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INTRODUÇÃO 

O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas reflete 5 anos de 

formação e constitui assim o primeiro contacto em contexto de trabalho. Após estes 5 anos 

de teoria aprendida, a altura é de aplicar o conhecimento na realidade de uma farmácia 

comunitária. Este estágio serve para consolidar os conhecimentos e para uma preparação 

para o mundo de trabalho, sendo essencial uma aquisição de novas competências. 

As funções assumidas por um farmacêutico na comunidade são extrema importância, visto 

ser o último profissional a ter contato com o utente antes da administração dos 

medicamentos. Exige-se de um farmacêutico os esclarecimentos sobre as interações 

medicamentosas, as reações adversas e as principais precauções a ter com as tomas dos 

medicamentos. 

O presente relatório encontra-se divido em duas partes, uma primeira onde é feita a 

descrição pormenorizada das atividades e competências desenvolvidas, experiências 

decorridas no estágio realizado na Farmácia Alves. A segunda parte corresponde a 

trabalhos desenvolvidos no âmbito da atividade farmacêutica. 

A duração do meu estágio na Farmácia Alves foi de aproximadamente 6 meses. Uma vez 

que, com as escolhas dos locais de estágio, os meses de Janeiro e Fevereiro ficaram livres, 

propus à Diretora Técnica da Farmácia Alves iniciar o estágio em Janeiro, para começar a 

ganhar experiência e para me adaptar ao local e ao ambiente. Aceite o pedido, o meu 

estágio realizou-se do dia 15 de Janeiro a 28 de Fevereiro e de 13 de Maio a 5 de Setembro  
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Parte I: Relatório de estágio na Farmácia Alves 

1. Farmácia Alves 

1.1.  Localização geográfica 

A Farmácia Alves encontra-se situada na cidade do Porto, mais concretamente na Praça 

Exercito Libertador, nº 62, na união de freguesias de Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, 

Nicolau e Vitória, que foi criada em 2013 no âmbito da reorganização administrativa do 

território das freguesias [1]. 

1.2. Perfil dos utentes 

A maior parte dos utentes que frequenta a Farmácia Alves são habituais mas devido à sua 

localização privilegiada na cidade do Porto, existe uma quantidade significativa de utentes 

que frequenta a farmácia esporadicamente, o que garante uma grande diversidade de 

utentes no que diz respeito à nacionalidade, à faixa etária, à atividade profissional e ao 

nível socioeconómico.  

1.3. Horário de funcionamento 

O horário de funcionamento da Farmácia Alves é de segunda-feira a sábado, das 9 horas 

às 20 horas, sem interrupção para almoço, respeitando assim o exigido pela Portaria nº 

277/2012, alterada pela Portaria nº 14/2013. Em determinadas datas pré-estabelecidas 

pela Administração Regional de Saúde (ARS) a Farmácia Alves cumpre o regime de 

serviço permanente, mantendo o funcionamento normal até as 20 horas, sendo depois 

realizado o atendimento por postigo até as 9 horas do dia seguinte [2,3]. 

1.4. Recursos Humanos 

O quadro técnico da Farmácia Alves cumpre os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei (DL) 

nº 307/2007, de 31 de Agosto, e que posteriormente foi clarificado pelo DL nº 171/2012, de 

1 de Agosto, em que a farmácia deve dispor de um diretor técnico e de outro farmacêutico, 

que podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal devidamente 

habilitado [4,5]. 

A Farmácia Alves é constituída atualmente por 4 farmacêuticos, a Dr.ª Maria Teresa 

Almeida, proprietária e diretora técnica (DT), a Dr.ª Sara Neto, farmacêutica adjunta (FA), 

o Dr. Filipe Nascimento e a Dr.ª Diana Oliveira. A equipa da Farmácia Alves conta com a 

ajuda de 2 técnicas de farmácia, Susana Soares e Mafalda Luís. Ao nível de outras 

responsabilidades a equipa conta com Joaquim Ribeiro como contabilista e Albertina 

Rodrigues como empregada de limpeza.  
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1.5. Infraestruturas 

1.5.1. Espaço exterior 

A Farmácia Alves, de acordo com o manual de Boas Práticas Farmacêuticas para a 

Farmácia Comunitária de 2009 (BPF), é facilmente visível e identificável, exibindo uma cruz 

verde luminosa e uma placa identificativa com as inscrições “Farmácia Alves” e o nome da 

DT. Apresenta também uma montra de vidro, geralmente utilizada para publicitar produtos, 

serviços ou marcas. Para além disso, a montra de vidro contém o horário de funcionamento 

da farmácia e permite uma boa luminosidade para o interior da farmácia. Na porta de 

entrada, existe um postigo destinado ao atendimento nas noites de serviço permanente e 

informação relativa às farmácias que se encontram em serviço permanente [6]. 

1.5.2. Espaço interior 

Relativamente ao espaço interior este encontra-se em conformidade com o exigido na lei 

e com as BPF, detendo uma sala de atendimento ao público, uma área de atendimento 

personalizado, um armazém, um laboratório, uma instalação sanitária e uma área de 

administração de injetáveis [4-6]. 

A área de atendimento ao público é composta por um balcão contíguo com quatro postos 

de atendimento, em que cada posto de atendimento é constituído por um computador, uma 

impressora, um leitor de código de barras e um terminal de multibanco. Os balcões são 

circundados por vários lineares, divididos de acordo com o público-alvo pretendido, onde 

é possível encontrar os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de elevada 

rotação, produtos de puericultura, várias linhas de dermofarmácia e cosmética, produtos 

para a higiene oral e medicamentos de uso veterinário. Nesta área, e próximo da entrada 

da farmácia, encontra-se uma balança que permite a determinação do peso e altura, e um 

aparelho de medição de pressão arterial do qual os utentes podem usufruir e solicitar 

aconselhamento. Para conforto dos utentes encontra-se instalado um sofá que permite que 

os utentes com dificuldades aguardem pela sua vez. 

No que diz respeito a área de atendimento personalizado, esta é constituída por um 

pequeno balcão e duas cadeiras. Nesta área são prestados os serviços da Farmácia Alves, 

como a medição de pressão arterial, através do esfigmomanómetro, e a determinação de 

parâmetros bioquímicos, sendo exemplo disso a determinação da glicemia, colesterol e 

triglicerídeos. 

Relativamente ao armazém, esta é constituída por um armário com gavetas devidamente 

identificadas e organizadas por ordem alfabética do nome comercial e estantes. Em ambos 

os locais, os medicamentos encontram-se organizados por formas farmacêuticas (FF). 

O armário com gavetas armazena as FF injetáveis, as gotas orais, oftálmicas, nasais ou 

auriculares, as FF orais sólidas (comprimidos e cápsulas), as FF efervescentes, as FF de 
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uso retal (supositórios e enemas), as FF de uso vaginal (óvulos e comprimidos vaginais), 

as FF semi-sólidas (pomadas, cremes e géis) e as lancetas e as tiras para diabetes. 

No que diz respeito às prateleiras estas armazenam os medicamentos genéricos por ordem 

alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI), os pós e granulados, as soluções 

de pulverização cutânea, as ampolas bebíveis, os leites, os produtos naturais e os 

homeopáticos, os medicamentos de uso veterinário e os dispositivos médicos. No 

armazém, também se verifica a existência de um frigorífico, com porta transparente como 

recomendado, permitindo a visualização do conteúdo para o exterior, para o 

armazenamento dos produtos termolábeis. 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes encontram-se armazenados num 

armário separados dos restantes medicamentos para um maior controlo. 

O laboratório da Farmácia Alves destina-se à preparação, controlo de qualidade, 

acondicionamento e rotulagem de medicamentos manipulados, possuindo todo o 

equipamento que, definido por lei, deve constar num laboratório de manipulação [7]. Para 

além deste equipamento, também é possível encontrar toda a documentação para a 

preparação de manipulados, como boletins de análise, fichas de preparação do manipulado 

e a legislação adequada. 

A Farmácia Alves conta ainda com um espaço reservado equipado com uma maca e 

material para a administração de injetáveis. Neste mesmo local também é realizado furos 

das orelhas. 

1.6.  Biblioteca e fontes de informação 

A evolução farmacêutica é constante, sendo por isso essencial fontes de informação 

atualizadas e organizadas de forma a apoiar o ato farmacêutico. Na Farmácia Alves, é 

possível contar com as fontes obrigatórias por lei, a Farmacopeia Portuguesa e o 

Prontuário Terapêutico. Para além dos referidos anteriormente, também é possível 

encontrar na farmácia o Formulário Galénico Português e o Índice Nacional Terapêutico. 

Para além da informação existente em forma de livro, é possível recorrer a outras fontes, 

como, por exemplo, o Centro de Documentação e Informação de Medicamentos (CEDIME), 

o Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF) da Associação Nacional das Farmácias 

(ANF) e o Centro de Informação do Medicamento (CIM) da Ordem dos Farmacêuticos (OF). 

Estas ferramentas fornecem uma resposta rápida e credível, sendo de extrema importância 

no quotidiano da farmácia. 

1.7. Sistema informático 

O sistema informático (SI) utilizado na Farmácia Alves é o Sifarma 2000® da Global 

Intelligent Technologies (Glint). Este SI é dirigido à prestação individualizada e 

personalizada de serviços e à intervenção profissional da farmácia, focada no 
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aconselhamento e na segurança da dispensa dos medicamentos. Este SI permite efetuar 

vendas com ou sem comparticipação, gerir os stocks controlando eficazmente as 

encomendas a efetuar ou até os prazos de validade, realizar análises estatísticas diversas, 

sendo o mais recente exemplo a quota de medicamentos genéricos pois, permite visualizar 

a percentagem de medicamentos genéricos vendidos. Esta última estatística aparece 

devido a um acordo do Ministério da Saúde com a ANF. 

2. Produtos existentes na farmácia 

Existe uma diversidade muito grande de produtos numa farmácia comunitária. Como parte 

inicial do meu estágio foi possível entrar em contato com estes mesmos produtos, de forma 

a ficar informado sobre eles. Durante os primeiros 3 meses (Janeiro, Fevereiro e Maio) este 

contato foi possível ao rececionar as encomendas que chegavam à Farmácia Alves. Após 

esta primeira fase, também me foi possível participar no atendimento aos utentes (durante 

os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro). Uma farmácia comunitária contempla uma 

diversidade de produtos farmacêuticos, desde produtos de higiene a produtos de 

veterinária passando, naturalmente, pelos medicamentos. Segundo o estatuto do 

medicamento os medicamentos são classificados, quanto a dispensa ao público em 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ou medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) [8].  

2.1.  Medicamentos sujeitos a receita médica 

São classificados como MSRM todos os medicamentos que possam constituir um risco 

para a saúde do doente, direta ou indiretamente, quando administrados sem vigilância 

médica, mesmo que sejam utilizados para o fim que se destinam. Nesta classe, também é 

possível incluir todos os medicamentos que possam constituir um risco, direto ou indireto, 

para a saúde, quando utilizados com frequência e em quantidades consideráveis, 

medicamentos que tenham substâncias cuja atividade ou reações adversas sejam 

indispensáveis aprofundar e medicamentos que sejam administrados pro via parentérica. 

Dentro dos MSRM verifica-se a existência de alguns grupos, sendo eles os medicamentos 

de receita médica renovável, os medicamentos de receita médica especial e os 

medicamentos de receita médica restrita. Os medicamentos de receita médica especial 

correspondem a medicamentos que contenham, pelo menos, uma substância classificada 

como estupefaciente ou psicotrópico nos termos do Decreto-Lei nº15/93, de 22 de Janeiro, 

medicamentos cujo abuso possa criar toxicodepência ou possam ser utilizados para fins 

ilegais. Os medicamentos de receita médica especial podem corresponder a 

medicamentos que se destinam a uso hospitalar exclusivo, a medicamentos que se 

destinem a patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em meio hospitalar ou 
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estabelecimentos diferenciados com meios de diagnóstico adequados, ou medicamentos 

que se destinem a tratamentos que possam ser efetuados fora desses meios [8,9]. 

2.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Para além dos MSRM, também se encontram à venda nas farmácias os MNSRM, que 

também podem ser denominados por medicamentos de venda livre. Os MNSRM são 

todos os medicamentos que não se enquadrem em qualquer uma das situações referidas 

para os MSRM. Estes medicamentos só podem ser comercializados em farmácias ou em 

locais de venda autorizados para o efeito [8,9]. 

2.2.1. Produtos de dermofarmácia e cosméticos 

Os produtos de dermofarmácia e cosméticos constituem uma importante fonte económica 

para a farmácia comunitária. Estes, segundo a legislação em vigor são definidos como 

qualquer substância ou preparação que se destine a ser colocada em contato com as 

diversas superfícies corporais, designadamente, epiderme, sistema 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 aspeto e ou proteger 

ou os manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais [10]. Nesta área, é 

importante o conhecimento das diferentes marcas, dos produtos existentes no mercado e 

das suas indicações, visto que frequentemente os utentes da farmácia vêm à procura 

dessa informação junto do farmacêutico. No caso da Farmácia Alves, foi possível verificar 

uma aposta forte nesta área, visto que são os produtos que se encontram mais visíveis e 

uma grande variedade de produtos favorece a imagem da farmácia junto do utente. Os 

utentes que atendi durante o meu estágio, vinham a procura de produtos maioritariamente 

relacionados com os cuidados de hidratação de pele, proteção solar e produtos para evitar 

ou tratar a queda de cabelo. 

2.2.2. Produtos para alimentação especial e suplementos alimentares 

As pessoas portadoras de problemas relacionados com a assimilação e o metabolismo, 

necessitam de uma alimentação especial, que irá satisfazer especificamente as 

necessidades nutricionais, devido à sua composição especial ou a processos especiais de 

fabrico, distinguindo os produtos para alimentação especial dos alimentos de consumo 

corrente [11]. Relativamente aos suplementos alimentares, de acordo com a legislação em 

vigor, são géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou suplementar o 

regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas 

substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, comercializadas em 

forma doseada [12]. É de realçar que o farmacêutico tem um papel fundamental no 

aconselhamento destes produtos, incentivando sempre a manutenção de uma alimentação 
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saudável. Na Farmácia Alves, podem ser encontrados variados produtos de alimentação 

especial, sendo os mais requisitados os leites para crianças até 3 anos. Já a nível dos 

suplementos alimentares os produtos que são mais requisitados são os multivitamínicos e 

os produtos para auxiliar o processo de emagrecimento. 

2.2.3. Medicamentos homeopáticos 

Um medicamento homeopático é, segundo a legislação em vigor, um medicamento 

considerado MNSRM, obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-

primas homeopáticas, de acordo com o processo de fabrico descrito na farmacopeia ou, 

na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode 

conter vários princípios [9]. Na Farmácia Alves, encontra-se disponível um número 

reduzido deste tipo de produtos mas, se o utente desejar, o produto é obtido através de um 

pedido especial ao armazenista. 

2.2.4. Preparações e medicamentos à base de plantas 

A procura de produtos e medicamentos à base de plantas tem vindo a aumentar, estando 

este aumento possivelmente relacionado com a publicidade destes produtos e o 

desenvolvimento constante dos produtos desta área. De acordo com a legislação em vigor, 

um medicamento à base de plantas corresponde a qualquer medicamento que tenha 

exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, 

uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de 

plantas em associação com uma ou mais preparações à base de plantas [8]. Ao longo do 

estágio, foi possível verificar uma grande solicitação destes produtos, com diversas 

finalidades, sendo as mais usuais o emagrecimento e os transtornos digestivos. 

2.2.5. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Para além dos medicamentos humanos, é também possível encontrar na farmácia 

comunitária produtos e medicamentos de uso veterinário. De acordo com a legislação para 

este tipo de medicamentos, um medicamento veterinário é definido como toda a 

substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades 

curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser 

utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-

veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, 

corrigir ou modificar funções fisiológicas [13]. A Farmácia Alves apresenta um stock 

considerável de medicamentos deste tipo, sendo os mais solicitados os desparasitantes 

externos e internos. 
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2.2.6. Produtos de puericultura 

De acordo com a legislação em vigor, entende-se por artigo de puericultura qualquer 

produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção 

das crianças [14]. Na Farmácia Alves, os produtos mais solicitados dentro deste grupo são 

as chupetas, os produtos para higiene corporal e os acessórios de tetinas. Normalmente, 

os utentes da farmácia que compram estes produtos vêm pelo aconselhamento 

personalizado prestado, que não seria possível obter nos locais de venda autorizados. 

2.2.7. Dispositivos médicos 

Um dispositivo médico (DM), segundo a legislação em vigor, é definido como qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isolado ou em 

combinação, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por 

meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, utilizado especificamente, para fins 

de prevenção, diagnóstico ou tratamento de uma doença humana. Os DM são classificados 

de acordo com o risco inerente à sua utilização em 4 classes: I (baixo), II-A (médio-baixo), 

II-B (médio-alto) e III (alto) [15]. A Farmácia Alves apresenta uma extensa gama de DM, 

tais como material ortopédico (joelheiras, pés e pulsos elásticos, meias de descanso e de 

compressão, calçado ortopédico), material de penso (gaze, adesivos, ligaduras, 

compressas), dispositivos de autodiagnóstico (testes de gravidez e equipamentos para 

medição de glicemia), termómetros digitais, luvas de exame, preservativos e frascos de 

colheita de urina. É da responsabilidade do farmacêutico, aquando da dispensa de 

qualquer DM, informar o utente da correta utilização, de forma a diminuir o risco associado 

à sua utilização. Para que tal seja possível, o farmacêutico deve ter um completo domínio 

sobre todos os DM. 

3. Circuito do medicamento 

O circuito do medicamento na farmácia comunitária é um processo muito importante visto 

ser a satisfação do utente que está em causa, sendo importante que se garanta, quando 

requisitados, os produtos que o utente deseja. Para que seja possível garantir essa mesma 

satisfação, é necessário uma boa gestão de todas as etapas que o medicamento tem de 

ultrapassar, até poder ser adquirido pelo utente. O circuito do medicamento compreende, 

em regra, quatro fases: a fase aprovisionamento, a fase da receção e da verificação de 

encomendas, a fase de armazenamento e a fase da dispensa. No estágio que me foi 

proporcionado passei por todas as fases, sendo que, numa etapa inicial, o objetivo foi 

contactar com o medicamento e compreender a logística das fases de receção e de 

armazenamento, para que numa fase mais tardia do estágio fosse possível realizar a 

dispensa e aprovisionamento autonomamente. 
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3.1. Aprovisionamento 

Esta primeira fase do circuito do medicamento é fundamental para o bom funcionamento 

da farmácia. É necessário sempre ter em conta as necessidades da farmácia, visto que as 

farmácias, dependendo dos utentes que frequentam, têm necessidades diferentes. A 

existência de um SI facilita bastante o farmacêutico, de maneira a evitar tanto situações de 

rutura de stocks como de acumulação de excedentes ou produtos com prazo de validade 

a terminar. 

3.1.1. Gestão de stocks 

A gestão de stock é uma área crucial no bom funcionamento de uma farmácia, pois a 

qualidade dos serviços, os resultados comerciais e financeiros dependem dessa gestão. 

