), é também 

utilizado por médicos e enfermeiros, o que permite uma comunicação, ainda que indirecta, 

relativa a prescrições, pedidos de medicação e stocks.  

 Outro dos modos de comunicação utilizado é a comunicação pessoal, havendo 

facilidade de deslocação entre todos os serviços o que permite esclarecimentos rápidos e 

precisos.  

 Para além da comunicação interna, que também é feita por correio electrónico, os 

SF estão em constante contacto, via correio electrónico, com entidades como a Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED), fornecedores, 

Ministério da Saúde entre outros. 

 

2.1 Organização do espaço 

Os SF do HSMM encontram-se localizados no piso zero do edifício central do 

hospital. A sua localização encontra-se perto dos cinco pisos onde se localizam os 

Internamentos e Serviços de Cirurgia, e ao lado dos serviços de Aprovisionamento do 

HSMM. Tal localização assume elevada importância na articulação de processos que 

envolvam o medicamento com os restantes serviços.  

Espacialmente os SF encontram-se divididos em oito divisões (Anexo 1): 

 Gabinete da Direção dos SF do HSMM; 

 Gabinete Farmacêutico; 

 Copa; 

 Laboratório; 

 Espaço de preparação de unidose; 

 Armazém; 

 Gabinete administrativo; 

 Vestiários e Casas de banho. 

 

3.Circuito Seguro do Medicamento 

 O Circuito Seguro do Medicamento foi um conceito que surgiu recentemente no 

HSMM e que visa assegurar que todos os processos que envolvam o medicamento ou 

outros produtos farmacêuticos sejam realizados de modo a não comprometer a integridade 

dos utentes. Outros dos fatores a ter em conta neste circuito é a manutenção e gestão de 

stocks, e consequentemente, o controlo dos gastos financeiros nestes produtos. 

 Deste modo, a correta distribuição dos medicamentos é um passo importantíssimo 

na manutenção do Circuito Seguro do Medicamento. 
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3.1.Realização de encomendas 

 A realização de encomendas nos SF do HSMM pode ser executada por diferentes 

maneiras: encomendas realizadas directamente ao laboratório ou encomendas ao 

distribuidor.  

O grande volume de encomendas realizadas é feita ao laboratório que, após a 

abertura de um concurso público para a venda de um determinado produto apresenta a sua 

proposta e, após a decisão de um júri, fica responsável pela venda do produto ao hospital, 

durante o período de tempo definido nas cláusulas do concurso. O júri é constituído por 

diversos profissionais de saúde do Hospital, de entre os quais uma Farmacêutica dos SF 

envolvida no processo. O principal fator a ter em conta é o preço, cujo valor deve estar de 

acordo com o referenciado pela Administração Central do Sistema de Saúde IP (ACSS). No 

caso dos valores apresentados pelos diferentes laboratórios serem iguais, há um conjunto de 

critérios que filtram o vencedor do concurso (um deles é a adaptação dos blísters à unidose, 

no caso dos comprimidos ou cápsulas). As encomendas realizadas ao distribuidor 

contemplam todos os produtos cuja rotatividade nos SF do HSMM é baixa e não justifica a 

abertura de um concurso para a sua venda.  

 Assim, as encomendas realizadas aos laboratórios são realizadas duas vezes por 

semana, após a análise das quantidades existentes em stock (ponto de encomenda), 

contando com a simbiose entre uma Farmacêutica e a Assistente Administrativa. 

 Os pedidos realizados ao distribuidor são feitos diariamente, conforme haja, ou não, 

necessidade de pedir um produto que se encontre em falta. Ao distribuidor são feitos 

também pedidos de carácter urgente no caso de haver rutura de stock que não possa ser 

rapidamente colmatada pelo laboratório.  

 Durante o período de estágio, tive a oportunidade de acompanhar o processo de 

realização de encomendas, sobretudo no que diz respeito à análise do stock de um 

determinado produto, e à necessidade de ser encomendado.  

  

3.2.Receção de encomendas/armazenamento 

A receção de encomendas é realizada no armazém, numa zona destinada para o 

efeito.  

 Aquando da chegada da encomenda, esta deve ser confirmada pelo Assistente 

Operacional. De seguida, o assistente deve aceder à nota de encomenda formulada aquando 

da realização da encomenda pela Assistente Administrativa, assinalando as quantidades de 

produto recepcionada e registando qual o lote e validade de cada produto na nota de 

encomenda respetiva. Posteriormente ocorre uma dupla verificação por uma das 
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Farmacêuticas. Após devidamente preenchida, a nota de encomenda segue para a Assistente 

Administrativa que fica responsável pela introdução dos produtos no sistema informático, 

fazendo assim a actualização do stock de cada produto. 

A partir do momento em que a receção é duplamente confirmada, procede-se ao 

armazenamento dos produtos. Nos SF do HSMM, todos os produtos encontram-se 

armazenados por Denominação Comum Internacional (DCI), estando divididos por 

diferentes formas farmacêuticas. O armazém encontra-se equipado com três frigoríficos 

onde se procede ao armazenamento de produtos que necessitem de um armazenamento 

refrigerado, e um cofre, local onde se guardam todos os medicamentos classificados como 

estupefacientes ou psicotrópicos, sendo necessário a introdução de um código para o acesso, 

que está confinado às Farmacêuticas. 

Os produtos citotóxicos que não necessitam de ser armazenados no frigorífico 

encontram-se localizados no espaço de preparação da unidose, bem como as 

benzodiazepinas e produtos de aplicação oftálmica.  

O armazenamento de produtos, tanto no frigorífico como no armazém, requer um 

controlo das condições de temperatura e humidade diário, sendo os dados analisados 

mensalmente e arquivados. 