Como objetivo principal da gestão de stocks está a satisfação dos utentes que frequentam 

a farmácia e para isso, é necessário ter um stock de medicamentos aceitável, para cada 

produto, de forma a não obrigar o utente a ter que voltar a farmácia para poder levantar os 

medicamentos que estão em falta. Hoje em dia, essa tarefa encontra-se facilitada na 

Farmácia Alves, pois através da visualização do histórico de compras/vendas é possível 

fazer uma estimativa da quantidade necessária de um determinado produto para um mês, 

sempre com atenção dos produtos que apresentam sazonalidade. Nesses casos, é 

necessário uma visualização de um igual período no ano prévio para se obter uma melhor 

estimativa. Outro objetivo importante é a manutenção de um stock altamente rotativo para 

que os produtos não se aproximem da data do seu prazo de validade. Hoje em dia, é 

necessário especial atenção a determinados produtos que se encontram esgotados, 

obrigando a que as encomendas desses produtos sejam executadas via telefónica, ou 

então quando este método não funciona, é necessário encomendas diretas ao laboratório. 

3.1.2. Fornecedores 

Os fornecedores escolhidos são de elevada importância para o correto funcionamento de 

uma farmácia, devendo ter-se em consideração variados aspetos, como por exemplo a 

localização do mesmo, as suas condições comerciais, a qualidade e frequência do 

transporte, as condições de pagamento e, por último, a rapidez do processo de devoluções. 

A Farmácia Alves trabalha com os seguintes fornecedores: Alliance Healthcare, OCP, 

Cooprofar e Medicanorte. As ligações comerciais com mais do que um fornecedor, podem 

ser úteis, de forma a evitar ruturas de stocks e também a conseguir mais facilmente os 

medicamentos esgotados ou em falta num determinado armazenista. Em contrapartida, ter 

ligações comerciais com mais que um fornecedor leva a não se atingir montantes tão 

elevados no fornecedor, diminuindo assim as condições comerciais. Esporadicamente são 

efetuadas encomendas diretas para os laboratórios, normalmente via fax, quando os 
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fornecedores habituais não são capazes de suprir as necessidades da farmácia a nível de 

medicamentos em falta ou de produtos de dermofarmácia e cosmética. 

3.2. Receção e verificação de encomendas 

Quanto a receção de encomendas, existem vários fatores a ter em consideração. O 

primeiro deles é o ato de entrega da encomenda por parte dos fornecedores. Neste primeiro 

momento, é necessário comparar o número de volumes descrito na guia com aqueles que 

são entregues e verificar, se com as encomendas, chegam as respetivas faturas. De uma 

maneira geral, as faturas contêm o nome, o respetivo código do produto, o número de 

unidades enviadas, o preço unitário e o preço total, o Imposto sobre o Valor Acrescentado 

(IVA) e possíveis descontos ou bonificações. Após esta primeira fase de receção, é 

necessário uma introdução da encomenda no SI, caso a mesma ainda não tenha sido 

criada. Esta introdução prévia reduz a possibilidade de erros e avisa o utilizador para a falta 

de produtos na encomenda ou a presença de produtos não encomendados. De seguida, é 

necessário introduzir os produtos, através do leitor ótico ou através do Código Nacional de 

Produto (CNP). Caso o produto seja novo, há a necessidade de se criar a ficha do produto, 

introduzindo dados como o stock mínimo e máximo, se na mudança de preço deve manter 

a margem ou o preço de venda ao público (PVP). Após o produto ser introduzido, é 

necessário ter em conta, o estado de conservação do produto, o prazo de validade, o 

número de embalagens enviadas, o preço unitário faturado, o PVP no caso dos MSRM e 

a margem no caso dos MNSRM. Os produtos de frio (2 a 8ºC) são prioritários, para que 

sejam armazenados no frigorífico o mais rapidamente possível. Devido ao controlo rigoroso 

implementado nos medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes, este tipo de 

medicamentos fazem-se acompanhar de uma requisição de estupefacientes e 

psicotrópicos em duplicado, as quais são devidamente arquivadas para posterior 

assinatura pela DT e reenvio para o fornecedor para confirmar a sua receção. Estando o 

valor da fatura idêntico ao calculado pelo SI, a receção das encomendas é efetuada e são 

impressas etiquetas para os produtos que não o apresentam marcado na cartonagem. 

3.2.1. Devolução de produtos e controlo de prazos de validade 

A devolução dos produtos é uma realidade quase diária na Farmácia Alves. Os motivos de 

devolução são diversos, ou a embalagem se encontra danificada, ou o produto que veio 

não corresponde ao produto enviado, ou o PVP é superior ao Preço Impresso na 

Cartonagem (PIC), ou o prazo de validade se encontra perto de terminar, entre outros. Os 

prazos de validade são verificados mensalmente, sendo impressa uma lista com prazos de 

validade a terminar em 180 dias. De seguida, é confirmado produto a produto se o prazo 

de validade corresponde ao que se encontra no SI. Os produtos do protocolo da diabetes 
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mellitus são retirados quando o prazo de validade termina num espaço de 180 dias e os 

restantes produtos são retirados quando o mesmo termina num espaço de 60 dias. 

Assim sendo, seleciona-se no SI a opção de devolução, obtendo-se um documento 

denominado “nota de devolução”, no qual consta a identificação da farmácia, o nome e a 

quantidade do produto em questão, o PVF, o IVA correspondente e o motivo da devolução. 

Posteriormente o fornecedor em questão pode aceitar a devolução, emitindo uma nota de 

crédito ou então não a aceita e o produto retorna a farmácia, sendo depois regularizado 

por quebra, tendo a farmácia o prejuízo. 

3.3. Armazenamento 

Após a receção das encomendas, é tempo de armazenar os produtos. Esta foi a tarefa que 

comecei por fazer no meu estágio, juntamente com a receção de encomendas. Esta 

primeira fase permitiu com que fosse possível familiarizar-me com os medicamentos, 

podendo, sempre que existisse desconhecimento da minha parte, consultar os folhetos 

informativos ou o SI. Também foi possível, nesta primeira fase, compreender a organização 

e a arrumação dos medicamentos. 

De uma forma geral, a temperatura, a humidade e a luminosidade são os fatores ambientais 

a ter em conta quando se pretende armazenar os medicamentos. A arrumação dos 

produtos na Farmácia Alves é feita por forma farmacêutica, por ordem alfabética e pelo 

método First Expire, First Out (FEFO), método pelo qual o medicamento com o prazo de 

validade mais curto é arrumado de forma a ser o primeiro a ser vendido. Ao nível dos 

psicotrópicos e estupefacientes, estes são arrumados em local diferente da restante 

medicação como já tinha sido referido, de forma a garantir-se a sua completa segurança. 

Quanto aos produtos de dermofarmácia e cosmética, a Farmácia Alves tem acordos para 

a disposição dos mesmos, sendo que alguns laboratórios fazem acordos por uma boa 

localização dos seus produtos nas montras e periodicamente enviam alguém da sua 

responsabilidade para os organizar, de maneira a ter o maior impacto visual possível. No 

meu estágio foi possível verificar que tanto os Farmacêuticos como os restantes 

profissionais colaboram nesta tarefa. 

3.4. Dispensa dos medicamentos 

A dispensa de medicamentos é a fase mais importante do circuito do medicamento, sendo 

que esta se baseia na venda e disponibilização de um medicamento ou produto 

farmacêutico. Esta dispensa deve ser enriquecida com uma boa comunicação e um correto 

aconselhamento, para que o ato da dispensa não se pareça com uma simples “venda de 

produtos”. Este aconselhamento pode ser tanto a nível farmacológico como não 
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farmacológico, sendo que a promoção da saúde é um dos objetivos principais na 

comunicação de um farmacêutico com o utente. 

3.4.1. Dispensa de MSRM 

No decorrer do meu estágio, foi-me possível entrar em contato com o receituário e verificar 

a existência de três modelos de receita – o modelo de receita médica pré-impressa, o 

modelo de receita médica materializada e o modelo de receita médica renovável 

materializada. Enquanto a receita médica normal apresenta uma validade de 30 dias a 

partir da data de prescrição, a receita médica renovável possui uma validade de 6 meses, 

apresentando 3 vias. A receita médica pré-impressa é preenchida manualmente e exige 

que o médico especifique a exceção legal que o obrigou a utilizar este tipo de receita. 

Existem 4 tipo de exceções: falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição ao 

domicílio ou um máximo de 40 receitas por mês [16].  

A legislação em vigor exige que a prescrição seja obrigatoriamente efetuada por DCI da 

substância ativa e que ainda apresente a forma farmacêutica, dosagem e apresentação, 

devendo ser indicada a posologia. Apenas em determinados casos é possível a prescrição 

por nome comercial, isto é, quando não existam outros medicamentos comparticipados 

similares ao prescrito, ou se o médico incluir uma das seguintes justificações: a) 

medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, b) quando há suspeita, 

previamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa, c) quando o medicamento é destinado a 

assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias 

[17,18]. Cada receita tem como limite um total de 4 embalagens e, de um mesmo 

medicamento, só podem ser prescritas no máximo 2 embalagens. Caso sejam 

medicamentos sob a forma unitária, podem ser prescritas até 4 embalagens idênticas do 

mesmo medicamento, por receita. 

O verso da receita deve conter o nome da farmácia, a entidade à qual foi faturada e 

respetivo número da receita, o lote e a série, a identificação e a quantidade do 

medicamento aviado, o preço total de cada medicamento dispensado, o encargo do utente 

em valor por medicamento, a comparticipação do Estado e os respetivos totais. A nova 

legislação torna o direito de opção obrigatório por parte do utente. Quando o utente não 

usa esse direito, verifica-se a seguinte frase no verso da receita: “Declaro que não exerci 

direito de opção”. Sempre que o utente exercer o direito de opção podem aparecer 2 frases 

diferentes: “Declaro que exerci o direito de opção para medicamento com preço superior 

ao 5º mais barato” ou “Declaro que exerci o direito de opção por medicamento mais barato 

que o prescrito para continuidade terapêutica de tratamento superior a 28 dias”. Adicionado 

a isto, o verso da receita deve ainda conter a rubrica do utente a quem foi dispensada a 
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medicação, a rubrica e a data do colaborador que a dispensou e, por fim, o carimbo da 

farmácia [16]. 

3.4.1.1. Validação da prescrição médica 

Uma receita médica corresponde ao documento através do qual são prescritos, por um 

médico ou, nos casos previstos em legislação especial, por um médico dentista ou por um 

odontologista, um ou mais medicamentos [8]. A receita médica, para ser válida, necessita 

de respeitar os seguintes elementos: o número de receita e respetivo código de barras, o 

local de prescrição, a identificação do médico prescritor, o regime de comparticipação 

aplicável, a DCI do medicamento, a forma farmacêutica e a dosagem, a data da prescrição, 

o número de embalagens, a posologia e, por último a assinatura do prescritor. Quando 

aplicável, o prescritor deve também assinalar a exceção devida [17]. Se a receita não 

cumprir todos os requisitos que foram citados anteriormente, a mesma não é válida e não 

será aceite pela entidade responsável. Uma correta validação da prescrição médica torna-

se uma tarefa crucial numa farmácia, não só pelo risco de erro da dispensa como também 

da receita ser devolvida. Na Farmácia Alves, as situações mais frequentes em que as 

receitas não cumprem os requisitos legais são a falta de assinatura do prescritor e também 

o facto de a receita já não se encontrar dentro do prazo de validade. 

3.4.1.2. Avaliação farmacêutica e prestação de informações ao 

utente 

Após o primeiro contato com a receita, é necessário averiguar se a mesma é válida para 

os requisitos necessários anteriormente referidos. Nesta altura, é necessário interpretar e 

analisar a receita a nível do tratamento que se encontra prescrito, sendo importante 

conseguir entender se os medicamentos são os mais indicados para o utente em questão, 

se apresenta alguma interação medicamentosa relevante, se o utente não tem dúvidas 

acerca da sua medicação e avaliar a sua adesão terapêutica. Sempre que surja alguma 

dúvida aquando da dispensa dos medicamentos, o farmacêutico deve contactar o prescritor 

para o seu esclarecimento, de forma a que se evite qualquer tipo de problema com o 

tratamento.  

Alguns utentes, hoje em dia, ainda sentem alguma dificuldade com o facto de poderem 

optar entre medicamentos genéricos ou de marca. Nestes casos, é necessário tentar 

perceber a preferência do utente. É neste tipo de situações que o farmacêutico tem um 

papel importante, devendo informar o utente à possibilidade de optar entre medicamentos 

ditos de “marca” e os medicamentos genéricos. Em determinadas ocasiões, quando o 

utente não consegue explicar o laboratório que deseja, é possível através da visualização 

do histórico de vendas, caso o utente já tenha levado o medicamento numa outra ocasião. 
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Descobrir essas informações facilita a vida ao utente e evita possíveis confusões com 

caixas de medicamentos diferentes. 

Após a recolha dos medicamentos do armazém, é necessário prestar todas as informações 

relacionadas com os medicamentos em questão, desde a sua utilização a possíveis 

interações medicamentosas para que o tratamento seja bem sucedido. 

3.4.1.3. Regimes de comparticipação 

Num sistema de saúde que tem como princípio a universalidade, os sistemas de 

comparticipação surgem com o objetivo de garantir o acesso ao medicamento a toda a 

comunidade. Contudo, e devido ao elevado valor económico-social que acarreta, é 

fundamental que o Serviço Nacional de Saúde (SNS), o regime de comparticipação mais 

comum na Farmácia Alves, se encontre dividido em escalões para beneficiar as pessoas 

conforme as suas necessidades. Esta comparticipação está dividida em 4 escalões, em 

que o SNS comparticipa uma determinada percentagem do PVP do medicamento: o 

escalão A que corresponde a 90%; o escalão B (69%); o escalão C (37%) e o escalão D 

(15%) [19]. Os beneficiários do regime especial são pensionistas, cujo rendimento total 

anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil 

transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este 

ultrapassar aquele montante. A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é 

acrescida de 5% para o escalão A e de 15% para o escalão B, C e D [20]. 

Relativamente aos regimes especiais de comparticipação, estes devem constar nas 

receitas médicas e comportam dois tipos de comparticipação: em função dos beneficiários 

e em função das patologias ou de grupos especiais de utentes. Quando se fala em 

comparticipação em função dos beneficiários, esta encontra-se diretamente relacionada 

com os respetivos rendimentos e necessita de ser comprovada. Os portadores de 

determinadas doenças podem usufruir de um regime especial. Neste caso, a receita deve 

conter o respetivo despacho. No caso da psoríase, os medicamentos listados no Anexo da 

Lei n.º 6/2010, de 07/05, têm direito a 90% de comparticipação [21]. 

É importante referir que, durante a última década, passou-se a falar em Sistemas de Preços 

de Referência (SPR), o qual é aplicado em medicamentos comparticipados incluídos em 

grupos homogéneos (GH). Estes grupos são constituídos por um conjunto de 

medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, 

forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos um 

medicamento genérico existente no mercado. O SPR estabelece um valor máximo a ser 

comparticipado, correspondendo ao escalão ou regime de comparticipação aplicável 

calculado sobre o preço de referência, ou igual ao PVP conforme o que for inferior, para 
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cada GH. O PR corresponde à média dos 5 preços mais baixos dos medicamentos que 

integram cada GH [22]. 

Durante o meu estágio na Farmácia Alves, foi-me possível verificar que existem entidades 

que comparticipam em complementaridade com o SNS a comparticipação dos 

medicamentos, sendo que as entidades que aparecem com maior frequência são o Serviço 

de Assistência Médico-Social do Sindicatos dos Bancários (SAMS) do Norte e EDP SÃ 

VIDA, Medicina Apoiada. Nestes casos, é necessário enviar uma cópia da receita 

juntamente com uma cópia do cartão de beneficiário da entidade complementar. 

3.4.1.4. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes estão sujeitos a uma legislação própria, 

devido ao risco de consumo abusivo destas substâncias e à margem de segurança estreita 

que apresentam. Segundo a legislação em vigor, estes medicamentos, para além de serem 

obrigatoriamente prescritos isoladamente em receitas médicas, necessitam de registo de 

determinadas informações como o médico prescritor, a identificação do utente ou 

adquirente e a morada. Na Farmácia Alves, o SI existente reconhece imediatamente que 

se trata de um medicamento psicotrópico e exige o preenchimento dos campos 

anteriormente referidos. Posteriormente, são impressos dois documentos, sendo que um 

vai anexado à receita e o segundo vai anexado a uma cópia da receita que fica arquivada 

na farmácia [23]. 

3.4.1.5. Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes 

As receitas do Protocolo da Diabetes são faturadas ao organismo DS no SI utilizado. 

Atualmente, para ajudar no controlo da diabetes, estão estabelecidos preços máximos de 

venda ao público para lancetas, agulhas, tiras de teste de glicemia, cetonemia e cetonúria 

e seringas. Para além disto, o SNS ainda comparticipa em 100% as lancetas, seringas e 

agulhas, e em 85% as tiras de teste. No ano passado, verificou-se uma diminuição de 15% 

no PVP devido a uma alteração do Preço Máximo Autorizado [24]. 

3.4.2. Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica 

3.4.2.1. Indicação farmacêutica 

Os utentes das farmácias comunitárias recorrem frequentemente aos farmacêuticos com 

o objetivo do alívio e tratamento de problemas de saúde ligeiros e sem gravidade. Nesta 

situação, o farmacêutico deve recolher o máximo de informações relevantes, tanto clínicas 

como não clínicas, para um posterior aconselhamento. Hoje em dia, a automedicação é 

uma prática habitual, que na maioria dos casos não tem conhecimento suficiente para uma 

utilização correta dos medicamentos, o que pode levar ao seu uso indiscriminado e 
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irresponsável. Nesta perspetiva é importante a indicação farmacêutica, em que o 

farmacêutico através dos seus conhecimentos, deve aconselhar o MNSRM mais benéfico 

para o utente e as medidas não farmacológicas necessárias, tendo sempre em atenção o 

princípio ativo, a dosagem e forma farmacêutica desejada pelo utente. A linguagem 

utilizada deve ser adequada ao utente, mostrando o farmacêutico sempre segurança e 

credibilidade em relação ao que transmite ao utente. Durante o meu estágio na Farmácia 

Alves, as situações em que me foi solicitada mais vezes indicação farmacêutica foram a 

candidíase vaginal, a dor de garganta e as dores musculares. 

4. Contabilidade e gestão na farmácia 

4.1. Receituário 

Os MSRM constituem a maioria das vendas realizadas diariamente. Desta forma, na 

Farmácia Alves, as receitas são diariamente verificadas, tanto no momento da dispensa, 

como após esse momento. As receitas, após a sua faturação são colocadas em diferentes 

gavetas dependendo do organismo de comparticipação a que pertencem. Posteriormente, 

as mesmas são organizadas pelos respetivos lotes, que contêm 30 receitas, sendo que o 

último lote do mês poderá não ficar completo.  

4.2. Conferência do receituário e impressão de verbetes 

Na Farmácia Alves todos os colaboradores intervêm na conferência do receituário, sendo 

que determinados organismos de comparticipação estão associados a um determinado 

colaborador. Esta conferência ocorre o mais cedo possível porque uma rápida deteção de 

erros facilita a resolução dos mesmos. Por exemplo, um engano na dosagem de um 

medicamento pode ser resolvida sem que o utente tome a medicação errada, através de 

contacto rápido com o utente. Sempre que alguma inconformidade é detetada, esta deve 

ser solucionada pelo farmacêutico, justificada no verso da receita e, se necessário, o utente 

deve ser contactado. 