Embora seja uma tarefa cuja responsabilidade está a cargo dos Assistentes 

Operacionais, ao longo do estágio tive a oportunidade de recepcionar e armazenar diferentes 

produtos, o que permitiu a consolidação da perceção dos espaços e organização de produtos 

nos SF. Para além disso, realizei por algumas vezes a análise e registo das temperaturas 

verificadas nos frigoríficos e no armazém. 

 

3.3.Distribuição de produtos farmacêuticos 

A distribuição de produtos farmacêuticos no HSMM é um dos processos mais 

importantes para o bom funcionamento da instituição, e sobre o qual os SF debruçam a 

maioria da sua actividade. 

A distribuição de medicamentos pode ser feita de diferentes modos, adquirindo, 

cada um deles, diferentes relevâncias ao nível de recursos humanos envolvidos, tempo de 

preparação e até custos financeiros. 

No total, a distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos no 

HSMM pode ser realizada segundo quatro sistemas [2]:  

 Sistema de Distribuição Individual em Dose Unitária 

 Sistema de Distribuição Clássica ou Tradicional 

 Sistema de Distribuição em Regime de Ambulatório 
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 Circuito Especiais de Requisição/Distribuição 

Uma das principais características na dispensa de medicamentos ou outros produtos 

farmacêuticos em meio hospitalar é o facto de tudo ser dispensado em unidose. Toda a 

gestão de produtos é feita tendo como base a unidade e nunca um conjunto de comprimidos 

como acontece, por exemplo, em Farmácia de Oficina. 

Por este motivo, é fundamental que a identificação de cada unidade seja clara, 

contendo informações como DCI, dose, prazo de validade e lote. No caso dos comprimidos 

e outras formas farmacêuticas sólidas (cápsulas, comprimidos orodispersíveis, etc.) nem 

sempre se verifica a devida identificação em cada blíster. Nestes casos, deve-se proceder à 

devida identificação de cada unidade efectuando-se o reembalamento do produto. 

O HSMM encontra-se equipado com um aparelho de reembalamento que permite 

que determinado medicamento na forma sólida seja reembalado sem que para isso tenha que 

ser retirado do blíster. Este processo permite manter o prazo de validade do produto, não 

sendo necessária a diminuição do prazo de validade para 25% do prazo de validade original, 

até ao máximo da validade original, que é o prazo de validade de um medicamento quando 

retirado do blíster (prazo de validade adotado no reembalamento de comprimidos 

fracionados) [3].  

 

3.3.1.Sistema de Distribuição Individual em Dose Unitária 

O sistema de distribuição individual de medicamentos ou outros produtos 

farmacêuticos em dose unitária é um dos processos que assume maior relevância para os 

SF. 

Através deste método de distribuição, procede-se à preparação da medicação que é 

prescrita para cada utente em doses unitária e para um dia. A medicação é prescrita por um 

médico que electronicamente regista a medicação que deve ser dispensada ao doente. 

Imediatamente a prescrição é recebida nos SF. Cada prescrição tem que ser analisada e 

validada por um Farmacêutico no sentido de detetar possível falhas ao nível da posologia, 

inconformidades com as directrizes de utilização de cada produto, possíveis interacções 

medicamentosas ou até mesmo desadequação da prescrição de um determinado fármaco. 

Este processo de validação permite uma dupla verificação, diminuindo em muito as 

probabilidades de ocorrência de erros. Para além disso, é da responsabilidade do 

farmacêutico analisar a prescrição de medicamentos que necessitem de uma justificação 

clínica (antibióticos, estupefacientes, psicotrópicos) para a sua utilização e de 

medicamentos que não se encontrem no Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento 
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(FHNM). No caso de surgir algum erro ou dúvida ao nível da prescrição, o farmacêutico 

deve contactar o médico prescritor no sentido de clarificar a prescrição e corrigi-la no caso 

de haver essa necessidade.  

Após a validação da prescrição da medicação de cada doente é gerado um mapa de 

distribuição em dose unitária (Anexo 2). Os mapas encontram-se divididos por serviço 

(Cirurgia, Medicina Interna, Ortopedia, etc.) e por doente, e contêm a informação de cada 

doente (nome, sexo, idade), identificação do médico prescritor, identificação do 

farmacêutico responsável pela validação, número de cama do doente e data e hora a que foi 

gerado o mapa. Sob a identificação de cada doente, aparece descrita a medicação que 

deverá ser preparada. Cada medicamento encontra-se identificado pela DCI, constando 

ainda o código do produto, a forma farmacêutica, dose, via de administração e frequência. 

No final e consoante os dados de cada parâmetro é gerada a quantidade de cada produto que 

deve ser dispensada para 24 horas.  

A medicação é colocada numa gaveta (Figura 1), que é depois incorporada num 

malote (Figura 2), que se encontra identificada com o serviço, nome do doente, data de 

nascimento e cama que ocupa. As gavetas estão divididas em três compartimentos. A 

primeira divisão é destinada à medicação a administrar entre as sete horas da manhã e o 

meio-dia. O segundo compartimento destina-se à medicação que deve ser administrada 

entre o meio-dia e a meia-noite. A última divisão destina-se à medicação que é prescrita em 

SOS. Na divisão destinada aos produtos a utilizar em situações de SOS não seguem 

determinados produtos que por serem demasiadas vezes utilizados nesse tipo de situação 

são colocados em gavetas próprias, e cujo stock se encontra definido, como por exemplo o 

paracetamol de 500 mg em comprimidos. Diariamente procede-se à reposição dos valores 

definidos da medicação habitual em SOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Gaveta de medicação individual 
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A preparação desta medicação está a cargo dos Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica, sendo auxiliada pelos farmacêuticos sempre que se verifica tal necessidade.  

A preparação dos malotes é feita todos os dias, com exceção de fins-de-semana e 

feriados, da parte da manhã e com nas prescrições realizadas até às 14 horas de cada dia. 

Após a conclusão da preparação dos malotes, e no caso de haver alterações ou novas 

prescrições até às 14 horas, já perto desta hora, é emitido um mapa de distribuição em dose 

unitária de prescrições alteradas. Nesses mapas contam as alterações de cama que possam 

ter ocorrido em cada serviço, bem como a medicação que deve ser retirada e acrescentada 

de cada gaveta, fruto das alterações de prescrições emitidas pelos médicos. Depois de 

concluído este processo, os malotes seguem para os diferentes pisos. 

Uma vez que a preparação da medicação é feita apenas com base nas prescrições 

emitidas até às 14 horas, todas as alterações que ocorram após essa hora ou no caso de 

surgirem novos utentes dão origem ao chamado sistema de distribuição misto. Este sistema 

consiste no recurso do pessoal responsável pela administração da medicação (enfermeiros) 

aos armazéns de recurso, localizados em cada piso, e cujo stock foi definido tendo como 

base o registo médio de consumos de cada produto. 

Contudo, os armazéns de recurso não estão equipados com toda a medicação, 

podendo ser necessário recorrer aos SF para a levantar. Uma vez que os SF apenas 

funcionam até às 17 horas de cada dia, a partir dessa hora funciona o regime de chamada de 

urgência, no qual uma farmacêutica regressa ao hospital no caso de ser necessária a 

dispensa de algum produto que não esteja disponível nos armazéns de recurso. O regime de 

Figura 2 – Malote de distribuição de medicação 

individual 
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chamada de urgência funciona desde as 17 horas até às 9 horas do dia seguinte, período 

durante o qual os SF se encontram encerrados.  

Todas as sextas-feiras, os malotes são preparados com medicação para 72 horas, 

uma vez que é preparada a medicação para sexta-feira, sábado e domingo. Aos sábados e 

domingos, um dos farmacêuticos fica em regime de prevenção (das 9 horas às 15 horas), 

tendo que se deslocar aos SF no caso de haver necessidade de dispensar medicação que não 

esteja disponível nos armazéns de recurso. 

Aquando dos feriados, desde que não sejam nem à segunda-feira, nem à sexta-feira, 

a medicação é prescrita para 48 horas. No caso de os feriados serem à segunda ou sexta-

feira, os SF funcionam normalmente. 

Diariamente, com exceção dos fins-de-semana, aquando da entrega dos malotes nos 

diferentes serviços, os assistentes operacionais procedem também à recolha do malote que 

havia sido deixado no dia anterior. Todas as gavetas desse malote são depois revistas no 

sentido de se proceder à recolha de toda a medicação que, após ter sido prescrita, não foi 

administrada. Esta revisão tem dois objectivos bem definidos: em primeiro lugar pretende-

se proceder à regularização dos produtos em stock; em segundo lugar, esta recolha de 

produtos que não foram utilizados permite perceber qual a relação que existe entre o que é 

prescrito e o que é, de facto, administrado, podendo funcionar como um instrumento que 

ajude a melhorar os processos de prescrição [2]. 

No segundo mês do estágio, comecei a inteirar-me de quais os critérios a considerar 

para a validação de prescrições, tendo acompanhado de perto todo o processo desde a 

validação à recolha de produtos não administrados. Durante duas semanas fui ainda 

responsável pela preparação de medicação em dose unitária a ser enviada nos malotes, 

contando sempre com a supervisão de um Técnico de Diagnóstico e Terapêutica e de uma 

Farmacêutica. 

 

3.3.2.Sistema de Distribuição clássica ou tradicional 

 O sistema de distribuição clássica ou tradicional consiste na distribuição de 

medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos para os diferentes 

serviços do HSMM com o intuito de reestabelecer os stocks de cada serviço, com base em 

quantidades previamente estabelecidas [1,2].  

 Este sistema tem como base garantir a existência de medicação nos diferentes 

serviços, quer para colmatar as prescrições fora do horário de funcionamento dos SF nos 
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serviços de internamento, quer garantir junto dos serviços que não incluem internamento 

um rápido acesso à medicação necessária. 

 Para que haja reposição de stocks sob a forma de distribuição tradicional, cada 

serviço deve emitir um pedido, electronicamente, evocando quais os produtos que 

necessitam de ser repostos. Tal tarefa está sob a responsabilidade do enfermeiro-chefe de 

cada serviço que efetua uma contagem do stock existente e, tendo como base o stock 

previamente definido, realiza um pedido. Esta tarefa que inclui a contagem dos produtos 

existentes não é necessária nos pisos 4 e 5, que incluem serviços de Medicina Interna, 

Cirurgia e Ortopedia. Estes pisos encontram-se equipados com Armazéns Avançados (AA), 

armazéns de recurso cujo consumo de medicamentos gera automaticamente um pedido 

junto dos SF.  

 A distribuição clássica ou tradicional de produtos farmacêuticos a cada serviço é 

feita duas ou três vezes por semana, em dias definidos. 

 Trata-se de um método que apresenta a vantagem de complementar a distribuição 

individual em dose unitária nos serviços de internamento, e que permite, aos restantes 

serviços que não incluem internamento, a dispensa rápida de medicação. 

 Para que o processo se torne mais rápido e viável, todos os serviços deveriam estar 

equipados com um AA. Contudo, verifica-se que em certos serviços esta prática não seria 

viável.   

 Outra das aplicações da distribuição tradicional contempla a distribuição de soros de 

grande volume, que apesar de serem prescritos individualmente não são dispensados pelo 

sistema de distribuição individual em dose unitária, material de penso, pomadas, cremes, 

géis, produtos de nutrição, entre outros.  