A conferência do receituário consiste na verificação dos parâmetros legais descritos 

anteriormente, no ponto 3.4.1.1, tendo especial atenção a determinados pontos como a 

medicação corresponder à prescrita, a entidade responsável e a validade da mesma. 

Quando um lote de receitas está verificado, é impresso e carimbado o respetivo verbete de 

identificação de lote, que apresenta as seguintes informações: a identificação da farmácia, 

a identificação do lote, o organismo de comparticipação, a quantidade de receitas, o valor 

total em PVP, o valor total em preço pago pelo utente e o valor comparticipado. O verbete 

é depois agrupado com o respetivo lote no seu interior e guardado num local identificado 

para conter os lotes verificados. 
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A última etapa do processamento do receituário é o fecho dos lotes, que é realizado no 

último dia de cada mês. Assim, para cada organismo, é impresso uma relação de resumo 

de lotes. Este documento sintetiza a informação de todos os lotes de determinada entidade 

de comparticipação, apresentando as mesmas informações que o Verbete de Lote mas 

relativas ao conjunto de lotes do organismo em questão. É também emitida a fatura mensal 

dos medicamentos, em quadriplicado, onde consta o número de lotes e de receitas, assim 

como os valores totais de PVP, os encargos totais relativos aos utentes e o total de 

encargos das entidades que comparticipam, devendo esta ser carimbada e assinada. 

4.3. Envio de receituário 

Na Farmácia Alves o receituário, referente ao SNS é remetido mensalmente à ARS do 

Norte, até ao dia 10 do mês seguinte, mais concretamente ao Centro de Conferência da 

Faturas (CCF) na Maia. O restante receituário referente a outras entidades é enviado para 

a ANF. Relativamente ao receituário correspondente ao SNS, têm de ser enviadas para o 

CCF a primeira e a segunda vias da fatura, juntamente com a relação resumo de lotes e 

os verbetes de lote com as respetivas receitas anexadas. A terceira via é enviada para a 

ANF e a quarta fica arquivada na farmácia.  

Quanto ao receituário enviado à ANF, são emitidas quatro cópias da relação resumo de 

lotes e quatro faturas, sendo três para a ANF e o quadruplicado é guardado na farmácia. 

A ANF, neste caso, serve de intermediário, enviando o receituário para o respetivo 

organismo e fazendo o pagamento da comparticipação à farmácia. O receituário, tanto para 

a ANF como para o CCF, é embalado em caixas de cartão com a respetiva guia de 

transporte, à espera que seja feita a recolha pelos CTT [25]. Durante o meu estágio na 

Farmácia Alves foi possível verificar e assistir o decorrer de todo o processo de faturação 

de final do mês. 

4.4. Devolução de receituário 

Quando um erro é detetado nas receitas através da entidade responsável, a mesma é 

devolvida à farmácia, não sendo reembolsada a comparticipação. As receitas que forem 

devolvidas, em que ainda seja possível a sua correção, podem ser refaturadas e 

reenviadas, juntamente com a faturação do mês seguinte. Já nas situações em que o erro 

não possa ser solucionado, é emitida uma nota de crédito para o CCF, assumindo a 

farmácia o prejuízo [25]. 

5. Prestação de serviços e promoção de saúde 

Uma farmácia comunitária não deve ter como objetivo único a distribuição de 

medicamentos à população, sendo importante que a farmácia preste outros serviços. Com 

a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto, passou a ser permitida a 
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prestação de serviços farmacêuticos de promoção da saúde e bem-estar dos doentes. 

Posteriormente, foi possível através da Portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro, prestar 

aos utentes serviços como a administração de primeiros socorros, administração de 

medicamentos ou a administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação. Na Farmácia Alves, estão disponíveis atualmente os seguintes serviços: 

determinação do peso e altura, determinação da pressão arterial, determinação de 

glicémia, determinação de colesterol total, determinação dos triglicerídeos, testes de 

gravidez e furos de orelhas. 

5.1. Determinação do peso e altura 

Como referido no ponto 1.5.2, a Farmácia Alves apresenta, na sua área de atendimento 

uma balança, que fornece a possibilidade aos utentes de medirem o seu peso e altura. A 

balança fornece um registo da altura e do peso acompanhado do cálculo do Índice de 

Massa Corporal (IMC), bem como dos respetivos valores ideais. Caso se justifique, o 

farmacêutico deve aconselhar uma consulta de nutrição, que se encontra disponível por 

marcação na Farmácia Alves. 

5.2. Determinação da pressão arterial 

As doenças cardiovasculares são um problema da nossa população atual, daí ser 

extremamente importante um controlo regular da pressão arterial, não só para os utentes 

que estão medicados mas também para os que não estão, no sentido de prevenção. Na 

Farmácia Alves, o utente tem a sua disposição dois métodos para a medição da pressão 

arterial, uma medição manual e uma medição automática, com cadeira incluída.  

Antes de qualquer determinação da PA, é aconselhado ao utente descansar cerca de 5 a 

10 minutos, especialmente se apresentar sinais de cansaço. Na medição automática, a 

pessoa só necessita de se sentar, colocar o braço e esperar que a medição se realize. No 

final, é impresso um registo dos valores da pressão sistólica, diastólica e pulsações por 

minuto. Caso o utente prefira a medição manual, a mesma é feita através de um 

esfigmomanómetro. Durante a medição, o utente deve permanecer sentado, em silêncio e 

sem contrair a musculatura do braço.  

O farmacêutico, devido a proximidade que tem com os utentes, desempenha uma 

importante função, no sentido de alertar os utentes hipertensos, para a importância do 

cumprimento da terapêutica instituída e o controlo periódico da pressão arterial, a adoção 

de estilos de vida e alimentação saudáveis, a cessação tabágica, a prática de exercício 

físico, a redução da ingestão de bebidas alcoólicas e a diminuição do consumo de sal.  
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Habitualmente, quando a medição é manual, é entregue ao utente um cartão de registo 

dos valores obtidos, para um conhecimento melhor da variação dos valores de pressão 

arterial ao longo do tempo. 

5.3. Determinação do colesterol total e triglicerídeos 

Na Farmácia Alves, a determinação do colesterol total e triglicerídeos é realizada através 

de punção capilar, com o recurso ao aparelho portátil Accutrend GCT. Para a realização 

do teste de triglicerídeos é necessário que o utente esteja em jejum há pelo menos 12 

horas, já em relação ao colesterol o mesmo pode ser determinado a qualquer hora do dia. 

A medição inicia-se com a limpeza do dedo em que se deseja fazer a punção, removendo 

ao máximo a gordura existente, para uma diminuição das interferências no teste. Após a 

punção deve obter-se uma gota de sangue suficiente para cobrir todo o campo de análise 

da tira reativa, para evitar que a medição dê um valor inferior ao real. Em alguns casos, é 

necessária uma ligeira compressão por forma a obter o sangue necessário. A tira é então 

introduzida na máquina, devendo-se aguardar cerca de 3 minutos para obtenção dos 

resultados. Após os 3 minutos, se o valor da determinação se encontrar muito superior ao 

considerado normal, e se nos registos for possível verificar que nas determinações 

anteriores a mesma situação ocorreu, o utente deve ser referenciado para o médico. 

5.4. Determinação da glicemia capilar 

A Diabetes Mellitus é uma doença que afeta um número cada vez maior de pessoas em 

todo o mundo e Portugal não é exceção. Um estudo sobre a prevalência da diabetes em 

Portugal, recentemente publicado pelo Observatório da Diabetes, indica que 11,7 % da 

população portuguesa é diabética e que 23,2 % apresenta pré diabetes. Estes números 

apontam para a necessidade de o farmacêutico continuar a atuar a nível da prevenção, 

educação e autovigilância do controlo metabólico destes doentes [24].  

Para a determinação deste parâmetro bioquímico, utiliza-se o método de punção capilar, 

em que o utente deve apresentar um jejum de, pelo menos, 8 horas, com o recurso ao 

aparelho portátil Glucocar MX. Segundo a OMS, o valor de referência atual, para um 

diagnóstico de Diabetes Mellitus, é 126 mg/dL para glicemia em jejum. O farmacêutico deve 

prestar conselhos ao utente para a prevenção da diabetes, tais como a adoção de estilos 

de vida saudável, o controlo de peso e a prática regular de exercício físico. Caso o utente 

já tenha sido diagnosticado, o farmacêutico deve alertar para as complicações da doença 

e o risco cardiovascular.  

5.5. VALORMED 

As embalagens e os medicamentos que se encontram fora de uso necessitam de uma 

recolha e tratamento especializado. Desta forma, surgiu uma sociedade sem fins lucrativos 
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denominada VALORMED, que foi fundada em 1999 com o intuito de gerir os resíduos das 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso. A Farmácia Alves apresenta um contentor 

próprio em metal, da VALORMED, onde os contentores em cartão são colocados no seu 

interior. Quando os contentores se encontram cheios, estes são pesados, selados e 

assinados [26]. Futuramente, quando os distribuidores grossistas efetuarem uma entrega, 

é requerido o transporte para uma posterior incineração ou reciclagem.  

6. Preparação de medicamentos manipulados 

Um medicamento manipulado define-se como qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [27]. 

Atualmente o número de manipulados solicitados à farmácia é inferior, quando comparado 

com anos anteriores. Isto resulta do facto de a indústria se ter desenvolvido e fabricar 

produtos que, outrora, só se encontravam disponíveis por manipulação. Hoje em dia, ainda 

existem determinadas necessidades que só conseguem ser suprimidas através da 

manipulação, sendo normalmente situações em que não existe um medicamento que 

cumpra os requisitos específicos desejados para o tratamento. As principais áreas de 

produção de manipulados são a pediatria, geriatria, veterinária e dermatologia. Durante o 

meu estágio na Farmácia Alves, foi-me possível preparar um manipulado, uma solução 

alcoólica (Anexo I) composta por álcool a 70º, ácido salicílico e resorcina, indicada para o 

tratamento de cicatrizes. Os medicamentos manipulados podem ser comparticipados pelo 

SNS, caso não exista no mercado uma especialidade farmacêutica com igual SA na FF 

pretendida, caso exista necessidade de adaptações de dosagens ou caso exista uma 

lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente. Unicamente os 

medicamentos listados no Anexo do Despacho nº 18694/2010, de 10 de Novembro, são 

comparticipados em 30% do respetivo PVP [28]. 

6.1. Equipamento e matérias-primas 

A Farmácia Alves dispõe de todo o equipamento mínimo obrigatório estabelecido por lei 

para um laboratório de manipulação [7]. Em primeiro lugar, ao rececionar um pedido de 

manipulado, é necessário verificar se a farmácia apresenta em stock as matérias-primas 

necessárias para a preparação do manipulado. No que diz respeito às matérias-primas e 

material de embalagem utilizadas, estas devem estar inscritas na Farmacopeia Portuguesa 

ou nas Farmacopeias de outros Estados-Membros da União Europeia [29]. Quando uma 

matéria-prima é recebida na farmácia, é necessário conferir o boletim de análise que 

acompanha sempre a matéria-prima e, a integridade da embalagem, sendo depois 

rececionado como um outro produto qualquer. Na Farmácia Alves, existe uma capa, 

organizada por ordem alfabética, destinada ao arquivo dos boletins de análise das 

matérias-primas, sendo depois criada uma ficha de registo de movimento de matérias-
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primas. Esta ficha permite um controlo das saídas da matéria-prima e conseguir prever a 

quantidade que ainda se encontra na embalagem. 

6.2. Preparação propriamente dita 

A prescrição médica de um manipulado deve ser apresentada num modelo normal de 

receita, na qual deve apenas constar a fórmula requerida, acompanhada da indicação 

“FSA” (faça segundo a arte), ou “manipulado”. De seguida, o farmacêutico deve certificar-

se que as matérias-primas que constam para a preparação do manipulado estão inscritas 

na Farmacopeia Portuguesa ou no Formulário Galénico Português, para uma preparação 

segura e correta.  

No início de cada preparação é necessário limpar a bancada e todo o material a ser 

utilizado, preencher uma ficha de preparação que contém a identificação das matérias-

primas utilizadas, as quantidades utilizadas, o método de preparação, o controlo de 

qualidade do produto final e o material utilizado. Esta ficha de preparação deve ser 

arquivada na farmácia, juntamente com a fotocópia da receita, durante um período mínimo 

de 3 anos. O rótulo da Farmácia Alves apresenta a fórmula quantitativa do medicamento, 

o prazo de validade, as condições de conservação, a identificação da farmácia, a morada, 

o telefone e o nome da DT e, por último, o PVP. O último passo é registar o manipulado 

num livro que existe na Farmácia Alves para controlo dos manipulados preparados (Anexo 

II). 

6.3. Cálculo do preço dos manipulados 

O cálculo do preço dos manipulados é determinado com base no valor das matérias-

primas, no valor dos honorários e do material de embalagem. Sendo assim, o PVP de um 

determinado manipulado é calculado pela seguinte fórmula: 

PVP = (valor das matérias-primas + valor dos honorários + valor do material de 

embalagem) X 1,3 + IVA.  

Para o cálculo do valor dos honorários utiliza-se o Fator F, que se trata de um valor fixo 

que é atualizado anualmente e, que é multiplicado por outro fator em função das formas 

farmacêuticas e das quantidades preparadas. Em relação ao cálculo do valor das matérias-

primas, estas são determinadas multiplicando o valor da aquisição por um fator variável, 

dependendo das unidades em que as matérias-primas forem utilizadas. Por último, o custo 

do material de embalagem, sem IVA, é multiplicado por um fator de 1.2. O PVP é depois 

multiplicado por um fator de 1.3 e acrescido do IVA em vigor. 

7. Formação complementar 

Durante todo o meu estágio, surgiu a oportunidade de participar em diversas formações, 

de modo a fomentar a minha formação profissional e contribuir para a valorização do meu 
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estágio. A maioria das formações foram organizadas pela Escola de Pós-graduação em 

Saúde e Gestão na Sede da ANF no Porto. A primeira formação, nesse mesmo local  incidiu  

no tema “Cuidados Dermatológicos e Específicos Oficinal”. Posteriormente, e no mesmo 

local, tive mais duas formações subordinadas aos temas: “Cross-selling e up-selling em 

situações de indicação farmacêutica”, em parceria com a GlaxoSmithKline e “Zona e 

nevralgia pós-herpética: como identificar; tratamento e prevenção”, em parceria com a 

Sanofi Pasteur, MSD. 

Também foi possível enriquecer os meus conhecimentos sobre produtos disponíveis na 

Farmácia Alves com uma formação sobre os novos produtos da marca “Sesderma” no 

Hotel Porto Palácio, e da “BioAtivo”, da Pharma Nord, no Hotel Holiday Inn, em Gaia. 

Após a conclusão do meu estágio foi-me dada a possibilidade de realizar o curso de suporte 

básico de vida e posteriormente o curso de administração de injetáveis, também 

organizada pela Escola de Pós-graduação em Saúde e Gestão na Sede da ANF no Porto. 
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Parte II: Temas desenvolvidos no âmbito da atividade 

farmacêutica 

1. Hipertensão arterial – desmistifique e informe-se sobre a 

hipertensão 

1.1.  Enquadramento/objetivo 

As doenças cardiovasculares representam a principal causa de morte no nosso país, sendo 

também uma importante causa de incapacidade. Desta forma, torna-se importante 

combater os fatores que provocam estas patologias. A hipertensão arterial constitui um 

desses fatores, aumentando o risco de doenças cardiovasculares como o acidente vascular 

cerebral (AVC). 

Devido a muitos utentes apresentarem bastantes dúvidas sobre as medidas não 

farmacológicas que deveriam adotar para controlarem a sua pressão arterial, senti a 

necessidade de trabalhar este tema. Foram vários os utentes que apresentaram valores 

muito elevados, sendo alguns aconselhados a dirigirem-se ao hospital. Após a medição 

manual da pressão arterial alguns utentes questionavam-me se a farmácia dispunha de 

algum suporte em papel para eles poderem levar para casa, uma vez que mais tarde já 

não se lembravam da informação que lhes tinha sido transmitida. Infelizmente, também o 

fato um familiar próximo de uma profissional da farmácia ter sofrido um AVC durante o meu 

estágio me incentivou a abordar este tema.  

Como o panfleto se torna um método de divulgação de informação e esclarecimento de 

dúvidas de consulta rápida e como a Farmácia Alves ainda não tinha nenhum suporte deste 

tipo, dirigi os meus esforços para melhorar esse aspeto, elaborando um panfleto intitulado 

“Hipertensão Arterial – desmistifique e informe-se sobre a hipertensão” (Anexo III).  

1.2. Desenvolvimento 

1.2.1. Definição e dados globais 

A hipertensão arterial é, segundo a OMS, uma patologia caracterizada por uma elevada e 

persistente pressão sobre os vasos sanguíneos. Como o sangue é transportado do coração 

para todas as partes do corpo nos vasos sanguíneos, a cada vez que o coração bate, o 

sangue é bombeado criando pressão arterial. Assim, a pressão arterial consiste na força 

que o sangue provoca contra as paredes dos vasos sanguíneos [31].  

Em 2008, a nível global, aproximadamente 40% dos adultos com idade superior ou igual a 

25 anos, apresentavam hipertensão arterial diagnosticada. O continente com maior 

prevalência foi o continente africano, onde se registou a doença em 46% dos adultos com 

idade superior ou igual a 25 anos (Anexo IV). Como se já não bastasse esta percentagem 

ser tão elevada, em 1980 o número total de pessoas com hipertensão arterial era de 600 
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milhões. Em 2008 existiam cerca de 1 bilião de hipertensos no mundo, sendo que este 

aumento da prevalência é atribuído ao envelhecimento da população mundial, ao 

crescimento populacional e aos fatores de risco comportamentais, tais como o consumo 

de álcool, a falta de exercício físico, as dietas pobres e o stress [31]. 

Quanto à prevalência nacional, um estudo epidemiológico que contou com 38 893 

indivíduos com idade igual ou superior a 40 anos, revelou uma prevalência de 23,5% na 

população portuguesa. Também foi possível verificar que a prevalência foi maior no sexo 

feminino do que no masculino, (24.9% e 21.8%, respetivamente) [32]. Quanto ao nível de 

embalagens de medicamentos vendidas no SNS, também é possível verificar que, em 

Portugal Continental, de 2007 a 2011, os anti-hipertensores foram mais vendidos que 

qualquer outro grupo de medicamentos relacionados com o aparelho cardiovascular e 

sangue (Anexo V) [33]. 

1.2.2. Diagnóstico e Fisiopatologia 

Uma pressão arterial normal é definida por valores de pressão arterial entre os 120 mm Hg 

aquando da contração do coração (sístole) e de valores de 80 mm Hg de pressão quando 

o coração relaxa (diástole). Para diagnosticar a hipertensão arterial é necessário que sejam 

registadas as medições por vários dias, sendo que o ideal são duas medições por dia, uma 

de manhã e outra ao fim da tarde. Após várias medições deve ser efetuada a média dos 

valores, descartando os valores do primeiro dia, e se mesmo assim a média for superior 

aos valores limite, a pessoa pode ser diagnosticada como hipertensa. Um diagnóstico 

precoce permite uma diminuição do risco de ataque cardíaco, falência cardíaca e renal 

[31]. A classificação dos níveis de pressão arterial encontra-se atualmente distribuída como 

apresentado na Tabela 1 [31]. 