 Para além dos produtos que se destinam ao utente, através deste sistema de 

distribuição procede-se também à dispensa de todo o material necessário para garantir a 

segurança do profissional de saúde, tal como desinfectantes, sabão, cremes hidratantes, 

entre outros.  

 Todos os pedidos de produtos são analisados pelos SF. O pedido de quantidades que 

ultrapassem o stock pré-definido deve ser justificado pelo enfermeiro-chefe aos SF. 

 Trata-se de um sistema de distribuição que não permite um controlo, segurança e 

rigor tão grande como o sistema de distribuição em dose unitária, porém a sua utilização só 

é levada a cabo quando se verifica que a distribuição em dose unitária não é viável.  

A preparação de produtos para distribuição clássica ou unitária foi uma das 

actividades desenvolvidas no estágio. Ainda relacionada com a distribuição clássica ou 

tradicional, na terceira semana de estágio, juntamente com a directora dos SF, dei início ao 
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processo de implementação de AA no piso 3 do HSMM, que inclui serviços de Ortopedia e 

Cirurgia.  

O primeiro passo para o início deste trabalho foi contabilizar e identificar todos os 

produtos existentes no armário de recurso do piso 3. Após isso, e com base no histórico de 

consumos do mesmo piso, procedeu-se à análise de quais os produtos que deveriam fazer 

parte do AA desse mesmo piso. Ainda com base no registo de consumos foram sugeridas as 

quantidades de cada produto a constar no AA. Essa proposta foi enviada à enfermeira - 

chefe do piso 3 que analisou a aprovou a lista sugerida. Neste momento, a implementação 

destes AA encontra-se dependente dos serviços informáticos do HSMM e da detentora da 

patente do sistema operativo – a GLINTT®. 

 

3.3.3. Distribuição em Regime de Ambulatório 

 A distribuição em regime de ambulatório é um outro modo de distribuição de 

produtos realizado no HSMM. Apesar de em termos de recursos humanos nos SF não ser 

tão complexo, a dispensa de produtos em regime de ambulatório representa, muito 

provavelmente, a maior parte do volume financeiro de dispensa de produtos, tendo por isso 

uma enorme relevância. 

 A dispensa de produtos em regime de ambulatório surge na necessidade de permitir 

o acesso por parte dos utentes a produtos com potencial citotóxico, de preço bastante 

elevado e colmatar emergências de medicação que não se encontre disponível em Farmácia 

Comunitárias [2]. Assim, a distribuição em regime de ambulatório pode ser dividida em 

duas partes.  

Uma dela consiste na dispensa de produtos, em regime de ambulatório, com suporte 

legal. Isto significa que a dispensa de determinado produto se encontra legislado, estando 

associada uma comparticipação, e que a sua dispensa deve ser realizada em meio hospitalar. 

Como exemplo surgem os medicamentos para o tratamento da artrite reumatóide, da 

psoríase em placas, produtos para o tratamento oncológico ou produtos para o tratamento da 

Hepatite C. A dispensa deste tipo de medicamentos exige a apresentação de uma receita do 

Serviço Nacional de Saúde, devendo cumprir todos os critérios que permitam a sua 

validação (assinatura do médico, validade, DCI do produtos, posologia, quantidade, etc.). 

Aquando da dispensa deste tipo de produtos pela primeira vez a um determinado utente, o 

utente, ou seu representante, deve tomar conhecimento de todas as implicações de toma do 

medicamento e como o deve administrar. Para além disso, e apesar de não haver qualquer 

custo direto para o utente, este deve ser informado de qual o valor do tratamento a que será 
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sujeito, assinando de seguida um termo de responsabilidade em como foi devidamente 

informado. Ainda na dispensa de produtos que apresentem suporte legal, a dispensa deve 

incluir o registo do lote e validade do produto no verso da receita, que deve ser ainda 

rubricada pelo farmacêutico responsável pela dispensa e pelo utente ou seu representante. 

No caso do levantamento do medicamento ser feito por um representante do utente, este 

deve fazer-se acompanhar pelo Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, devendo ser 

registado o número do cartão. 

A dispensa de medicamentos com suporte legal em regime de ambulatório inclui 

ainda medicamentos que sejam receitados para o tratamento no período pós-operatório em 

situações de cirurgia de ambulatório. A dispensa de medicamentos para utentes em período 

pós-operatório em situações de cirurgia de ambulatório apenas pode abranger 

medicamentos que apresentem formulações orais sólidas pertencentes aos grupos de 

analgésicos, com exceção para estupefacientes e psicotrópicos, anti-inflamatórios não 

esteróides e antieméticos [2,3].   

Em regime de ambulatório, também podem ser dispensados medicamentos cuja sua 

dispensa em meio hospitalar e regime de ambulatório não se encontre legislada – dispensa 

em regime de ambulatório sem suporte legal. Para isso, é necessário que esses produtos 

sejam aprovados pelo Conselho de Administração do hospital para que se possa proceder á 

sua dispensa, tendo como base contratos-programa que se encontram tabelados. A 

prescrição destes produtos é interna, não sendo necessária a apresentação física da receita, 

uma vez que consta no sistema operativo. Nestes casos aplicam-se também a necessidade de 

informação do doente de toda a informação necessária para a sua administração segura e 

eficaz, devendo este assinar também um termo de responsabilidade aquando da primeira 

dispensa.  

Outro dos métodos de dispensa de produtos em regime de ambulatório consiste na 

dispensa de produtos cuja procura em Farmácia Comunitária não foi satisfeita [4]. Para tal, 

o utente deve dirigir-se aos SF com a receita carimbada e rubricada pelo Diretor Técnico ou 

Farmacêutico Adjunto das farmácias visitadas. No caso de ser um produto que apresente 

comparticipação por parte do Serviço Nacional de Saúde ou outro regime de 

complementaridade, o utente terá que abdicar dessa comparticipação para poder adquirir a 

medicação.  