 

Tabela 1. Classificação dos níveis de pressão arterial (mm Hg) [31]. 

Categoria Sistólica  Diastólica 

Ótima <120 e <80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Elevada 130-139 e/ou 85-89 

Hipertensão Grau 1 140-159 e/ou 90-99 

Hipertensão Grau 2 160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão Grau 3 ≥180 e/ou ≥110 

Hipertensão sistólica 

isolada 

≥140 e <90 
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Existem dois tipos de hipertensão, a hipertensão primária ou essencial e a hipertensão 

secundária. A hipertensão primária é o tipo mais comum e é diagnosticada quando não 

existe uma causa única e identificável para a pressão arterial elevada. A hipertensão 

secundária pode ser multifatorial, podendo ser provocada através da falência renal, de 

tumores, da disfunção da tiroide, da gravidez e da apneia do sono. A nível de risco de 

hipertensão, existem diferenças entre as populações de raça negra e de raça branca, 

sendo que a raça negra apresenta um risco muito superior [31].  

O fluxo sanguíneo cerebral, em indivíduo normotensos, tem um sistema de auto-regulação, 

que permite que, entre os valores de 60 e 160 mm Hg de pressão arterial, o fluxo se 

mantenha constante, através da vasoconstrição, permitindo um aumento da pressão, e da 

vasodilatação permitindo uma diminuição da pressão. Este mecanismo permite evitar que 

o cérebro sofra com as alterações dos valores da pressão arterial [34]. 

1.2.3. Medidas não farmacológicas 

A principal medida não farmacológica consiste na medição regular da pressão arterial, para 

um diagnóstico o mais precoce possível da hipertensão. Estas medidas devem ser 

aplicadas tanto em pessoas hipertensas, como em pessoas normotensas, para uma 

prevenção desta condição. São vários os fatores de risco em que o utente pode intervir a 

nível não farmacológico, dos quais se podem realçar a adoção de uma dieta saudável, a 

redução do consumo álcool e tabaco, a prática de atividade física regular e a gestão do 

stress. O impacto destes fatores é variável mas todos devem ser tidos em conta (Anexo 

VI). 

1.2.3.1. Dieta saudável 

A principal preocupação quando se fala de uma dieta saudável é a ingestão da quantidade 

de sal que as pessoas ingerem na sua alimentação. O elevado consumo de sal é o fator 

de risco mais prevalente nas sociedades modernas. Durante milhares de anos os seres 

humanos ingeriram quantidades reduzidas de sal (0,1-0,5g/dia). No entanto, nos últimos 

anos,o consumo de sal tem vindo a aumentar para níveis de 9-12 g/dia na maioria dos 

países. O sal está presente na maioria dos alimentos, sendo que existe mais sal nos de 

origem animal, como a carne, o sangue e o leite, do que nos vegetais [34,35]. Um estudo 

em Portugal, um país de elevado consumo de sal, efetuado em 2 comunidades rurais do 

mesmo distrito, cujos consumos de sal eram de aproximadamente 21g/dia, foram reduzidos 

para aproximadamente 12g/dia, chegando num ano a uma redução de 3.6 e 5.0 mm Hg na 

pressão sistólica e diastólica respetivamente. Num espaço de dois a redução foi de 5.0 e 

5.1 mm Hg para a pressão sistólica e diastólica respetivamente [36]. 
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 A ingestão de 5 peças de fruta por dia também é aconselhada, sendo de igual importância 

a redução ingestão de gorduras, principalmente as saturadas [31]. 

1.2.3.2. Álcool 

Estudos recentes demonstram que a redução do consumo de álcool contribui para reduzir 

a pressão arterial, tanto em indivíduos hipertensos como normotensos. Apenas o consumo 

moderado, é benéfico para o sistema cardiovascular e para reduzir a pressão arterial. Este 

consumo moderado corresponde a uma quantidade de 355 mL de cerveja, 148 mL de vinho 

ou 44 mL de bebidas espirituosas, por dia para homens com idade superior a 65 anos e 

mulheres. Em relação aos homens com idade inferior a 65 anos, o consumo moderado é 

o dobro do anteriormente referido.  

Não existe um mecanismo único pelo qual o álcool aumente a pressão arterial (Anexo VII). 

A nível do sistema nervoso central, o consumo de álcool leva a um aumento da atividade 

simpática, que por sua vez conduz à secreção de corticotrofina. Esta hormona é 

responsável pela libertação de hormonas do córtex supra-renal, como a aldosterona, o que 

leva a um aumento dos níveis séricos de sódio, provocando um aumento na pressão 

arterial. Em relação aos barorecetores, propõe-se que um aumento na atividade simpática 

levaria ao mau funcionamento dos barorecetores. Contudo, este mecanismo só está 

envolvido em processos agudos de hipertensão. Um outro mecanismo propõe que a 

capacidade de o álcool aumentar o cálcio intracelular aumenta a vasoconstrição [37].  

A nível do endotélio, o álcool estimula a libertação da endotelina 1 e 2, dependendo da 

dose de álcool. Para além disto, também aumenta a libertação da angiotensina II. Tanto as 

endotelinas como a angiotensina II, são potentes vasconstritores. [37].  

1.2.3.3. Tabaco 

O tabaco provoca um aumento na pressão arterial e no ritmo cardíaco devido à ativação 

do sistema nervoso simpático e ao aumento do nível das catecolaminas. O tabaco, como 

se sabe, é um fator de risco cardiovascular conhecido, contudo, a nível da pressão arterial, 

alguns estudos demonstraram que o tabaco não tem um efeito significativo [37]. 

1.2.3.4. Prática de exercício físico 

O exercício físico deve ser praticado regularmente. Pelo menos 30 minutos por dia. Este 

contribui para diminuir em média, a pressão sistólica em 4 mm Hg e a pressão diastólica 

em 3 mm Hg. Os estudos demonstram que o exercício físico modifica a estrutura vascular, 

aumenta o relaxamento dos vasos, e o comprimento da artéria central. Estes dois 

mecanismos vão diminuir a resistência vascular periférica [38]. 
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1.2.4. O Papel do farmacêutico e da farmácia 

O Farmacêutico tem um papel muito importante junto do utente, sendo o seu principal 

campo de atuação as medidas não farmacológicas. A medição da pressão arterial é uma 

oportunidade que o farmacêutico tem para dialogar com o utente e para detetar 

precocemente fatores de risco. 

O Farmacêutico tem a oportunidade de vigiar de perto o utente, sendo que os programas 

de apoio são necessários para consciencializar os utentes para o perigo que correm 

quando não têm o devido cuidado com os fatores de risco. As farmácias comunitárias são 

das instituições de saúde a que o utente recorre em primeira instância devido à sua 

acessibilidade. O farmacêutico carrega uma grande responsabilidade, visto que, muitas 

vezes, o doente prescinde da ida ao médico, devido às elevadas listas de espera. Assim a 

farmácia tem a capacidade de reduzir a pressão no SNS, através do acompanhamento e 

diagnóstico do doente na farmácia, sem necessitar de ir a outra instituição de saúde.  

Não é só no diagnóstico que o farmacêutico apresenta um papel importante, a adesão à 

terapêutica é um campo que também deve ser trabalhado, visto que muitos doentes, 

quando vêm os seus valores de pressão arterial dentro da normalidade, sentem que já não 

têm necessidade de continuar com a medicação. 

1.2.5. Terapêutica 

Na atualidade, existe uma panóplia de medicamentos para o tratamento da hipertensão 

arterial, sendo que os prescritores têm muitas opções para a terapia, não só a nível do 

ajuste de dose, como de mecanismos de ação e de associações de medicamentos. Esta 

diversidade é muito benéfica para os utentes, pois permite o melhor ajuste possível do 

medicamento à sua situação, conseguindo um melhor controlo da hipertensão arterial e 

uma melhor adesão do doente à terapêutica. 

No tratamento da hipertensão arterial é necessário ter especial atenção a doentes que 

tenham diabetes mellitus e insuficiência renal crónica, por se tratarem de doentes com um 

risco cardiovascular elevado [39]. 

Os medicamentos utilizados para a hipertensão arterial podem-se classificar, de acordo 

com o mecanismo de ação, em seis grupos, representados na Tabela 2. 

De entre os medicamentos abaixo referidos, os diuréticos, os inibidores da enzima de 

conversão da angiotensina, os antagonistas dos receptores da angiotensina, os 

bloqueadores da entrada do cálcio e os bloqueadores beta são considerados anti-

hipertensores de 1ª linha [39]. 
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1.2.6. Os mitos da hipertensão arterial 

Existem algumas crenças que, muitas vezes, estão muito distantes da realidade. De modo 

a informar as pessoas, pretendi “desfazer” alguns mitos. Como primeiro mito temos o fato 

de muitas pessoas pensarem que o fato de terem parentes próximos com hipertensão 

arterial, não existe nada que eles possam fazer para evitar desenvolver a doença. A 

probabilidade de ter hipertensão arterial quando os familiares são hipertensos varia entre 

30 a 60% [35]. Portanto, apesar de a hereditariedade ser um fator importante a ter em conta 

e que não é possível modificar, as pessoas devem redobrar os cuidados com os fatores 

anteriormente referidos, de forma a evitarem esta condição.  

Grupo farmocoterapêutico Sub-grupo 

farmacoterapêutico 

Fármacos disponíveis 

Diuréticos Tiazidas e análogos Hidroclorotiazida e 

indapamida 

Diuréticos da ansa Furosemida 

Diuréticos poupadores de 

potássio 

Espironolactona 

Inibidores da anidrase 

carbónica 

Acetazolamida 

Diuréticos osmóticos Manitol e glicerol 

Associações de diuréticos Lisinopril + 

Hidroclorotiazida 

Modificadores do eixo renina 

angiotensina 

Inibidores da enzima de 

conversão da angiotensina 

Captopril 

Antagonistas dos 

receptores da angiotensina 

Irbesartan 

Bloqueadores da entrada do 

cálcio 

- Amlodipina 

Depressores da atividade 

adrenérgica 

Bloqueadores alfa Doxazosina 

Bloqueadores beta Carvedilol e nebivolol 

Agonistas alfa 2 centrais Clonidina 

Vasodilatadores diretos - Di-hidralazina 

Outros - Nitroprussiato de sódio 

Tabela 2. Grupos farmacoterapêuticos dos fármacos para o tratamento hipertensão 

arterial [39]. 
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Outra queixa frequente numa farmácia é o fato de que deixar de adicionar sal na 

alimentação diária não conduziu a uma redução dos seus valores de pressão arterial. Ora 

cerca de 75% do sal que consumimos já está contido nos alimentos processados, como o 

molho de tomate, as sopas, os condimentos e os enlatados. Por isso ao comprar comida 

processada, é necessário ter em atenção a quantidade de sódio que a embalagem contém 

[40]. 

Relativamente aos sintomas, é normal ouvir comentários de que como não apresentam 

sintomas, não necessitam de se preocupar. Contudo os valores elevados de pressão 

arterial provocam um dano progressivo nas artérias, ao longo dos anos, sem a pessoa ter 

a perceção disso [40]. 

Por último, um comentário que se ouve habitualmente numa farmácia comunitária, é o fato 

de as pessoas ao manterem os valores de pressão arterial normais durante algum tempo, 

já não necessitam de tomar os medicamentos. Na maioria dos casos um abandono da 

terapia, leva a que os valores voltem a ficar elevados. 

1.3. Conclusão 

A disponibilização de panfletos sobre a hipertensão arterial na Farmácia Alves, teve uma 

grande aceitação e impacto, junto dos utentes. Para além disto também permitiu que 

aprofundasse o meu conhecimento sobre este tema, ajudando a compreender melhor as 

dificuldades que alguns utentes apresentam e a prestar um melhor aconselhamento. 

Este tema alertou-me para o facto de, cada vez mais ser possível uma despreocupação 

das pessoas com a sua alimentação e que, através da sensibilização, é possível tentar 

inverter esta tendência.  

2. Medicamentos Genéricos – esclareça aqui as suas dúvidas 

2.1. Enquadramento/objetivo 

Frequentemente os utentes de uma farmácia comunitária apresentam dúvidas em tudo o 

que está relacionado com os medicamentos genéricos (MG), chegando mesmo a duvidar 

da sua eficácia. Com a escolha deste tema é minha intenção tentar fazer chegar a 

informação correta aos utentes, para que possam compreender melhor o que são os MG. 

Hoje em dia, o utente tem o direito a optar, a partir da denominação comum internacional 

da substância ativa, dose, forma farmacêutica e quantidade prescritos pelo medicamento 

original (ou de marca) ou por um MG, sendo que esta possibilidade de optar deve ser 

informada. Durante o meu estágio, foi-me possível assistir a vários tipos de situações. Uns 

utentes acreditam que os MG são menos eficazes que os de referência, visto a diferença 

de preço ser tão grande, outros acreditam que só existe uma marca de genéricos e, por 



  

30 | P á g i n a  
 

último, ainda existem utentes que não sabem da existência de genéricos e só desejam “o 

que o médico passou”. Este tema foi desenvolvido durante os meses de Julho e Agosto. 

A minha proposta passou por um panfleto denominado “Medicamentos Genéricos – 

esclareça aqui as suas dúvidas” (Anexo VIII), que consistiu nas questões que os utentes 

frequentemente colocam sobre os genéricos, quando se dirigem à farmácia. 

2.2. Definição 

Um MG é um medicamento com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem 

que um medicamento de referência, cuja bioequivalência foi demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados. Biodisponibilidade corresponde a um termo 

farmacocinético que descreve a velocidade e o grau com que uma substância ativa ou a 

sua forma molecular terapeuticamente ativa é absorvida a partir de um medicamento e se 

torna disponível no local de ação. Como a ação terapêutica de um fármaco depende da 

existência de uma concentração efetiva deste no seu local de ação, durante um período de 

tempo desejável, a disponibilidade do fármaco a partir da forma farmacêutica assume um 

papel crítico na eficácia clínica de um medicamento, tornando-se assim necessário 

caracterizar adequadamente o desempenho da formulação que o contém, como medição 

adicional de eficácia. Uma vez que a concentração de um fármaco no local de ação se 

encontra em equilíbrio com a concentração do mesmo na corrente sanguínea, para a 

maioria dos fármacos a determinação das suas concentrações ao longo do tempo no 

sangue ou na urina tornam-se medidas indiretas mas preditivas da concentração do 

mesmo fármaco no seu local de ação. Após o estudo de biodisponibilidade do MG em 

questão, é necessário um estudo de bioequivalência que tem por objetivo comparar a 

biodisponibilidade de dois medicamentos considerados equivalentes farmacêuticos ou 

alternativas farmacêuticas [41]. 

Os MG cumprem exatamente as mesmas normas de qualidade, segurança e eficácia que 

todos os outros medicamentos. São produzidos em fábricas controladas de acordo com as 

"Boas Práticas de Fabrico" (GMP). E, tal como os medicamentos de referência, uma vez 

comercializados, os genéricos devem ser controlados pelo fabricante, caso sejam 

comunicadas reações adversas [42]. 

Os MG já se apresentam com uma percentagem no nosso país de 42.16% desde Janeiro 

a Abril de 2014. Na Tabela 3 é possível verificar as quotas de MG distribuídas por distrito. 

Segundo um estudo efetuado em Portugal, em 2009, era possível observar que a quota de 

mercado de genéricos, era muito inferior à restante União Europeia (Anexo IX) [43]. 

O MG apresenta a mesma indicação terapêutica que o medicamento de referência. Os MG 

são identificados pela sigla MG, impressa na embalagem exterior do medicamento. Um 

medicamento genérico é comercializado pelo nome da sua substância ativa e não pela 
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marca que o produz. Portanto, os medicamentos 

genéricos com a mesma substância ativa têm o 

mesmo nome na embalagem, sendo esse nome 

seguido normalmente do nome do titular da 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) 

[41,43]. 

2.3. Vantagens dos Medicamentos 

Genéricos 

Os MG têm a mesma qualidade, eficácia e 

segurança a um preço inferior ao medicamento 

original. São medicamentos cujas substâncias 

ativas se encontram no mercado há vários anos e 

que, por essa razão, apresentam maior garantia de 

efetividade e permitem um melhor conhecimento do 

respetivo perfil de segurança. 

Regra geral, os MG são 20 a 35% mais baratos do 

que o medicamento de referência, com a mesma 

forma farmacêutica e igual dose, caso não exista 

grupo homogéneo, o que se torna uma vantagem 

económica para os utentes, e para o SNS, porque 

permite uma melhor gestão dos recursos 

disponíveis. Os MG têm um preço mais barato 

devido ao fato de conseguirem obter a AIM, com maior rapidez, associada a uma 

simplificação de todo o processo, uma vez que fica dispensada a apresentação dos 

relatórios dos ensaios farmacológicos, toxicológicos e ensaios clínicos e pré-clínicos [44]. 

2.4. Comparticipação e preços dos Medicamentos genéricos 

Desde 2007 o preço dos medicamentos é calculado tendo por base países de referência, 

que no caso de Portugal são a Espanha, a Itália e a Eslovénia. [45]. Para efeitos de 

comparticipação do Estado, o cálculo do preço de referência dos medicamentos deve 

corresponder à média dos cinco medicamentos mais baratos existentes no mercado que 

integrem cada grupo homogéneo [19].  

Os preços dos MG têm vindo a diminuir ao longo do tempo. Uma análise do preço de 

referência unitário de 3 moléculas com grande representatividade em Portugal (Figura 1), 

revela descidas muito significativas no preço entre 2009 e 2011. 

Tabela 3. Quota de mercado de 

genéricos, Janeiro a Abril de 

2014 [43] 
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Evidências sugerem que na Europa, no ano seguinte que os medicamentos perdem a 

patente, os seus preços descem em média 20% e nos 2 anos seguintes mais 5%. Como 

muitas vezes os utentes podem ter relutância ao mudar para um genérico recente, tanto a 

União Europeia como os Estados Unidos da América, introduziram diretivas para evitar os 

atrasos na disponibilização dos genéricos mal a patente acabe [47]. 

Como esta política de apoio aos MG veio retirar o mercado das companhias inovadoras, 

estas companhias desenvolveram estratégias para minimizarem este impacto. Uma 

dessas estratégias consiste na aliança entre o laboratório que produz o medicamento de 

referência e os laboratórios que produzem os MG, em que o primeiro paga ao segundo 

para atrasar o lançamento do genérico. Também foi possível verificar que, na década de 

1998 a 2008, quanto maior o preço esperado do genérico, menor o tempo até ser lançado. 

Pelo contrário um genérico com um preço esperado mais baixo, demorou mais tempo a ser 

introduzido no mercado. Concluindo quanto maior os níveis de regulação para fazerem 

diminuir o preço dos medicamentos genéricos, mais tempo levam os genéricos a entrarem 

no mercado [47]. 