A dispensa de produtos em regime de ambulatório é por fim registada 

informaticamente, mantendo o perfil farmacoterapêutico do doente o os stocks atualizados. 

 A dispensa de produtos em regime de ambulatório foi das primeiras tarefas por mim 

realizada, acompanhando a Diretora dos SF no sentido de perceber quais as instruções a ser 
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transmitidas e qual o modo de comunicação a adotar. Já no final do estágio, esta tarefa era 

realizada de forma mais autónoma estando sempre sujeito à supervisão de uma 

Farmacêutica.  

 Trata-se do processo que exige mais contacto entre o utente e o farmacêutico e no 

qual os conhecimentos técnicos devem permitir a utilização de um vocabulário simples e 

clarificador, no sentido de transmitir a mensagem de forma clara, não dando espaço à 

criação de dúvidas por parte do utente. 

 

3.3.4.Circuitos Especiais de requisição/distribuição 

 A vigência de um conjunto de normas, diretivas e decretos-lei, levou à necessidade 

de desenvolvimento de um conjunto de circuitos especiais de requisição/distribuição de 

produtos. Estes circuitos especiais estão definidos para medicamentos como 

hemoderivados, estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas. 

 A criação destes circuitos especiais de circulação surgiu da necessidade de controlo 

do consumo de certos medicamentos, tentando prevenir a sua utilização abusiva, o que pode 

ter consequências não só para o utente, como desencadear problemas ao nível da saúde 

pública. Deste modo, a rastreabilidade destes produtos dentro de cada instituição torna-se 

possível, havendo um controlo bastante pormenorizado da sua circulação. 

  

3.3.4.1.Hemoderivados 

Os hemoderivados (produtos como albuminas, imunoglobulinas, etc.), quando 

prescritos, são requisitados aos serviços farmacêuticos através do envio de um formulário, 

modelo nº 1804, exclusivo da Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM), e que está em 

conformidade com o Despacho nº 1051/2000 de 30 de outubro. O médico prescritor deve 

fazer chegar ao enfermeiro-chefe do serviço em questão o formulário de requisição de 

hemoderivados, o qual é entregue na farmácia. Aquando da receção deste formulário na 

farmácia, cabe aos farmacêuticos a sua análise. No formulário de requisição de 

hemoderivados deve constar a identificação do médico prescritor e do doente que receberá a 

terapêutica; DCI, forma farmacêutica e via de administração do hemoderivado, dose e 

frequência da administração e justificação clínica. Já nos SF, o farmacêutico responsável 

pelo aviamento do produto deve fazer o registo de distribuição do hemoderivado, indicando 

qual a quantidade dispensada, lote, validade, laboratório de origem e número de certificado 

do INFARMED IP[5]. Após o preenchimento deste formulário são destacadas duas vias, 
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devendo uma ser arquivada nos SF, Via Farmácia, e a outra, cópia, deve seguir para o 

serviço onde se realizará a administração, Via Serviço. 

 

3.3.4.2.Benzodiazepinas, Estupefacientes e psicotrópicos 

 A dispensa de benzodiazepinas, estupefacientes e psicotrópicos pode ser também 

considerada como uma operação incluída no circuito especial de requisição/distribuição de 

medicamentos. Tendo em conta o elevado grau de habituação que a toma deste tipo de 

produtos pode provocar, e considerando ainda os potenciais efeitos secundários adjacentes 

ao uso irracional destes produtos, a dispensa de benzodiazepinas, psicotrópicos e 

estupefacientes deve ser feita através do modelo nº 1509, exclusivo do INCM, e que está de 

acordo com o Decreto-lei nº 15/93 de 22 de Janeiro, Decreto - Regulamentar nº 61/94 de 12 

de outubro e Portaria nº 981/98 de 8 de junho [6]. 

 A entrega deste formulário nos SF deve ser feita sob indicações do enfermeiro-chefe 

do serviço requisitante. Cada formulário é preenchido tendo em conta uma determinada 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem. A indicação de quais os doentes que 

necessitam de determinado produto deve ser feita pelo médico prescritor, indicando ainda o 

número de processo e a quantidade necessária.  

 Para que a dispensa possa ser consumada, o modelo deve vir assinado pelo médico 

prescritor e pelo enfermeiro-chefe responsável do serviço em questão. Nos SF, cabe ao 

farmacêutico a análise das prescrições, bem como a sua dispensa, devendo indicar quais as 

quantidades dispensadas. Antes do aviamento, o formulário deve ser assinado pelo 

farmacêutico responsável pela dispensa e pela Diretora do SF ou seu substituto legal. A 

dispensa de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas é muito semelhante à dos 

hemoderivados.   

 A dispensa de benzodiazepinas, estupefacientes e psicotrópicos foi uma das tarefas 

que mais realizei ao longo do estágio curricular, estando sempre sujeito à supervisão por 

parte de uma farmacêutica.  

 

3.3.4.3.Hospital de Dia 

 Um outro grupo de produtos que requer um procedimento de dispensa especial são 

os antineoplásicos. Estes produtos são utilizados nos serviços de oncologia do HSMM 

também designado de Hospital de Dia. 

 A prescrição do tratamento antineoplásico a que cada doente vai ser submetido é 

realizada por uma equipa multidisciplinar numa consulta designada de consulta de grupo. 



José Figueiras  Hospital Santa Maria Maior, E.P.E 
 

14 
 

Após a prescrição ser definida, esta é reencaminhada para os SF do HSMM com a indicação 

de quais as quantidades a ser administradas, data dos tratamentos, diagnóstico, superfície 

corporal, indicação do doente e duração do tratamento. Toda esta informação é convertida, 

nos SF, num mapa denominado “Perfil Farmacoterapêutico – Oncologia Médica” (Anexo 

3), no qual se procede ao registo das sessões a que cada doente é sujeito e quais as 

quantidades que lhe são administradas. No dia anterior à administração dos produtos, estes 

são preparados por um farmacêutico. A preparação é enviada para o Hospital de Dia e 

apenas lá é preparada nas quantidades exatas a serem administradas.  