2.5. Segurança 

Na União Europeia (UE), todos os medicamentos, de referência ou genéricos, necessitam 

de ter uma autorização antes de serem fabricados e comercializados. São os organismos 

de regulamentação de medicamentos de cada Estado-membro da União Europeia ou a 

Agência Europeia de Avaliação de Medicamentos (AEAM), que concedem esta 

autorização, avaliando a qualidade, a segurança e a eficácia do medicamento [42]. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, os medicamentos genéricos 

estão sujeitos às mesmas disposições legais dos restantes medicamentos. Sendo assim 

os medicamentos genéricos também sofrem monitorização de qualidade por parte do 

INFARMED. Tendo em consideração os medicamentos comercializados no mercado 

português, anualmente é elaborado um Plano de Análise, definido com base em critérios 

que incorporam uma abordagem baseada no risco. Estes critérios estão relacionados com 

as caraterísticas da substância ativa, o processo de fabrico, a via de administração e a 

Figura 1. Evolução do preço unitário da Sinvastatina 20 mg, Omeprazol 20 mg e do Alprazolam 0,5 mg 

entre 2009 e 2011. Adaptado de [49]. 
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população alvo, nomeadamente, o número de unidades vendidas, estabilidade reduzida, 

margem terapêutica estreita, a indicação terapêutica, a duração do tratamento e a 

complexidade do processo de fabrico e/ou da formulação. Além das amostras incluídas no 

plano anual de análise, são efetuados ensaios laboratoriais em medicamentos suspeitos 

de defeito de qualidade, provenientes de notificações ao INFARMED. Depois de analisados 

os medicamentos, estes são publicados no site do INFARMED para possível visualização 

(Anexo X) [48]. 

Em Itália, um estudo analisou a diferença entre a sinvastatina e o medicamento de 

referência, com base nos dados do SNS italiano. Verificaram se a administração do 

medicamento genérico representaria um maior risco para a descontinuação da terapia e se 

aumentaria o risco cardiovascular. Através da análise da Figura 2, foi possível concluir que 

não existiam diferenças estatisticamente significativas [49].  

 

2.6. Sistema Nacional de Farmacovigilância 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em criado em 1992 e, é constituído 

pela Direção de Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED, que o coordena, e por 

quatro Unidades Regionais de Farmacovigilância: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, e 

Sul. Cada Unidade Regional de Farmacovigilância promove ações de formação junto dos 

notificadores e avalia as notificações de reações adversas a medicamentos (RAM) 

ocorridas nas respetivas áreas geográficas. É considerado uma RAM quando existe uma 

resposta nociva e  não intencional a um ou mais medicamentos. O Sistema Nacional de 

Farmacovigilância monitoriza a segurança dos medicamentos com autorização de 

introdução no mercado nacional, avaliando os eventuais problemas relacionados com 

reações adversas a medicamentos e implementando medidas de segurança, sempre que 

necessário. A razão desta vigilância é o fato de que antes de qualquer medicamento ser 

autorizado, tem de ser alvo de estudos rigorosos que comprovam que possui segurança e 

eficácia aceitáveis. Esses estudos, designados por ensaios clínicos, permitem detetar as 

Figura 2. Proporção cumulativa de doentes que têm eventos cardiovasculares major (lado esquerdo) e 

proporção cumulativa de doentes que descontinuam a terapia. Adaptado de [49]. 

Eventos cardiovasculares major Descontinuação terapia (sinvastatina) 

Anos após início da terapia com sinvastatina Anos após início da terapia com sinvastatina 
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reações adversas mais frequentes. No entanto, podem existir algumas reações adversas 

raras ou de aparecimento tardio que, por esse motivo, podem não ser detetadas durante a 

fase experimental do medicamento [50]. 

2.7. Patentes dos medicamentos de referência 

Uma patente normal tem uma duração de 20 anos, mas, no que diz respeito às 

farmacêuticas e tecnologias associadas, a duração da patente pode ser prolongada por um 

período de cinco anos, através de um Certificado Complementar de Proteção. Muitas vezes 

os produtos farmacêuticos estão protegidos por mais que uma patente, variando 

frequentemente em mais de 30 a 40 patentes. Existe uma estratégia conhecida como 

“evergreening” que consiste numa variedade de estratégias legais e de negócios, através 

da qual os produtores de tecnologia com patentes sobre produtos que estão prestes a 

expirar mantêm a proteção do mercado através de pequenas alterações ao medicamento 

original [47]. 

2.8. O Papel do farmacêutico 

O farmacêutico tem um papel fundamental no âmbito dos MG, visto que é através da sua 

presença e conselhos prestados que os utentes sentem confiança na sua utilização. A 

entrada dos MG no ambiente da farmácia fez com que os temas mais falados deixassem 

de ser as indicações dos medicamentos e a sua administração, para passar ao preço dos 

medicamentos, e se os medicamentos genéricos fazem o mesmo efeito ou não que os 

medicamentos de referência. O aparecimento dos MG e da prescrição por DCI, também 

trouxe problemas, uma vez que existem utentes que dada a sua descrença neste 

medicamentos, deixam de cumprir a terapêutica, enquanto outros por só conhecerem a 

marca comercial podem correr o risco de duplicação de terapêutica. Torna-se assim muito 

importante que o farmacêutico esclareça estes assuntos com o utente, de maneira a evitar 

que estes erros possam ocorrer. Só após o esclarecimento destes assuntos é que o 

farmacêutico se deve preocupar com todas as informações a prestar sobre o medicamento. 

É através da colaboração dos farmacêuticos e dos colaboradores da farmácia que é 

possível que a quota de genéricos em Portugal tenha vindo a aumentar. 

Na minha opinião o farmacêutico deve informar, aconselhar e assegurar a utilização de 

MG, pois através desta medida estará a contribuir para uma diminuição da despesa pública 

com os medicamentos. Em Portugal, o Ministério da Saúde e a ANF, chegaram 

recentemente a um acordo, fixando o objetivo dos MG em 60%. Esta medida vai possibilitar 

aos utentes maior acesso aos medicamentos, tentando aproximar Portugal da média 

europeia [51]. 
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2.9. Conclusão 

Através de desenvolvimento deste tema, consegui perceber a história que os 

medicamentos genéricos têm vindo a percorrer no nosso país e também adquirir 

conhecimentos para uma melhor explicação aos utentes do que são os MG. Durante os 3 

meses e meio que estive ao balcão, apercebi-me que é o tema mais falado com os utentes, 

devido principalmente, à situação financeira em que se encontra o país. Principalmente as 

pessoas com maior idade, sentem muitas dificuldades em compreender a existência de 

MG e muitas vezes apresentam uma postura hostil, por sentirem que levam um 

medicamento de pior qualidade, quando levam um MG. 

3. Reserve já a sua vacina contra a gripe 

3.1. Enquadramento/objetivo 

O objetivo deste trabalho foi alertar os utentes da Farmácia Alves para a importância da 

vacina contra gripe. Para atingir esse objetivo, foi realizado um cartaz que foi colocado por 

baixo do vidro que cobre todo o balcão, de maneira a que os utentes quando esperam pela 

sua medicação terem a informação facilmente acessível. Este cartaz continha informação 

redigida de forma simples sobre a vacina, os grupos de risco, em que a vacina é 

principalmente indicada e, por último, os cuidados complementares que os utentes devem 

ter. 

Visto que esta atividade foi efetuada no último mês do meu estágio (Agosto/Setembro) e a 

Farmácia Alves encontrava-se a aceitar reservas de vacinas contra a gripe para poder 

satisfazer de uma maneira mais eficiente as necessidades dos utentes da farmácia, senti 

a oportunidade de poder ajudar a farmácia e enriquecer a minha formação sobre este tema. 

3.2. Definição 

A gripe sazonal é uma infeção viral aguda causada pelo vírus influenza [52]. A gripe 

constitui um grave problema de saúde pública, com um significativo impacto social e 

económico negativo. A gripe surge anualmente com uma taxa de incidência global 

estimada em 5 a 10% nos adultos e de 20 a 30% nas crianças. Esta doença é a causa de 

inúmeras hospitalizações e mortes, fundamentalmente por complicações da doença, das 

quais se destacam a pneumonia e a bronquite [52]. Os sintomas mais comuns da gripe, 

cujo período de incubação é de 2 dias, incluem febre alta, dores de cabeça, tosse seca, 

garganta irritada, congestão nasal e dores musculares [53].  

O vírus da gripe, pertencente à família Orthomyxoviridae, apresenta-se em três tipos 

antigénicos – A, B, C. Os vírus influenza do tipo A e B são os principais responsáveis pelas 

epidemias anuais, enquanto o vírus do tipo C, menos frequente, é responsável por uma 

doença respiratória ligeira não epidémica [54]. Os vírus influenza A, B e C distinguem-se 
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com base nas diferenças antigénicas da nucleocápside e das proteínas da matriz [55]. 

Desta forma, os vírus do tipo A estão ainda subdivididos em subtipos, consoante duas 

proteínas que apresentam à superfície – a hemaglutinina (H) e a neuraminidase (N). Estas 

proteínas antigénicas são o alvo dos anticorpos produzidos pelo sistema imunitário 

humano. É a sua combinação (H1-H16 e N1-N9) que define o subtipo de vírus da gripe A, 

o qual definirá a resposta epidemiológica e clínica [53]. Atualmente, os vírus encontrados 

em humanos são o influenza A (H1N1) e o influenza A (H3N2), contudo, este subtipo é o 

mais variável e, por conseguinte, o mais estudado [53, 54]. Estes variam de duas formas: 

por shift e drift antigénico. O shift antigénico constitui uma mudança abrupta no vírus 

influenza A, resultando numa nova hemaglutinina e/ou hemaglutinina e neuraminidase. 

São estas mudanças que provocam pandemias como a da primavera de 2009, quando o 

vírus H1N1 surgiu com uma nova combinação genética. O drift antigénico surge 

continuamente à medida que o vírus se replica. A acumulação de alterações resulta em 

vírus antigenicamente diferentes e não reconhecidos pelo sistema imunitário humano, o 

que resulta em nova doença. Esta é uma das principais razões pela qual a vacina contra a 

gripe tem que ser revista anualmente [56]. 

3.3. Importância da vacinação 

A forma mais eficaz de prevenção da doença e das suas complicações é a vacinação. 

Estima-se que a vacina contra a gripe oferece uma proteção entre 30 a 90% aos indivíduos 

vacinados [53]. Dada a grande variabilidade antigénica do vírus da gripe, a identificação 

das estirpes circulantes em cada ano é fundamental para a recomendação anual sobre a 

composição apropriada da vacina a ser comercializada em cada época gripal [57].  

A OMS recomenda a vacinação anual em mulheres grávidas em qualquer altura da 

gestação, crianças com idade entre os 6 meses e os 5 anos, pessoas com idade superior 

a 65 anos, funcionários de instituições de saúde, indivíduos com condições médicas 

crónicas, como doenças cardíacas, pulmonares, renais, hepáticas e metabólicas e 

indivíduos imunodeprimidos [52]. 

Existem várias opções de vacinas: 

 Vacinas inativadas trivalentes, que protegem contra dois vírus do tipo A (um H1N1 

e um H3N2) e um vírus do tipo B; 

 Vacinas inativadas tetravalentes, que protegem contra dois vírus do tipo A e dois 

vírus do tipo B [58]. 

As vacinas aprovadas para a época gripal 2014/2015 em Portugal, tal como a INFLUVAC®, 

ISTIVAC® e FLUARIX®, são trivalentes e apresentam as seguintes estirpes na sua 

composição: B/Massachusetts/02/2014, A/Texas/50/2012 (H3N2) – derived strain used 

(NYMCX-223A) e A/California/7/2009 (H1N1) pdm09 – estirpe análoga [59]. 
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3.4. Os números da gripe 

No hemisfério norte, o inverno corresponde à época de maior incidência de gripe, sendo 

que essa época pode variar de ano para ano. Para questão da análise seguinte foi 

considerado como época gripal os meses de Outubro até Maio do ano seguinte [60]. Para 

a época deste ano sabe-se que as vacinas vão conter os mesmos antigénios que na época 

passada. Na Figura 3 pode observar-se que, na época gripal passada (2013/2014) se 

verificou, no Centro Hospitalar do Porto, um pico de episódios por gripe no Serviço de 

Urgência em Janeiro, com um total de 111 episódios registados. 

3.5. Eficácia 

Como já foi referido anteriormente a eficácia da vacina da gripe pode variar de ano para 

ano. Isto deve-se a dois fatores que desempenham um papel determinante na 

probabilidade da vacina contra a gripe proteger as pessoas. O primeiro fator são as 

caraterísticas pessoais, como a idade e o estado de saúde. O segundo fator corresponde 

à similaridade entre as estirpes a que a vacina foi projetada para proteger e as estirpes que 

realmente vão afetar a comunidade [61].  

Figura 3. Episódios de urgência por gripe no Centro Hospitalar do Porto na época gripal 2013-2014. 

Dados cedidos pelo Serviço de Sistemas de Informação e autorizados pelo Exmo. 

Senhor Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Porto. 
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Se as estirpes para as quais a vacina foi projetada forem muito diferentes das que se 

propagam pela comunidade, existe a possibilidade de os benefícios da vacina não serem 

observados [61]. 

A vacinação deve ser efetuada mal esteja disponível, de preferência em Outubro. Contudo 

desde que os vírus continue a circular, a vacinação deve ser oferecida, mesmo sendo em 

Janeiro ou mais tarde [61].  

Os indivíduos idosos, com um sistema imunológico enfraquecido, por vezes, desenvolvem 

uma menor proteção imunológica do que pessoas mais jovens e com um sistema 

imunológico mais forte. Esta situação poderia ser um entrave para a toma da vacina contra 

a gripe para pessoas que se enquadrem nesta situação, porém, como estes indivíduos 

apresentam maior risco de serem hospitalizados e até de morrerem por esta situação, uma 

menor proteção é sempre melhor que proteção nenhuma. Regra geral, a vacina contra a 

gripe funciona melhor em adultos ou crianças saudáveis do que nos indivíduos com mais 

de 65 anos ou as crianças com menos de 2 anos de idade [61-62]. 

3.6. Benefícios da vacinação 

Apesar de a eficácia da vacina da gripe poder variar, existem várias razões para se vacinar 

todos os anos. Alguns dos benefícios que os indivíduos vacinados contra a gripe podem 

usufruir são: 

 A vacina contra a gripe consegue prevenir uma infeção pelo vírus da gripe; 

 A vacina contra a gripe pode tornar o estado gripal menos violento, caso o vírus 

infete a pessoa; 

 A vacina contra a gripe diminui os casos de complicações graves, como a 

hospitalização ou até a de mortes [61]; 

Estes benefícios podem ser medidos com estudos de diversos tipos. Podem ser realizados 

estudos aleatórios em que indivíduos recebem aleatoriamente o placebo ou a vacina, 

sendo depois acompanhados, determinando-se posteriormente a eficácia. Outro tipo de 

estudos são os estudos observacionais em que os indivíduos que decidem ser vacinados 

são comparados com os indivíduos que decidem não ser vacinados. Neste caso, o valor 

que se apura do estudo é classificado como efetividade. Como os estudos de eficácia são 

muito mais dispendiosos que os observacionais, a maioria dos estudos que são feitos são 

observacionais [61]. 



  

39 | P á g i n a  
 

3.7. O papel do farmacêutico 

O farmacêutico tem uma importância muito grande na divulgação da vacina contra a gripe, 

pois é ele que informa os utentes dos seus benefícios, da altura ideal para a sua 

administração e qualquer outro tipo de dúvidas que possa surgir ao utente. 

É necessário uma preocupação com os utentes que apresentem alergia aos ovos, visto 

que a maioria destas vacinas são preparadas através da propagação do vírus em ovos 

embrionados. 

Atualmente, a vacina contra a gripe é gratuita para todas as pessoas com idade igual ou 

superior a 65 anos e está disponível nos centros de saúde [63]. Para além do papel 

evidente que tem na informação e divulgação da vacina, o farmacêutico também intervém 

na fase de administração da mesma, caso possua o curso de administração de injetáveis 

atualizado.  

3.8. Conclusão 

Com o desenvolvimento desta atividade, complementei a formação que já tinha adquirido 

durante o percurso académico com a realidade do mundo farmacêutico. Consegui 

aprofundar conhecimentos nesta área, que se encontrava adequada à altura em que foi 

desenvolvida esta atividade. Também foi possível ajudar a farmácia ao nível das reservas 

visto que o cartaz relembrava as pessoas para o assunto e para a época que se 

aproximava. 

4. Cartões de utentes 

4.1. Enquadramento/objetivo 

Esta atividade foi desenvolvida com o objetivo de renovar o sistema de cartões/envelopes 

que existiam na farmácia aquando da minha chegada. Estes envelopes existiam com o 

intuito de ajudar os utentes habituais da farmácia, que muitas vezes devido à sua situação 

económica, não podiam pagar os medicamentos em determinadas alturas. Os envelopes 

também são úteis quando existe algum problema na dispensa da medicação de algum 

destes utentes, tendo assim a farmácia os contatos dos mesmos, para resolução do 

assunto. Muitas vezes também eram registados os laboratórios das substâncias ativas que 

estes utentes costumavam tomar, para uma maior comodidade do utente. 

Esta renovação de aspeto foi acompanhada da atualização do SI relativamente à 

informação dos utentes. Este trabalho pareceu-me relevante, visto que no início do meu 

estágio senti algumas dificuldades em conseguir identificar determinados envelopes que já 

não se encontravam nas melhores condições. 
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4.2. Desenvolvimento 

O desenvolvimento deste trabalho ocorreu nos meses de Junho, Julho e Agosto. Na Figura 

4 é possível verificar as diferenças entre o modelo antigo e o modelo atual. Como é possível 

verificar na imagem do painel A, o nome e número do cliente encontravam-se quase 

impercetíveis. No total foram efetuados cerca de 150 envelopes. Todos os envelopes 

antigos foram descartados sendo substituídos por novos. Alguns utentes que infelizmente 

já tinham falecido também foram removidos. 

Na elaboração de determinados envelopes foram adicionadas observações que pudessem 

ser úteis para o profissional no momento do atendimento, como regimes de 

comparticipação complementares ou informações sobre preferências do utente.  

4.3. Conclusão 

Esta atividade veio trazer uma maior facilidade na identificação dos envelopes, o que se 

traduziu posteriormente numa maior rapidez a encontrar o envelope desejado. Para além 

de se tornar mais funcional, esta renovação também melhorou o visual, tornando os 

envelopes muito mais apelativos.  

O desenvolvimento desta atividade permitiu que conseguisse personalizar o atendimento 

dos utentes habituais da farmácia, com o conhecimento do seu nome. Este fator revelou-

se muito importante para conseguir criar uma relação de confiança com os utentes 

habituais da Farmácia Alves. 

Figura 4. Modelo antigo dos envelopes (Painel A) e modelo recente dos envelopes (Painel B) 

A B 

Nome do utente 
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5. Considerações finais 

Analisando com rigor o estágio que me foi possível realizar na Farmácia Alves, posso 

afirmar que contribui imenso para a minha formação académica. Como foi o meu primeiro 

contato com a realidade vivida numa farmácia comunitária, foi possível ter a noção da 

importância que um farmacêutico representa para a comunidade em que está inserido. O 

farmacêutico tem a oportunidade de transmitir informações que outro profissional de saúde 

raramente tem. Este tipo de informações podem ir desde a promoção da saúde pública, 

como informar sobre o uso racional de medicamentos, até cuidados alimentares. O 

farmacêutico é provavelmente o profissional a que os utentes normalmente recorrem em 

primeira instância, quando se trata de problemas de saúde, dada a confiança que 

depositam. Como tal aprendi que ser farmacêutico não é simplesmente dominar o 

conhecimento sobre os medicamentos, mas saber interagir da melhor maneira com os 

utentes.  

O trabalho em farmácia comunitária é o reflexo dos ensinamentos que são transmitidos 

durante os 5 anos, não só a nível teórico como a nível prático. São transmitidos valores, 

como a busca do conhecimento e o espírito crítico, que são ferramentas essenciais para o 

dia-a-dia, numa farmácia comunitária.  

Visto o momento difícil que as farmácias em Portugal é necessário, através da qualidade 

do trabalho e da inovação, conquistar a confiança dos utentes, porque quando se está a 

frente do balcão a atender um utente, não é só um farmacêutico de que se trata, mas 

também alguém que tem a responsabilidade de manter a boa imagem da classe 

profissional. 

Termino assim o meu estágio na Farmácia Alves, agradecendo pela oportunidade que 

me foi dada, e pelo privilégio que foi poder aprender com profissionais que se tornaram 

para mim um exemplo a seguir. 
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Anexos 
Anexo I – Manipulado Solução alcoólica 
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Anexo II – Livro de registo de manipulados 
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Anexo III – Hipertensão Arterial – Desmistifique e informe-se sobre a 

hipertensão 
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Anexo IV – Prevalência da hipertensão arterial em adultos com mais de 25 

anos [31] 

 

Anexo V – Vendas de medicamentos no SNS (nº de embalagens) em 

Portugal Continental (2007-2011) – subgrupos selecionados dos grupos 

farmacoterapêuticos aparelho cardiovascular e sangue [33]. 
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Anexo VI – Modificações do estilo de vida para reduzir a pressão arterial [36] 
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Anexo VII – Hipertensão induzida pelo álcool [35] 
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Anexo VIII – Medicamentos Genéricos – esclareça aqui as suas dúvidas 
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Anexo IX – Quota do mercado europeu dos medicamentos genéricos em 

valor e volume (2009) [43]. 

 

Anexo X – Exemplo de medicamentos genéricos em conformidade [48] 
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1. Resumo 

 

No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto 

foi-nos dada a possibilidade de realizar um estágio em Farmácia Hospitalar, que decorreu no 

Hospital Geral de Santo António (HGSA), nos meses de março e abril de 2014, sob a orientação da 

Dr.ª Teresa Almeida. No total éramos cinco estagiários (quatro estudantes da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto e uma estudante da Faculdade de Ciências e Tecnologias da 

Universidade do Algarve), sendo que fomos divididos em dois grupos de dois, ficando a outra 

pessoa sozinha. Em anexo (anexo 1) encontra-se o nosso cronograma de passagem por todos os 

serviços, bem como a nossa divisão.   

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são um pilar fundamental ao bom funcionamento 

e dinâmica de qualquer hospital. São departamentos com autonomia técnica e científica, sujeitos à 

orientação dos Órgãos de Administração Hospitalar e obrigatoriamente dirigidos por um 

farmacêutico hospitalar (FH).  

A garantia da qualidade da terapêutica, da eficácia e da segurança dos medicamentos, da 

promoção do ensino e de investigação científica, da seleção e aquisição de medicamentos, 

dispositivos médicos e produtos farmacêuticos, do aprovisionamento, do armazenamento e da 

distribuição dos medicamentos, da produção de medicamentos, da rastreabilidade do medicamento, 

da qualidade e da participação em Comissões Técnicas, dos cuidados farmacêuticos, da elaboração 

de protocolos terapêuticos e da participação nos Ensaios Clínicos fazem parte das funções e 

responsabilidades dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares. 

Este estágio tem como objetivo colocar em prática a teoria aprendida nos cinco anos de 

faculdade, conhecer os diversos setores da farmácia hospitalar, perceber a orgânica dos Serviços 

Farmacêuticos, perceber o papel do farmacêutico e a sua responsabilidade na estrutura hospitalar e 

adquirir as competências técnicas, científicas e também deontológicas da profissão. 

Este relatório está dividido em duas partes: a primeira parte visa relatar todas as atividades 

em que estivemos envolvidos ao longo da nossa passagem pelos diversos serviços, colocando uma 

breve descrição de cada serviço e destacando o que realmente fizemos numa abordagem mais 

profunda, como também a explicação do funcionamento e estrutura dos serviços farmacêuticos; na 

segunda parte demos importância às atividades extras desenvolvidas após trabalhos de pesquisa, 

pormenorizando o trabalho desenvolvido. Por fim, destacamos as formações em que estivemos 

presentes. 

 

2. Organização HGSA 

 

O HGSA foi projetado pelo arquiteto Inglês John Carr como um verdadeiro colosso de 

forma quadrangular que não foi, contudo, concluído conforme a planta original, por falta de meios 
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Figura 1: Esquema de atividades no GHAF67 

e verbas. O mesmo encontra-se dentro do Centro Hospitalar do Porto (CHP) (anexo 2), que através 

do Decreto-Lei nº 326/2007, de 28 de setembro, foi criado pela fusão do Hospital Geral de Santo 

António, E.P.E., com o Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia e a Maternidade Júlio 

Dinis (MJD). Só em 2011 foi alterado, mantendo a natureza de entidade pública empresarial, mas 

incluindo o Hospital Joaquim Urbano (HJU).1,2 

3. Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) são designados, desde 2 de fevereiro de 1962, como 

«departamentos com autonomia técnica, sem prejuízo de estarem sujeitos à orientação geral dos 

órgãos da administração, perante os quais respondem pelos resultados do seu exercício».3 

Atualmente, a Diretora dos SF do HGSA é a Doutora Patrocínia Rocha, que coordena uma 

vasta equipa composta por Farmacêuticos (designados Técnicos Superiores de Saúde), Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos (AT) 

(anexo 3). 

Todos os SF encontram-se localizados no piso 0 do Edifício Neoclássico, à exceção da 

Unidade de Farmácia Oncológica, que se encontra no piso 1 do Edifício Dr. Luís de Carvalho, 

junto do Hospital de Dia (HD) e do Armazém de Injetáveis de Grande Volume. 

Os SF têm um papel de extrema importância no circuito do medicamento, sendo 

responsáveis pela sua gestão racional, onde se inserem os procedimentos de seleção, aquisição, 

produção, armazenamento e distribuição. Os SF também se encontram presentes em comissões 

técnicas e científicas, como é o caso da Comissão de Ética para a Saúde (CES), que tem como 

principal objetivo zelar pelo cumprimento de padrões de ética no exercício das atividades médicas, 

protegendo e garantindo a dignidade e integridade humanas, e a Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT), que tem um papel importante na garantia de qualidade, controlo de custos e 

monitorização do plano terapêutico. 4 

I. 1ª PARTE 

1. Armazém 

1.1. Sistema Informático 

A plataforma informática utilizada no HGSA é 

a Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF). 

Esta plataforma assume particular importância na 

gestão de aquisições ou stock de produtos 

farmacêuticos e na validação da prescrição eletrónica, 

permitindo um acesso facilitado ao histórico de prescrições 

e doentes. 
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Esta plataforma é utilizada com o intuito de diminuir os erros associados à prescrição 

médica e aumentar a eficiência e rapidez do trabalho realizado. 

1.2. Gestão de Aquisições/Stock 

A gestão de aquisição/stocks é uma área dos SF em que um bom conhecimento e domínio 

de áreas como compras ou aquisições, marketing, mercado do medicamento e sistema de 

financiamento do hospital leva a um melhor desempenho da função. Esta área dos SF apresenta 

uma percentagem significativa do orçamento do Hospital, sendo assim necessário uma grande 

responsabilidade e competência para que o inventário existente no armazém seja suficiente para 

suprir todas as necessidades do hospital e ao mesmo tempo não ter inventários excessivos que 

possam levar a uma posterior inutilização dos produtos farmacêuticos (por perda do prazo de 

validade) e a um mau aproveitamento dos recursos económicos. 

Um auxiliar muito importante para a gestão de aquisições/stock é o sistema informático 

GHAF, que através dos pontos de encomenda (PE), do stock existente e da quantidade a 

encomendar alerta o utilizador para a necessidade de uma encomenda de um determinado produto 

farmacêutico. Para além disto existe um sistema manual de controlo do GHAF, um sistema de 

Kanbans. Este sistema consiste num cartão plastificado com os seguintes campos: ponto de 

encomenda, quantidade a encomendar, código de barras, designação, localização e observações.  

O Kanban é colocado junto ao produto no respetivo PE, 

de modo a que, quando se atinge o PE, o Kanban seja retirado e 

colocado num suporte com a designação “Produtos a 

encomendar”. Aquando da receção do produto e da reposição, o 

Kanban é posicionado novamente junto do PE.  

A nível hospitalar, na aquisição de medicamentos ou 

produtos farmacêuticos recorre-se ao FHNM, um instrumento 

que garante os medicamentos mais aconselháveis com o objetivo 

de ajudar o médico na prescrição, fornecendo-lhe, numa 

perspetiva de orientação e disciplina terapêutica, uma 

informação clara e isenta.5 

Quando existem medicamentos que o hospital deseja 

que sejam incluídos ou excluídos do FHNM, a CFT elabora adendas privativas de aditamento ou de 

exclusão ao FHNM.6 

Existem também os medicamentos extra formulário, que são aqueles que não existem no 

FHNM, nem na adenda e é necessário uma devida justificação pelo prescritor, uma aprovação pela 

CFT e pelo conselho administrativo para que o produto possa ser adquirido. 

 

Figura 2: Kanban 
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1.3. Receção e armazenamento de medicamentos 

O armazém de produtos farmacêuticos (APF) é uma área dos SF com muito relevo no 

normal funcionamento do hospital, visto que é da responsabilidade desta área assegurar a 

disponibilização de medicamentos e produtos farmacêuticos a todos os serviços e unidades 

englobadas pelo CHP, em quantidade, qualidade e no prazo expectável pelo cliente, ao menor 

custo. Visto ser um armazém utilizado em praticamente todas as áreas, em especial pela 

distribuição clássica e pela Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), a sua gestão 

é um grande desafio. 

O APF é constituído pelas seguintes áreas (anexo 4): 

 Armazém geral; 

 Grandes Volumes; 

 Medicamentos de Frio; 

 Estupefacientes; 

 Sala de produtos antissépticos e produtos inflamáveis; 

 Soros e injetáveis de grande volume (no edifício Dr. Luís de Carvalho). 

O início do circuito do medicamento é feito na área receção do APF, onde são rececionadas 

todas as encomendas e conferidas qualitativa e quantitativamente, verificados os prazos de validade 

e as condições de integridade das embalagens, sendo, posteriormente, dada a entrada informática 

do produto, se tudo estiver conforme. Após isto, os produtos farmacêuticos são transferidos para o 

APF e organizados nos respetivos locais. Excecionalmente, quando a medicação recebida é da 

responsabilidade dos Ensaios Clínicos, a receção unicamente confirma o número de volumes, que 

depois são enviados para este serviço. 

Através da nossa presença no APF, foi possível verificar que o sistema kaizen, de origem 

japonesa, segue a filosofia da constante melhoria, o que levou que a reposição de inventários fosse 

realizada conforme o método de rotação First Expired, First Out (FEFO), isto é, os produtos com 

prazo de validade mais curto são arrumados à direita dos restantes, de modo a garantir uma maior 

rotação dos stocks, minimizando a estagnação de produtos e possível expiração do prazo de 

validade.7 

Nesta área, verificamos que, para controlo do prazo de validade, são elaboradas 

mensalmente listas com os produtos farmacêuticos cujo prazo de validade termina dentro de 3 

meses, para que seja possível fazer a devolução dos mesmos produtos aos laboratórios.8 

Para além disto, também assistimos a empréstimos e a pagamentos de dívidas que fazem 

parte da política do Hospital, em que é possível verificar que, dependendo do cliente e da dívida 

atual em questão, existe maior ou menor facilidade na cedência e na solicitação de empréstimos.9,10 
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Foi possível verificar e efetuar a reposição de inventários dos serviços nos três circuitos 

existentes no APF (Circuitos A, B e C), em que, por exemplo, a urgência é reposta pelo Circuito A 

às 2ªs, 4ªs e 6ªs feiras, exigindo a deslocação de um TDT ao armazém do serviço, em vez da normal 

deslocação dos Kanbans dos serviços até ao APF para serem repostos.  

Verificamos que existem dois Pyxis®, que consistem 

em armazéns de stock informatizado, o que possibilita a 

dispensa automática de medicamentos por utilizadores 

autorizados, constituindo uma mais-valia para os serviços 

clínicos e os SF, uma vez que permite uma distribuição 

individualizada, um maior controlo de stocks e, ainda, uma 

redução de erros de dispensa de medicamentos, existindo um 

no bloco operatório e outro nos cuidados intensivos.11 

Em relação às autorizações de utilização excecional 

(AUE) de medicamentos, foi possível verificar que estas 

revestem-se de carácter excecional e necessitam de 

autorização prévia a conceder pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e dos Produtos de Saúde (INFARMED), como 

é possível verificar no artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, e também na 

Deliberação nº 105/CA/2007, de 1 de março. Esta autorização só tem a validade de 1 ano.12 

2. Distribuição 

2.1. Ambulatório 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório permite a dispensa de fármacos 

a doentes que não estejam internados, permitindo a redução dos custos diretamente associados ao 

internamento, além da continuidade de tratamento num ambiente familiar, possibilitando uma 

maior qualidade de vida aos doentes.13 A necessidade da dispensa de medicamentos em regime de 

ambulatório surgiu devido: 

 Ao maior conhecimento relativamente ao medicamento, que permitiu estudos mais 

exaustivos relativamente à farmacocinética e farmacodinâmica do medicamento, o que 

consciencializou o farmacêutico para um maior acompanhamento farmacoterapêutico relacionado 

com a estreita janela terapêutica de alguns fármacos; 

 Maior gestão de custos, em que o farmacêutico assume um importante papel na 

racionalização do stock e na respetiva sensibilização do doente para a correta utilização do 

medicamento; 

 Redução dos riscos associados ao internamento, nomeadamente em infeções 

nosocomiais.13 

Figura 3: Pyxis®da Unidade de Cuidados 
Intensivos 
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Para que a distribuição de medicamentos em regime de ambulatório seja eficiente e de fácil 

acesso para os doentes, devem localizar-se o mais próximo possível das consultas externas, bem 

como ter acesso exterior ao SF em instalações reservadas, de maneira a garantir que a informação 

transmitida seja confidencial. No HGSA, este local encontra-se numa área separada dos restantes 

SF. É constituída por uma sala de espera, uma zona de atendimento com três postos, uma zona de 

atendimento reservado, um armazém composto por um armário com gavetas onde os 

medicamentos estão organizados por patologia e, por ordem alfabética de Denominação Comum 

Internacional (DCI), três frigoríficos onde é acondicionada a medicação que necessita de ser 

refrigerada e um armário onde é arquivada a documentação (deliberações, autorizações especiais, 

controlo de stock) (anexo 5). 

Os medicamentos dispensados na Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) são 

totalmente comparticipados e englobam, não só os medicamentos de uso exclusivamente 

hospitalar, mas também os medicamentos autorizados em Diploma publicado em Diário de 

República e presentes no FNHM, indicados para certas patologias que, devido à característica da 

doença ou à natureza do medicamento, exigem um maior cuidado na dispensa, um maior controlo 

da toxicidade, um maior acompanhamento, e uma gestão consciente da dispensa devido ao seu 

elevado custo. Além destas situações, reparamos que a CFT e a CES do CHP, após deliberação, 

podem acrescentar em adenda outras patologias não contempladas no FNHM, que passam também 

a ser totalmente comparticipadas, como a hepatite B e a hipertensão pulmonar.  

No entanto, em determinadas situações excecionais, o Ministério da Saúde autoriza as 

Farmácias Hospitalares a procederem à venda de medicamentos ao público, de acordo com o DL nº 

206/2000, de 1 de Setembro: 

 Quando surjam circunstâncias excecionais suscetíveis de comprometer o acesso 

normal dos medicamentos, em casos de rotura do medicamento, sendo necessário a apresentação de 

pelo menos três carimbos de farmácias comunitárias que comprovem que não o têm para 

comercialização; 

 Quando, por razões clínicas resultantes do atendimento em serviço de urgência 

hospitalar, se revele necessária ou mais apropriada a imediata acessibilidade ao medicamento.14,15 

A dispensa de medicação em regime de ambulatório é efetuada apenas mediante 

apresentação de uma prescrição eletrónica em modelo adequado (anexo 6) e respeitando as normas 

estabelecidas pelo CHP. Em casos excecionais, a prescrição pode ser em papel, de acordo com as 

normas. A prescrição de hemoderivados é obrigatoriamente feita em papel de acordo com o modelo 

nº1804 e é obrigatório o registo do número de Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

(CAUL). Também a prescrição da nutrição artificial que é realizada em papel e em modelo próprio. 

Durante o nosso estágio, tivemos a oportunidade de proceder à validação das prescrições 

médicas e, de forma a poder realizar a dispensa da medicação, necessitávamos de prestar atenção 

aos seguintes parâmetros: que a prescrição estava elaborada de acordo com as normas 
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estabelecidas, em modelo apropriado, com a identificação do doente, a designação do medicamento 

por DCI, a forma farmacêutica, dose, a frequência e a via de administração, a identificação da 

especialidade médica, a data da próxima consulta, a identificação do prescritor, a identificação do 

Diploma legal a que obedece a prescrição ou, caso necessário, verificar nas deliberações da CFT se 

o doente está autorizado a receber a medicação. Durante a dispensa, registamos os lotes dos 

medicamentos sujeitos a maior controlo, de maneira a garantir uma melhor rastreabilidade do 

medicamento.16 

A quantidade de medicamentos a dispensar em regime de ambulatório está assente nas 

Instruções de Trabalho do CHP, que definem que pode ser dispensado qualquer medicamento até 3 

meses, desde que o valor total seja inferior a 100 euros, ou até 300 no caso de doentes residentes 

fora do Distrito do Porto. Os medicamentos com preço total acima destes valores, apenas podem 

ser dispensadas para 1 mês. Nos doentes transplantados renais ou hepáticos, o fornecimento dos 

imunossupressores pode ir até 3 meses.17 

Tivemos a possibilidade de gerir os medicamentos devolvidos pelos doentes que, por 

motivos de alteração de medicação ou por reação adversa, deixaram de os utilizar. Colocamos os 

fármacos em locais próprios para posteriormente serem analisados pelo farmacêutico incumbido de 

os aceitar ou rejeitar, de acordo com as condições em que se encontra o medicamento, a 

embalagem primária e secundária, as condições de armazenamento, e até se o medicamento se 

encontra identificado por lote e com prazo de validade.18 

Relativamente à organização e normas de arrumação dos medicamentos, verificamos que 

na UFA existia um impresso com todos os medicamentos presentes nas gavetas e a respetiva 

localização, o que tornava mais eficiente o processo. A arrumação dos medicamentos seguia o 

método FEFO, em que os medicamentos com prazo de validade mais curto se situavam à frente 

e/ou mais à direita que os restantes.  