 A preparação das sessões de quimioterapia inclui também a dispensa de 

medicamentos antieméticos, para complicações cardiovasculares, entre outros, estando 

todos incluídos na prescrição. 

É de extrema importância a existência de uma estreita comunicação entre os SF e o 

Hospital de dia, de modo a que todas as alterações ao nível da posologia possam ser 

registadas em ambos os serviços.  

 A preparação de medicação para as sessões de quimioterapia a realizar no Hospital 

de Dia do HSMM foi uma das tarefas que realizei quase diariamente, contando sempre com 

a colaboração e supervisão do corpo farmacêutico.  

 

3.4. Procedimentos nos SF 

 A constante circulação de produtos farmacêuticos no HSMM entre os diferentes 

serviços requer uma padronização na forma como são identificados e manuseados.  

 Deste modo, existe um conjunto de procedimentos em vigor no HSMM que 

determinam certos cuidados que devem ser tidos em alguns produtos. Estes procedimentos 

são realizados, por norma, por uma das Comissões Técnicas do HSMM, das quais faz parte 

um farmacêutico do SF, e que estão em conformidade com o Guia de Boas Práticas de 

Farmácia Hospitalar [1,2,7].  

 De entre o vasto número de procedimentos, destacam-se dois procedimentos que 

foram importantes para a compreensão do manuseamento correto de medicamentos Look-

alike, sound-alike (LASA) e medicamentos de alerta máximo.  

 Entende-se por medicamentos LASA aqueles que apresentam uma grafia muito 

parecida e um aspeto igualmente semelhante, por exemplo Esomeprazol 20 mg e 

Omeprazol 20 mg. Com o objectivo de reduzir erros na dispensa dos medicamentos aos 

serviços do HSMM e para que não haja erros por parte dos enfermeiros responsáveis pela 

sua administração, os medicamentos LASA devem ser identificados por diferentes cores 

consoante a sua dosagem. No caso de haver duas dosagens do mesmo produto, por exemplo 
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Digoxina 0.125 mg comprimidos e Digoxina 0.250 mg (Figura 3) comprimidos, a gaveta de 

armazenamento da dose mais baixa deve estar identificada com a cor branca e a gaveta da 

dose mais alta deve estar identificada com a cor laranja. No caso de haver mais do que duas 

dosagens diferentes do mesmo principio ativo e forma farmacêutica, o esquema de cores 

vai-se alterando, por exemplo CIPROfloxacina 250 mg, 500 mg e 750 mg (Figura 4). Para 

além disso, os medicamentos LASA devem estar identificados com um determinado 

número de letras maiúsculas que permitam diferenciar mais facilmente nomes que 

apresentem uma grafia e fonia semelhantes, por exemplo, Esomeprazol deve estar 

identificado como ESOmeprazol e ciprofloxacina como CIPROfloxacina. A diferente forma 

de utilização de maiúsculas nos medicamentos LASA encontra-se definida pela Direção 

Geral de Saúde (DGS) [2,8]. Estas sinalizações devem estar instauradas tanto nos serviços 

farmacêuticos como nos armazéns de recurso dos diferentes serviços.  

 O procedimento de medicamentos de Alerta Máximo define mecanismos que visam 

assegurar o controlo de erros associado ao circuito destes medicamentos, conforme 

recomendações da DGS. Por medicamento de alerta máximo ou alto risco, entende-se todos 

os medicamentos que possuem risco aumentado de provocar danos significativos no doente 

em consequência de falhas no seu processo de utilização. Está sob a responsabilidade dos 

SF a criação de estratégia que permitam um controlo da circulação segura destes produtos. 

Uma delas passa pela criação de uma lista com todos os medicamentos que devem ser 

classificados como de alerta máximo ou alto risco [1,2,9]. A sinalização destes tipos de 

medicamentos é outra das medidas que deve ser aplicada no armazenamento destes 

produtos, não só nos SF como nos restantes serviços (Figura 5). Um dos principais erros 

cometido em tempos com estes produtos advinha do recurso às prescrições orais por parte 

dos médicos prescritores ou à utilização de abreviaturas, erros que se extinguiram com a 

instauração de recursos informáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Identificação de medicamentos 

LASA com 2 dosagens diferentes 
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 Vários são os procedimentos que delineiam as operações do SF (por exemplo, 

Armazenamentos Seguro dos Medicamentos, Reembalamento de medicação, etc), sendo 

fundamental que esta padronização exista e seja do conhecimento de todo o corpo 

profissional do HSMM, no sentido de diminuir erros associados à má dispensa de produtos.  

 Ao longo do meu estágio, foi-me incumbida a tarefa por parte da Diretor dos SF de 

desenvolver um procedimento que delineie quando se deve proceder à prescrição de 

Carboximaltose férrica em detrimento do Óxido férrico sacarosado (Anexo 4). Estes dois 

produtos são utilizados no Hospital de Dia quando o doente apresenta carência de ferro 

graves. Ambos os produtos apresentam uma eficácia comprovada e a sua utilização é 

recorrente no HSMM. A grande diferença nestes produtos manifesta-se nas condições de 

administração e nos custos que tem para o Hospital. A carboximaltose férrica apresenta uma 

comodidade de aplicação muito superior ao óxido férrico, podendo ser administrada pelo 

próprio doente e não sendo necessária a deslocação ao Hospital tantas vezes quantas as que 

os doentes que fazem óxido férrico [10,11]. Por este motivo, verificou-se um aumento 

Figura 4 – Identifcação de gaveta de medicamento LASA 

com 3 dosagens diferentes 

Figura 5 – Identificação das gavetas de medicamentos 

de alerta máximo 
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significativo da prescrição deste produto. Contudo, é necessária a manutenção da relação 

entre o benefício que certo produto tem para o doente e os custos que tem para o Hospital. 