2.2. Distribuição Individual Diária 

A distribuição individual diária em dose unitária é um imperativo legal através do 

Despacho do Ministério da Saúde de 30 de dezembro de 1991 e diz respeito à distribuição de 

medicamento e produtos farmacêuticos, em doses individualizadas, para doentes em regime de 

internamento, para um período de 24 horas.  

O sistema de distribuição em dose unitária permite aumentar a segurança no circuito do 

medicamento, acompanhar o perfil farmacoterapêutico do doente, diminuir os riscos de erros 

associados à medicação e reduzir os desperdícios.13 

O processo é iniciado pela realização de uma prescrição médica, que é depois validada pelo 

farmacêutico, comportando a disponibilização da medicação ao doente. 
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2.2.1 Validação da prescrição médica 

A dispensa de medicamentos só será efetuada perante apresentação da prescrição médica, 

onde constem os seguintes elementos: identificação do doente, designação do medicamento por 

DCI, indicação da forma farmacêutica, da dose, da frequência, da via de administração e da 

duração do tratamento, data e hora da prescrição e identificação do prescritor.19 

As prescrições são feitas eletronicamente através da plataforma informática CdM, salvo 

certas excepções em que a prescrição é feita obrigatoriamente em papel, em impresso próprio. É o 

caso dos hemoderivados, material de penso, antídotos, nutrição artificial, estupefacientes e 

psicotrópicos.19 

Após a prescrição médica, compete ao farmacêutico interpretar e validar a mesma, tarefa 

que nos foi possível realizar. Este é um processo chave da cadeia terapêutica e deve ser realizado 

sempre que ocorra uma alteração/atualização do perfil farmacoterapêutico do doente.  

A validação das prescrições deve ser feita tendo em conta as Políticas de Utilização de 

Medicamentos (PUM) da Instituição de Saúde, estabelecidas com base no FHNM, Adenda e 

Deliberações da CFT, bem como as caraterísticas do doente e a necessidade, a adequabilidade e a 

posologia do medicamento.19 Caso surja alguma inconformidade, o farmacêutico deverá realizar 

uma intervenção farmacêutica para que a situação possa ser resolvida.  

Sempre que uma prescrição eletrónica é validada, o registo da validação é feito 

automaticamente, podendo para cada prescrição ser consultado o histórico de validação. As 

prescrições em formato de papel devem ser rubricadas pelo farmacêutico que as validou. 19 

Durante o estágio não presenciamos a prescrição de antídotos, no entanto, tivemos acesso a 

prescrições anteriores que se encontravam neste setor. Tivemos ainda a possibilidade de consultar 

deliberações, de forma a determinarmos a dispensa, ou não, da medicação abrangida por estas. 

 

2.2.2 Aviamento de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Após a validação das prescrições, procede-se ao aviamento da medicação através de malas 

de medicação (anexo7), organizadas por serviço e 

subdivididas em gavetas, cada uma com nome do 

doente, número do processo e número de cama.  

A preparação das malas é feita com o auxílio de 

um sistema semi-automático, o pharmapick. Após a 

validação, o farmacêutico envia para o pharmapick a 

informação necessária à preparação das malas. Para 

cada medicamento será aberta uma gaveta com 

indicação no ecrã de quais os doentes a quem é 

necessário disponibilizar esse medicamento bem como a respetiva quantidade.  

Figura 4 Pharmapick 
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A medicação que não se encontra no pharmapick é aviada manualmente. Esta encontra-se 

em células de aviamento ou na torre central, que constituem o stock da DIDDU. O mesmo acontece 

com a nutrição artificial e material de penso.  

Tivemos a oportunidade de trabalhar com o pharmapick e de auxiliar o TDT no aviamento 

manual da medicação. 

As malas são preparadas segundo um horário específico, podendo ser feitas alterações 

imediatamente antes da entrega da medicação nos Serviços Clínicos, decorrentes das alterações 

farmacoterapêuticas ocorridas entre o momento de aviamento e o momento da entrega. 

 A medicação de frio deve ser preparada imediatamente antes da saída de cada mala, em 

mala térmica própria, devidamente identificada e com indicação de conservação no frio.20 

O aviamento de alterações em unidose após a entrega das cassetes de unidose, bem como 

de medicamentos em falta é feito segundo horários estipulados, em pacotes de papel identificados 

com o Serviço, número de cama, nome do doente e número do processo, sendo colocados em 

SUCS identificadas com cada serviço e entregues por Mensageiros (M) (anexo 8).21 A preparação 

de envelopes não era frequente e, como tal, eram praticamente todos preparados por nós, sendo o 

envelope selado apenas após confirmação do seu conteúdo pelo farmacêutico. 

A DIDDU também satisfaz necessidades de medicação urgente, estando estas assinaladas 

no CdM a vermelho. Esta medicação deve ser disponibilizada num período máximo de 30 

minutos.21 

2.3. Distribuição clássica 

O sistema de distribuição clássica é um sistema de distribuição que tem como principal 

objetivo o fornecimento de medicamentos para reposição de stocks em quantidades bem definidas e 

para um determinado período de tempo. Aquando da nossa presença no APF, foi possível verificar 

que é nesta área que este tipo de distribuição tem maior expressão, estando a maioria dos serviços, 

os blocos, as consultas e as farmácias do HJU e da MJD servidos por este tipo de distribuição. 

No HGSA, a distribuição clássica divide-se em três métodos, sendo que qualquer um deles 

segue quantidades de stocks acordadas entre os serviços e o SF. O primeiro sistema é o Hospital 

Logic System (HLS), em que os SF e os serviços vão trocando gavetas cheias por vazias. De 

seguida temos a reposição por unidades consumidas e, por último, a reposição por Kanban. Na 

reposição por Kanban é enviada a partir do APF a quantidade a encomendar presente no mesmo. 

2.4. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

Dentro da distribuição de medicamentos, alguns grupos farmacoterapêuticos são sujeitos a 

um maior controlo, uma vez que, têm um caráter mais sensível, dos quais se deve garantir a 

segurança dos produtos e dos doentes. Assim, podemos considerar neste campo os psicotrópicos, os 

estupefacientes, os hemoderivados, os antídotos, os anti-infeciosos, a nutrição artificial e o material 
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de penso, que se encontram armazenados em condições específicas e dispensados mediante 

apresentação de impresso próprio, sendo alguns dos exemplos de seguida apresentados. 

A dispensa de fármacos como a epoetina alfa e beta, a darbopoetina, a somatropina e a 

talidomida, encontra-se regulada por diplomas legais, podendo estes apenas ser prescritos por 

determinados serviços e especialidades médicas, devendo a prescrição vir acompanhada da 

“Justificação de receituário de Medicamentos”.13 

A dispensa de medicamentos extra-formulário requer autorização da CFT, a qual é concedida 

por doente. Para tal, o médico deverá justificar a necessidade do medicamento através do 

preenchimento de impresso “Justificação de receituário de Medicamentos”. 

2.4.1 Psicotrópicos e estupefacientes 

No hospital, existem certos serviços que têm o seu próprio stock de psicotrópicos e 

estupefaciente, sendo que, posteriormente, a reposição é da responsabilidade dos SF. Devido às 

características farmacológicas destes medicamentos, o circuito destes medicamentos é restrito e 

controlado, sendo da responsabilidade do Farmacêutico receber, armazenar e dispensar todos estes 

medicamentos. Estes têm que ser prescritos em impresso próprio o Modelo nº 1509 (anexo 9), 

conforme regulamentado em Decreto-Lei, devendo ser assinado por todos os intervenientes no 

processo, tendo todos os campos preenchidos. No final, este documento é devolvido aos SF, onde é 

arquivado.22 

2.4.2 Hemoderivados 

Entende-se por hemoderivado, o medicamento derivado do sangue ou do plasma humanos 

e é, de acordo com a legislação, um medicamento que, para a sua dispensa, tem que ser preenchido 

o Modelo nº 1804 (anexo 10).23 Este é composto por vários campos, cabendo ao Farmacêutico o 

preenchimento do quadro C, onde se identifica o hemoderivado, a quantidade cedida, o lote, o 

laboratório fornecedor e o número do CAUL. 

2.4.3 Anti-infeciosos 

A prescrição médica deste tipo de medicação é feita de duas formas para os doentes 

internados: 

 Se o serviço tiver DIDDU, a prescrição deve ser realizada de forma eletrónica; 

 Se o serviço não tiver DIDDU, a prescrição tem que ser feita em impresso próprio (anexo 

11). 19 

De qualquer forma, em ambos os casos, cada prescrição é válida por um período máximo 

de 7 dias, pois o aparecimento de resistências aos medicamentos anti-infeciosos é um dos 

problemas emergentes no mundo da terapia farmacêutica. Assim, teve que existir a implementação 
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de protocolos que regulem o uso destes medicamentos e previnam um uso desadequado e/ou 

excessivo. 

No decorrer do nosso estágio, tivemos oportunidade de verificar todos estes impressos 

próprios, bem como a dispensa dos medicamentos sujeitos a este tipo de controlo. Para além disso, 

por vezes, foi-nos pedido para sermos nós a preparar a medicação e a realizar o preenchimento dos 

impressos, sendo depois confirmados pelo Farmacêutico responsável. 

3. Ensaios Clínicos 

Atualmente, há um crescente número de Ensaios Clínicos (EC) a serem desenvolvidos, 

tendo os SF deste hospital um papel ativo importante na sua concretização. O farmacêutico 

encontra-se presente numa equipa multidisciplinar de profissionais de saúde, tendo como 

responsabilidade garantir a gestão de todo o circuito do medicamento experimental (ME).  

Como definido pela Lei, em Portugal, só a partir de 2004 é que houve um claro 

esclarecimento da necessidade de que todos os registos fossem efetuados, sendo que de acordo com 

o Decreto-Lei nº 46/2004, de 19 de agosto, os EC são definidos como “qualquer investigação 

conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou 

farmacodinâmicos de um ou mais ME, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais ME; 

ou a analisar a farmacocinética de um ou mais ME, a fim de apurar a respetiva segurança ou 

eficácia”.24 O processo de desenvolvimento de um EC engloba quatro fases, sendo que em todas 

elas tem que haver acompanhamento por monitores que informam os promotores sobre o 

desenvolvimento do ensaio. 

Em Portugal, a realização de um ensaio clínico depende da aprovação prévia de três 

entidades, o INFARMED, a Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) e a Comissão 

Nacional de Proteção de Dados (CNPD), sendo um processo bastante burocrático e que no seu todo 

é bastante complexo.  

Neste hospital, a área de EC engloba duas salas: o gabinete de trabalho, onde é arquivada 

toda a documentação dos ensaios, e o armazém de ME (anexos 12 e 13), onde se coloca a 

medicação após receção para ser conferida. Esta tarefa é da responsabilidade do farmacêutico, pelo 

que toda a medicação de EC traz essa referência na embalagem para ser dirigida para o local 

correto.  

No decorrer do estágio, tivemos oportunidade de fazera receção e a conferência dos ME, 

bem como proceder a todos os registo necessários para confirmação ao promotor, através tanto do 

Interactive Voice Responsive System (IVRS), como via Interactive Web Responsive System 

(IWRS). 25 Para se efetuar a dispensa da medicação de EC tem que existir uma prescrição médica, a 

qual é feita em impresso próprio, cabendo ao farmacêutico conferi-la e validá-la, sendo que 

também observamos este procedimento. Outra das nossas tarefas foi a preparação de pré-

medicação que é necessária em alguns EC e que os doentes tomam antes do ME. Por fim, na última 
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etapa deste procedimento verificámos toda a medicação devolvida pelos participantes, 

contabilizando-a e fazendo o registo em formulários próprios, para posterior devolução ao 

promotor, de acordo com um procedimento, previamente, definido. 

Para além destas atividades, tivemos possibilidade de realizar outras, de entre as quais: 

 A elaboração de procedimentos internos dos EC, fazendo estes parte da 

organização interna do serviço, tendo este o resumo do objetivo do estudo, bem como dos 

principais procedimentos a efetuar; 

 O acompanhamento de visitas de monitorização de diferentes fases de EC; 

 A participação na reunião de apresentação de um EC, envolvendo toda a equipa de 

profissionais de saúde, bem como os monitores.  

Neste setor, além desta principal função de EC, existe uma atividade complementar que é 

uma campanha de recolha de medicamentos, que por vezes os doentes têm em casa e já não 

utilizam, ficando o farmacêutico responsável pela verificação dos medicamentos, se estes se 

encontram devidamente identificados (substância ativa e dosagem), bem como dentro do prazo de 

validade e com o respetivo lote. De seguida, estes medicamentos são separados por grupo 

farmacoterapêutico, sendo, posteriormente, encaminhados para instituições de solidariedade social 

que necessitem. Assim, foi da nossa responsabilidade a realização desta atividade em algumas 

partes do nosso estágio. 

 

4. Farmacotecnia 

A farmacotecnia é um dos ramos dos SF que tem como objetivo a preparação de 

medicamentos necessários no hospital mas que não existem no mercado ou nas doses necessárias.  

A existência deste setor no hospital permite garantir a preparação de medicamentos de 

forma individualizada, com características adaptadas a grupos populacionais específicos, 

fornecendo resposta à falta de alternativas produzidas industrialmente. Para além disso, neste 

campo da manipulação de medicamentos devemos também incluir o fracionamento e a 

reembalagem de medicamentos, com vista a serem dispensados a doentes em ambulatório ou na 

distribuição pela DIDDU.   

Nos dias atuais, são poucos os medicamentos produzidos em hospitais, sendo as 

preparações mais frequentes26: 

- Misturas Nutritivas para Nutrição Parentérica (MNNP) para pediatria e neonatologia e a 

aditivação de bolsas mono, bi e tricompartimentadas, para adultos de hospital de dia ou doentes 

externos;  

- Formulações estéreis, de fracionamento de doses para pediatria ou colírios; 

- Preparações não estéreis; 

- Fracionamento e reembalagem de formas orais sólidas para a DIDDU e Ambulatório;  

- Medicamentos citotóxicos. 
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Independentemente das preparações farmacêuticas, os medicamentos manipulados são 

preparados tendo em conta a garantia da qualidade exigida por lei. Assim, têm que cumprir as 

“Boas Práticas a observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e 

Hospitalar”13, regulada pelos Decretos-Lei nº 90/2004, de 20 de abril27 e nº 95/2004, de 22 de 

abril28 e pela portaria nº 594/2004, de 2 de junho29. 

4.1. Unidade de Farmácia Oncológica 

A Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) é responsável por todos os processos que 

envolvem os citotóxicos (CTX), desde a sua receção, ao armazenamento, à manipulação, à 

distribuição, à gestão de encomendas, ao arquivamento, bem como ao tratamento apropriado dos 

resíduos30.  

Além da obrigação relativamente à rastreabilidade do CTX, é obrigação da UFO promover 

e garantir a segurança do pessoal que está em contacto com os CTX bem como a proteção do meio 

ambiente. A manipulação dos CTX fica a cargo de pessoal competente, que é sujeito a uma 

formação de 160 horas mensais31. 

A UFO está organizada em três áreas distintas: a zona branca, a zona cinzenta e a zona 

negra (anexo 14). 

A zona negra corresponde ao armazém avançado dos CTX, sendo o local onde estão 

devidamente acondicionados em armários ou em frigorífico e organizados por ordem alfabética de 

DCI. É neste local não estéril, onde os operadores trocam o vestuário exterior por fato de bloco e 

calçado adequado. É também neste local que se procede à receção e validação de prescrições 

médicas, à elaboração dos rótulos, à emissão das ordens de preparação, e onde se arquiva a 

documentação. Neste local encontra-se um farmacêutico, que apoia o trabalho efetuado na sala 

branca. 

A zona cinzenta ou antessala é o local onde se procede à lavagem e desinfeção das mãos, à 

colocação da proteção do calçado, da touca, da máscara, dos óculos, da bata reforçada de baixa 

permeabilidade e  do primeiro par de luvas de látex esterilizadas.  

A zona branca diz respeito à sala de manipulação e corresponde à sala limpa, contendo uma 

câmara de fluxo laminar vertical (CFLv). Aqui é colocado o segundo par de luvas, neste caso de 

nitrilo. 

Na UFO, bem como em todos os serviços que, por norma, contactam com os CTX, estão 

obrigatoriamente equipados com um «kit de derramamento», que permite, de uma forma rápida e 

segura, proceder à descontaminação do local, impedindo assim um menor tempo de exposição em 

caso de acidente32. 

Neste setor, tivemos a possibilidade de contactar, quer com prescrições eletrónicas como 

também com prescrições em papel que diferem de cor consoante o doente esteja internado 

(impresso verde) ou em regime de ambulatório/hospial de dia (impresso cor-de-rosa)33. Após a 
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receção das prescrições, verificamos se cumpriam todas as condições exigidas para que seja aceite, 

ou seja, se estavam de acordo com os Protocolos de Quimioterapia definidos pela instituição, se 

cumpriam os diplomas legais, a autorização da direção clínica, do conselho de administração, da 

CFT e da CES, se apresentava detalhadamente os parâmetros antropométricos do doente no qual 

deve estar implícito o peso, a altura, a superfície corporal e a área sob a curva, se apresentavam a 

prescrição por DCI, a via de administração, a dose padrão, a dose ajustada ao doente, os ciclos de 

tratamento, o médico responsável, a identificação do serviço, bem como a patologia33. 

Após confirmação destes parâmetros, realizamos os cálculos da superfície corporal, o 

ajuste da dose e o volume do solvente caso o CTX necessitasse de diluição. Dispensamos também 

os fármacos que não exigissem acrescento de solvente, como os fármacos adjuvantes do 

tratamento. Em situações de dúvida relativamente à estabilidade do CTX, à proteção da luz, ou até 

mesmo ao solvente a ser utilizado, procedíamos a verificação destes aspetos no resumo das 

caraterísticas do medicamento (RCM). Assistimos também a algumas prescrições que não 

cumpriam o exigido ou que, por erro do prescritor, continham cálculos errados, o que nos permitiu 

acompanhar algumas intervenções farmacêuticas.  

Após a validação da prescrição eram impressos os rótulos e dada a ordem de preparação 

para dentro da sala branca, em que um segundo farmacêutico procedia à dupla verificação com o 

intuito de minimização dos erros. 

Foi-nos permitido a entrada na sala branca, após cumprirmos todos os requisitos no que diz 

respeito ao vestuário de segurança. Aqui, pudemos acompanhar a manipulação propriamente dita, 

em que dois TDT procediam ao manuseamento dos fármacos e excipientes. Este procedimento era 

supervisionado pelo farmacêutico que se encontrava na sala limpa. Os produtos finais eram 

identificados com o símbolo «BIOHARZARD»31, de maneira a consciencializar e permitir uma 

fácil confirmação de que se trata de um produto de elevada toxicidade. 

4.2. Fracionamento e reembalagem 

Para que os medicamentos possam ser distribuidos por DIDDU é necessária a sua 

disponibilização em unidose. Além disso, todas as unidades têm que estar identificadas com a(s) 

DCI do(s) princípio(s) ativo(s), da dose, da forma farmacêutica, do prazo de validade e do número 

de lote.34 

As formas unitárias devidamente identificadas podem ser fornecidas diretamente pela 

indústria ou podem ser obtidas através de procedimentos básicos, como o simples corte dos blisters. 

No entanto, quando isso não é possível, é necessário proceder à individualização, ao 

reembalamento e à re-identificação dos medicamentos.  