A carboximaltose férrica apresenta um preço muito superior ao do óxido férrico sacarosado, 

sendo necessário definir em que situação se deve proceder à utilização da carboximaltose 

férrica em detrimento do óxido férrico. O procedimento foi elaborado tendo como base um 

conjunto de referências bibliográficas dispensadas pela diretora dos SF. Após análise por 

parte da Diretora do SF, o procedimento seguiu para análise junto do Diretor Clinico, não 

tendo sido aprovado até à conclusão do estágio.  

 A realização deste procedimento permitiu a desenvolvimento de duas competências, 

principalmente: em primeiro lugar permitiu aprofundar um conjunto de conhecimentos 

científicos referentes aos dois produtos, o que vai de encontro à constante necessidade de 

aprofundamento de conhecimentos que a profissão farmacêutica exige; por outro lado, foi-

me possível aprimorar competências ao nível do desenvolvimento de projectos, testando as 

capacidades de criação e autonomia. 

 

4. Comissões Técnicas Hospitalares 

 Para além do papel fulcral que os farmacêuticos desempenham no circuito seguro do 

medicamento no HSMM, a sua acção não se resume à dispensa de medicamentos.  

 O HSMM, como a grande maioria dos hospitais, encontra-se suportada por um 

conjunto de comissões técnicas que permite auxiliar todos os processos técnicos do HSMM. 

Em todas estas comissões, o farmacêutico desempenha um papel efectivo ou consultor, 

intervindo em todas as decisões que por estas comissões são tomadas. 

 No caso do HSMM, o farmacêutico faz parte das seguintes comissões: Comissão de 

Farmácia e Terapêutica; Comissão de Ética; Comissão da Qualidade e Segurança do 

Doente; Comissão da Gestão de Risco e ainda do Grupo Local Coordenador do Programa 

de Prevenção, Controlo de Infeções e Resistências aos Antimicrobianos (GLCPPCIRA) 

[10]. 

 De entre todas as comissões, ao longo do estágio as que mantive mais contacto e 

intervenção foi com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, Comissão de Gestão de Risco e 

Comissão da Qualidade e Segurança do Doente. 

 A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), tem como função principal 

estabelecer a política do medicamento dentro dos serviços do hospital. Entre outras 

competências, é responsável pela análise e parecer sobre a introdução de novos 

medicamentos a serem utilizados no hospital. A emissão de Autorizações de Utilizações 

Especiais (AUE) é outra das responsabilidades da CFT. Este processo é fundamental no 
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desenvolvimento das ações de aquisição de produtos cuja comparticipação pelo Sistema 

Nacional de Saúde ainda não esteja definida, de produtos inovadores que ainda não 

apresentem aprovação por parte do INFARMED IP, ou até de produtos que não se 

encontrem mencionados no FHNM. Trata-se de um processo que após indicação por parte 

da CFT é enviado ao INFARMED IP, podendo ser, ou não, aprovada a compra e utilização 

do medicamento. Trata-se de uma comissão consultiva, cuja aprovação interna de qualquer 

decisão está a cargo do Conselho de Administração do Hospital.  

 A Comissão de Gestão de Risco, entre outras competências, é responsável pelo 

desenvolvimento dos procedimentos que se relacionam com a utilização de medicamentos 

LASA e medicamentos de alerta máximo ou alto risco. O constante manuseamento de 

produtos destas categorias de medicamentos contribuiu para que fosse aprimorasse a 

compreensão sobre a forma de funcionamento desta comissão.  

 A Comissão de Qualidade do HSMM é responsável por salvaguardar que todas as 

operações são realizadas de forma correta e com qualidade. O circuito seguro do 

medicamento é um dos aspectos que se encontra sob a supervisão desta comissão. Ao longo 

do estágio, foi-me incumbida a responsabilidade de auditar o circuito seguro do 

medicamento (Anexo 5). 

A realização da auditoria teve como base as directrizes estabelecidas pela Direção 

Geral da Saúde. A auditoria focou-se na comparação das existências de produtos nos 

armazéns avançados dos pisos 4 e 5 que incluem serviços de Ortopedia, Cirurgia e 

Medicina Interna, com os valores predefinidos pelos SF em concordância com o 

enfermeiro-chefe de cada piso. Para além disso foram ainda analisadas as existências de 

produtos fora de validade, o seu armazenamento de forma correta, a identificação de 

produtos conforme o definido pelos procedimentos do HSMM e as principais dificuldades 

manifestadas pelos enfermeiros de cada serviço na utilização dos AA. A realização da 

auditoria contou com a supervisão da Diretora dos SF e com total colaboração por parte dos 

enfermeiros dos diferentes serviços, permitindo a obtenção de resultados em conformidade 

com a realidade. 

Em primeiro lugar procedeu-se à contagem das existências nos armazéns de recurso 

dos diferentes pisos, estabelecendo a relação com as quantidades pré-definidas para cada 

armazém. Após a contabilização e a identificação de produtos que não se deveriam localizar 

no armazém de recurso, ou por já ter sido ultrapassado o prazo de validade, ou não constar 

na lista de produtos de cada armazém, procedeu-se ao registo informático sendo possível 

inferir qual o valor monetário correspondente ao excesso ou falta de existências. 
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De seguida, procedeu-se à verificação do acondicionamento e identificação correto 

dos medicamentos, analisando a coerência com o estabelecido com os diferentes 

procedimentos.  

A auditoria foi realizada tendo como base o modelo e vocabulário utilizado pela 

auditora interna do HSMM em anteriores auditorias. Após a conclusão da auditoria, esta foi 

submetida à análise da Diretora dos SF. Mais do que a possibilidade de ser apresentada às 

entidades responsáveis pela gestão do hospital, esta auditoria serviu para uma análise dos 

SF sobre a correta circulação do medicamento.  

Para além destas comissões, existe uma outra entidade no HSMM responsável pelo 

apoio à prescrição de Antibacterianos – Plano de Apoio à Prescrição de Antibacterianos 

(PAPA). O PAPA é dirigido por um médico do hospital que tem como função auxiliar a 

prescrição de antibióticos, nomeadamente os que necessitam de justificação para que 

possam ser dispensados. Ao longo do estágio, realizei muitos contactos com o médico 

responsável pelo PAPA no sentido de justificar a prescrição de carbapenemos. A utilização 

de carbapenemos no meio hospitalar tem sido alvo de fortes pressões no sentido de diminuir 

o número de prescrições. A prescrição de carbapenemos e outros antibióticos é também 

controlada pelo CLCPPCIRA, que analisa os consumos de antibióticos e a imergência de 

infeções a nível hospitalar. O controlo da prescrição de antibióticos em meio hospitalar é 

realizado sobre uma variável denominada por Dose Diária Definida (DDD). A DDD 

encontra-se definida internacionalmente para cada antibiótico, consistindo na dose de 

manutenção média assumida por dia para uma substância ativa de um medicamento, que 

seja utilizado para a sua principal indicação terapêutica em adultos [11]. Esta variável está 

padronizada pela World Health Organization (WHO).  

 

5. Outras actividades realizadas 

 Para além do conjunto de ações desenvolvidas ao longo do estágio e que se 

enquadram nas tarefas tradicionais dos SF, tive também a oportunidade de proceder à 

realização de tarefas, da responsabilidade dos farmacêuticos, que têm como principal 

função a comunicação da gestão dos SF ao Ministério Público.  

Ainda na primeira parte do estágio, procedi à realização de uma análise dos 

consumos de medicamento no HSMM, divididos por serviço e por grupo terapêutico. A 

análise foi realizada em valor monetário, e não em unidades dispensadas, e teve como 

referência o período homólogo do ano anterior. 
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 A realização desta análise permitiu um rápido conhecimento dos diferentes serviços 

do hospital. Para além disso, foi-me ainda possível a compreensão de quais os grupos de 

fármacos que apresentam uma maior despesa para o HSMM. 

 Esta análise foi utilizada pela Direção dos SF em reuniões da Comissão Nacional de 

Farmácia e Terapêutica, enquadrando os consumos do HSMM numa perspectiva nacional e 

servindo para comparar com os consumos de hospitais de tamanho semelhante.   

 Já na segunda metade do estágio, foi-me proposta a realização de uma revisão 

literária que confrontasse a utilização intravítrea de Ranibizumab (LUCENTIS®, Novartis 

Europharm, Ltd.) com o Aflibercept (EYLEA®, Bayer Pharma A.G.) em pacientes com 

Edema Macular Diabético (EMD)(Anexo 6). Esta necessidade de revisão literária e análise 

de estudos sobre os dois produtos relaciona-se com o elevado número de tratamentos desta 

patologia realizados nos serviços de Oftalmologia do HSMM, reflectindo uma elevada 

despesa financeira para o hospital. Paralelamente, foi feita ainda uma análise à utilização 

intravítrea do Bevacizumab (AVASTIN®, RocheRegistration, Ltd). A possível utilização 

do Bevacizumab é uma utilização offlabel, uma vez que não se encontra mencionada no 

Resumo das Características do Medicamento (RCM) [12,13,14]. 

 Trata-se de um projecto desenvolvido recorrendo a uma vasta quantidade de 

material bibliográfico e que contou com a supervisão das Farmacêuticas dos SF. A revisão 

teve como base os custos de aplicação, efeitos secundários, evidências terapêuticas e 

avaliações do INFARMED. 

Este documento serviu para elucidar os SF sobre quais as situações em que a 

utilização do Aflibercept deve ser preferida à do Ranibizumab, uma vez que tem um custo 

muito superior e a sua utilização tem vindo a aumentar no HSMM. 

 

6. Conclusão 

 A realização de estágio em farmácia hospitalar constituiu uma mais-valia para o 

desenvolvimento de competências fundamentais para o futuro cumprimento da profissão de 

farmacêutico, mesmo que noutro contexto que não o hospitalar. 

 Apesar do carácter facultativo da realização de estágio curricular em meio 

hospitalar, a realização deste mesmo estágio veio demonstrar a importância do 

conhecimento de diferentes contextos em que os conhecimentos em Ciências Farmacêuticos 

podem ser empregues, cimentando a ideia de que a possibilidade de realização de estágio 

em áreas que não as tradicionais (farmácia de oficina e hospitalar) apenas teriam vantagens 

no desenvolvimento de profissionais de saúde competentes e multidisciplinares.  
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinete Farmacêutico Copa 

Armazém Local de receção de encomendas 

Laboratório Sala de unidose 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de preparação de medicação individual em dose unitária 
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Anexo 3 

 

 

“Perfil Farmacoterapêutico – Hospital de dia” 
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Anexo 4 

 

 

Procedimento terapêutico para administração de ferro endovenoso em alta dose- 

Carboximaltose Férrica – 1ª página. 
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Anexo 5 

 

Relatório da auditoria interna ao “Circuito do Medicamento” – capa. 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisão das vantagens de utilização intravítrea do Aflibercept e Ranibizumab em pacientes 

com Edema Macular Diabético – 1ª página. 
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