Estas operações são realizadas com recursos a sistemas de reembalamento e re-

identificação simultânea, automáticos e semi-automáticos, equipados com fita de reembalamento 

para proteção da luz. Quando os comprimidos se encontram dentro dos blisters utilizamos o 
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sistema automático que corta os blisters e os reembala, sendo necessário apenas colocar os blisters 

no local definido para o efeito. Quando os comprimidos são removidos do acondicionamento 

primário utilizamos o sistema semi-automático, em que vamos colocando os comprimidos, um a 

um, em ranhuras que libertam o comprimido entre as duas fitas de reembalamento, que são depois 

seladas. No final, verificamos todos os invólucros, um a um, para confirmar que todas as unidades 

se encontravam corretamente embaladas e identificadas, procedendo ainda à contagem das 

mesmas.  

Outro processo realizado na preparação de doses unitárias é o fracionamento. Este 

procedimento é realizado apenas quando é assegurada a manutenção das propriedades 

fisicoquímicas e biofarmacêuticas do medicamento, permitindo a obtenção de doses não 

disponibilizadas no mercado.  

Tivemos oportunidade de auxiliar o TDT no fracionamento de comprimidos. Este foi feito 

manualmente, com recurso a um bisturi, sendo necessário o controlo visual simultâneo de todas as 

frações. O reembalamento foi depois realizado em sistema semi-automático. 

Mensalmente, é realizado um controlo de peso através da pesagem de, no mínimo, cinco 

frações, cujos pesos individuais não podem variar entre si em mais de 5%. 35 

4.3. Preparação de Não Estéreis 

No que se refere à produção de não estéreis, esta contempla formas farmacêuticas sólidas 

(por exemplo, papéis farmacêuticos), semissólidas (por exemplo, pasta) e líquidas (por exemplo, 

soluções e suspensões).  

A preparação destas formulações, na maioria das situações, é despoletada pelo Kanban, 

que indica que se atingiu o stock mínimo 

necessário para garantir as necessidades 

dos doentes. O farmacêutico responsável 

pelo serviço emite uma ordem de 

preparação36 e rótulos, os quais contêm, 

entre outras informações, o prazo de 

validade (de acordo com as indicações da 

Farmacopeia Americana (USP)) e o lote 

do produto, bem como as condições de 

conservação, a via de administração e as 

condições especiais de utilização37. A 

ordem de preparação, para além destas 

informações, tem também a informação necessária à manipulação do produto (composição 

qualitativa e quantitativa, dosagem, forma farmacêutica, técnica de preparação e número de 

unidades), os ensaios de verificação a realizar para garantir a qualidade (ensaios organoléticos, 

Figura 5: Sala de preparação de produtos Não Estéreis 
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uniformidade de massa, pH e cor/transparência)36. Aquando da preparação do produto pelo técnico, 

este preenche um campo existente na ficha de preparação em que se coloca os lotes, a origem ,o 

prazo de validade das matérias-primas utilizadas e a identificação do operador e do supervisor, de 

forma a garantir a rastreabilidade do produto.  

Como produtos mais frequentemente preparados e dos quais colaboramos na sua produção 

e verificação podemos indicar os papéis de dietas modulares glucídicas e proteicas, a suspensão de 

hidroclorotiazida e a loção de alfazema, entre outros.  

4.4. Preparação de Estéreis 

Na teoria, a preparação de estéreis é dividida em duas partes: a produção de preparações 

estéreis extemporâneos propriamente dita e a preparação de nutrição parentérica e/ou a aditivação. 

Contudo, na prática, estas duas atividades podem ser incluídas no mesmo ponto, uma vez que a sua 

preparação tem como preocupação a não contaminação do produto e a garantia de esterilidade, 

sendo, por isso, preparadas utilizando sempre a técnica assética, no interior de uma câmara de fluxo 

laminar horizontal (CFLh), o que garante a proteção do produto e do operador, simultaneamente.  

Desta forma, nos serviços farmacêuticos do CHP existe uma área destinada à produção 

destes manipulados que engloba a (anexo 15): 

- Zona negra: exterior à zona de preparação para higienização e mudança de roupa; 

- Zona cinza: antecâmara; 

- Zona branca: Sala de preparação com CFLh. 

De forma a garantir a esterilidade do local de preparação, neste hospital procede-se a um 

controlo microbiológico diário, recolhendo-se uma amostra da primeira preparação de cada sessão 

de trabalho na CFLh e da última preparação do dia38. 

No caso da nutrição parentérica (NP), são preparadas as bolsas, não só para o CHP (MJD e 

HGSA), como ainda para o Hospital Padre Américo, pertencente ao Centro Hospitalar do Tâmega e 

Sousa.  

Relativamente às bolsas para adultos, estas já se encontram disponíveis comercialmente, 

procedendo-se, apenas, à adição extemporânea de oligoelementos e vitaminas. 

No que concerne à preparação de bolsas para pediatria e neonatologia, estas são 

“preparadas de raíz”, havendo um ajuste diário da sua constituição às necessidades nutricionais de 

cada criança.  

Assim, as misturas para NP são utilizadas para o fornecimento de nutrientes vitais por via 

endovenosa, tendo por objetivo manter o equilíbrio nutricional, face a situações de distúrbios 

metabólicos, tubo digestivo imaturo ou alimentação entérica impossibilitada ou contraindicada. 

Além da preparação propriamente dita, o farmacêutico é também responsável pela 

validação da prescrição médica que tem que, necessariamente, ser feita para dar início ao processo 

e deve conter informações obrigatórias que permita ao farmacêutico garantir a conformidade da 
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preparação39. De seguida, o farmacêutico é responsável pela emissão de ordens de preparação e 

rótulos para colocar nas bolsas.  

Neste sentido, tivemos oportunidade de acompanhar todos os passos, verificando que a 

preparação das bolsas para NP está dividida em dois grupos que são manipulados e acondicionadas 

separadamente40:  

1. Preparação da emulsão lipídica; 

2. Preparação da solução contendo macro e micronutrientes hidrossolúveis. 

A preparação destes dois grupos é feita por sistema automatizado de enchimento, exceto a 

adição de micronutrientes hidrossolúveis que é feita manualmente, tendo em conta a natureza 

química de cada componente para evitar possível formação de precipitados, que interfere na 

estabilidade da formulação. 

Já no caso das preparações estéreis extemporâneas, estas, na sua maioria, resultam da 

modificação de formulações comercializadas, fazendo-se um reajuste de dose, possibilitando a 

individualização da terapêutica e o combate ao desperdício de matérias-primas.  

O processo de manipulação destas preparações é muito semelhante à preparação de NP, 

como anteriormente referido, sendo que tivemos oportunidade de observar o fracionamento de 

colírios de gentamicina, de oxibuprocaína e de fenilefrina, bem como de soluções de bevacizumab, 

entre outros.  

O prazo de validade das formulações estéreis é calculado tendo em conta o descrito no 

capítulo 797 da USP, dependendo do risco das preparações e da sua constituição41. 

5. Intervenção Farmacêutica e Cuidados farmacêuticos 

A obrigatoriedade de validação das prescrições médicas pelo farmacêutico faz com que este 

tenha uma posição ativa na terapêutica instituída ao doente. 

O farmacêutico verifica a possível ocorrência de problemas relacionados com o medicamento 

(PRM), avaliando cada medicamento de acordo com quatro parâmetros farmacoterapêuticos: a 

necessidade, a adequabilidade, a posologia e a existência de condições por parte do doente para 

administrar o medicamento.42 O farmacêutico verifica ainda a existência de interações entre 

medicamentos.43 

Quando o farmacêutico apura a ocorrência de alguma inconformidade, deve efetuar uma 

“intervenção farmacêutica” para que a situação possa ser resolvida e não resulte num resultado 

negativo da medicação (RNM). 

Todas as intervenções farmacêuticas devem ser registadas, bem como o resultado dessas 

intervenções, para que possam ser analisadas pelos Cuidados Farmacêuticos e, em conjunto com 

outros estudos, possam ser elaborados pareceres técnicos sobre a utilização de medicamentos 

destinados a promover o uso racional dos mesmos. 44 
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II. 2ª PARTE 

 

A ampla atividade do Farmacêutico hospitalar obriga-o a ter uma postura muito ativa 

perante a população e os diversos problemas/desafios que diariamente lhe são colocados. Desde a 

parte mais personalizada de contacto com o doente na distribuição em ambulatório, passando pela 

preparação e distribuição de medicamentos, onde muitas vezes conversam com os outros 

profissionais de saúde de forma a chegar ao melhor tratamento para o doente, até à parte mais 

burocrática da profissão, fazendo parte de várias “comissões técnicas” do hospital, muitas são as 

valências do Farmacêutico.[1] 

Neste âmbito, durante o nosso estágio no CHP, para além da passagem por todos os 

serviços e enquadramento nos mesmos, propusemo-nos a desenvolver alguns trabalhos no âmbito 

da atividade profissional e, por outro lado, também nos foram colocadas possibilidades de ter uma 

participação mais ativa. Assim, elaboramos panfletos com as informações mais relevantes e 

resumidas sobre algumas das patologias, para as quais existe dispensa de medicação em 

ambulatório, participamos em duas formações internas no CHP, participamos no XVI congresso 

anual da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica e elaboramos uma tabela de 

estabilidade de produtos citotóxicos para a UFO.  

 

1. Panfletos Informativos 

 

A proposta para elaborarmos este trabalho surgiu quando passamos no sector da 

distribuição de ambulatório, em que nos deparámos com uma realidade diferente para todos nós. 

Na maioria dos dias são atendidas mais de duzentas pessoas nesta unidade, não havendo, por vezes, 

tempo para ser realizado um atendimento tão personalizado e esclarecedor como seria ideal. A 

obrigatoriedade de prestação de informações ao doente sobre o uso racional do medicamento e a 

sua responsabilidade pelo bom uso deste torna-se fulcral, bem como esclarecimento de dúvidas não 

só da medicação mas, muitas vezes, da própria patologia em si.  

A nossa ideia foi criar algo dirigido para o doente, que está na sala de espera do 

ambulatório aguardando a sua vez de ser atendido, podendo colmatar a falta de informação que, por 

vezes, não existe tempo para ser dada. Assim, criámos cinco panfletos (anexo 16) - Hepatite B e C, 

Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), Esclerose Múltipla e Paramiloidose em que, de forma 

geral, estruturamos falando um pouco sobre a doença, transmissão, sinais/sintomas, diagnóstico e 

tratamento, bem como incentivando a adesão dos doentes à terapêutica, uma vez que este é um 

ponto chave para o sucesso de qualquer tratamento e sobre o qual nos devemos debruçar.  

No ambulatório há a dispensa de medicamentos com um custo muito elevado, que 

merecem ser utilizados com rigor, tendo o Farmacêutico hospitalar a consciência de ser o último 
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elo de ligação com o doente no seu esquema terapêutico. Por esta razão, garantir a efetividade e a 

adesão ao tratamento é fundamental em todo o processo.  

2. Tabela de Estabilidade de Produtos Citotóxicos 

Aquando da nossa presença na UFO foi-nos proposto a elaboração de uma tabela de 

estabilidade dos medicamentos, visto que a tabela que já existia nesta área sobre o assunto já se 

encontrava desatualizada, uma vez que, após a sai elaboração, surgiram novos fármacos.  

O objetivo principal desta tabela foi facilitar o acesso à informação sobre a estabilidade dos 

medicamentos, permitindo assim aceder a esses dados sem ser necessário o abandono da sala 

branca, o que implicava a remoção de todo o equipamento de proteção. A informação sobre a 

estabilidade dos medicamentos revela-se muito importante em diversas situações, como, por 

exemplo nos casos em que se necessita de armazenar os medicamentos que foram utilizados na 

preparação de citotóxicos mas que fica por utilizar uma quantidade de medicamentos substancial45. 

A tabela elaborada continha os seguintes campos: o solvente em que deveria ser reconstituída, 

o tempo de estabilidade, a necessidade de proteção da luz e a temperatura a que devia ser 

armazenado, como é possível verificar no anexo 17. Para a elaboração foi necessário retirar um 

inventário de todos os produtos que se encontravam no armazém correspondente a UFO, com 

especial interesse no laboratório em que eram produzidos porque a estabilidade poderia diferir 

entre laboratórios. 

3. Formações Internas no CHP 

3.1.Formação sobre material de pensos e limpeza de feridas 

Durante o estágio hospitalar, no dia 18 de março, participamos numa ação de formação 

sobre material de penso e limpeza de feridas. A ação de formação foi organizada pela Diretora dos 

Serviços Farmacêuticos, Dra. Patrocínia Rocha, bem como pela responsável dos Cuidados 

Farmacêuticos, Dra. Teresa Cunha, e foi direcionada para os TSS e TDT. 

O objetivo desta palestra foi a consciencialização da importância da dispensa correta dos 

pensos e do material de desinfeção de feridas, de acordo com a situação clínica do doente, ou seja, 

dispensando apenas o que é necessário, de maneira a garantir a eficácia e a segurança da 

terapêutica e também, a correta gestão dos recursos, não gastando mais do que realmente é 

necessário. Relativamente a este último ponto, foi-nos dado a conhecer o preço dos materiais de 

penso, do material de desinfeção e a importância da sua eficiente gestão, uma vez que grande parte 

do material de penso e de limpeza de feridas que é dispensado para os serviços não é o adequado 

para o doente e, muitas vezes, é desperdiçado ou mal utilizado, o que contribui para o aumento da 

despesa hospitalar. 

Em suma, esta formação relevou-se de grande importância porque permitiu adquirir 

conhecimentos mais práticos relativamente a uma área que pouco ou nada sabemos fazendo mais-
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valias em farmácia hospitalar e comunitária, permitindo um aconselhamento mais personalizado e 

adequado às exigências dos doentes. No entanto, deviam também estar presentes médicos e 

enfermeiros, dado que são os profissionais de saúde que efetivamente requerem este material para 

os serviços e que os utilizam e a racionalização destes produtos não deve ser só da responsabilidade 

do farmacêutico mas sim do grupo pluridisciplinar de profissionais de saúde. 

3.2 Boas Práticas de manipulação de medicamentos para segurança terapêutica 

No dia 23 de Abril, realizou-se uma palestra sobre «Boas Práticas na Segurança do 

Medicamento para a Segurança da Terapêutica» à qual tivemos a oportunidade de assistir.  

A formação foi organizada pelos Serviços Farmacêuticos e da equipa de oradores faziam 

parte os seguintes farmacêuticos: a Dra. Teresa Almeida, que abordou os erros mais comuns 

durante todo o processo do circuito do medicamento, tanto no armazenamento, na prescrição, na 

validação, bem como na dispensa e administração do medicamento; a Dra. Ana Cristina Matos, que 

destacou a importância dos cuidados farmacêuticos essencialmente no que diz respeito à 

identificação dos problemas relacionados com os medicamentos; a Dra. Bárbara Santos, que 

recordou a importância da manipulação correta e cuidadosa dos medicamentos citotóxicos, dos 

problemas associados à exposição ocupacional e como minimizar os riscos e a relevância da 

comunicação multidisciplinar entre profissionais de saúde que permitem um melhor rastreamento 

dos medicamentos, bem como a diminuição de erros associados à administração; por último, a Dra. 

Patrocínia Rocha realçou os cuidados necessários a ter para evitar interações medicamentosas em 

que abordou algumas das situações mais comuns a nível hospitalar. 

O público-alvo da formação foram os diversos profissionais de saúde: médicos, 

enfermeiros, farmacêuticos e TDT. 

Sucintamente, a formação incidiu essencialmente nos seguintes tópicos: erros mais comuns 

durante o circuito do medicamento associados a uma dose incorreta do fármaco, forma 

farmacêutica desnecessária, utilização de abreviaturas que podem induzir em erros, via de 

administração incorreta, interações medicamentosas e interacções com alimentos que podem 

conduzir a ineficácia da terapêutica ou a reações adversas graves, ou até mesmo problemas do 

sistema informático que podem conduzir a problemas a nível da prescrição, validação ou registo da 

distribuição dos medicamentos; também a falta de comunicação ao longo de todo o processo de 

movimentação do fármaco mereceu especial atenção, uma vez que pode contribuir para falhas no 

processo seguinte. Importante também é a identificação dos problemas relacionados com o 

medicamento seguindo uma fluxograma instruídas no HGSA, de maneira a chegar à conclusão se o 

fármaco é realmente seguro para ser utilizado. 
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4. Congresso anual da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica  

Durante os dias 28 e 29 de Abril decorreu o XVI Congresso da Associação Portuguesa de 

Nutrição Entérica e Parentérica, nas salas dos cinemas Zon Lusomundo do Norteshopping com a 

temática «Desvios Nutricionais – a Epidemia do Século XXI»45. 

Neste congresso foi possível escolher entre 8 salas diferentes, cada uma com diversos temas 

relacionados com a nutrição bem com casos clínicos. No primeiro dia de congresso, começamos 

por assistir a uma sessão de “Nutrição Parentérica – Perspetiva do Farmacêutico”, na qual fomos 

informados sobre a importância e os cuidados a ter no controlo microbiológico da sala de 

preparação, controlos na aditivação e uma visão do ambulatório do CHP relativo a nutrição 

parentérica, apresentado pela Drª. Cristina Soares. De realçar que os moderadores deste debate 

foram a Drª Paulina Aguiar e o Dr. Gustavo Dias do CHP. 

De seguida assistimos a outra palestra sobre o tema “Nutrição em contexto comunitário”, em 

que várias enfermeiras falaram sobre a importância da boa nutrição e de conselhos gerais a dar a 

comunidade. 

Na parte da tarde decidimos assistir a casos clínicos relacionados com a nutrição e, por último, 

assistimos a uma sessão sobre os produtos de nutrição artificial existentes no mercado nacional, 

tanto para nutrição entérica como parentérica. 

Relativamente ao segundo dia iniciamos com o problema existente nos atletas de alta 

competição, o “overtraining”, que consiste no problema do declínio de performance devido a vários 

fatores como, por exemplo, o excesso de treino. 

Posteriormente presenciamos uma conferência sobre a nutrição em situações especiais como, 

por exemplo, em transplantados ou em doentes com VIH e, por último, participamos na sessão 

sobre a nutrição clínica e a perspetiva farmacêutica e a intervenção farmacêutica na nutrição 

parentérica. 

Este congresso foi importante a nível de uniformização de conhecimentos entre os diversos 

profissionais de saúde, para uma melhoria nos cuidados de saúde. 

 

 

 

 

  



Relatório de Estágio 

 

22 | Página 

Referências Bibliográficas 

 

1 – Centro Hospitalar Porto: História. Acessível em: http://www.chporto.pt/ [acedido em 

23 abril de 2014].  

2- Diário da República: Decreto-Lei n.º 30/2011. Acessível em: http://www.dre.pt/ 

[acedido em 24 de abril de 2014] 

3- Diário da República: Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/ [acedido em 24 de abril de 2014] 

4-Diário da República: Decreto-lei nº 97/95., I Série A. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/ [acedido em 24 de abril de 2014] 

5- Coelho R, Pereira M, Teixeira A, et al. (2006) Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos. 9ª edição 

6-Despacho n.º 1083/2004, de 1 de Dezembro de 2003. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/ [acedido em 21 de abril de 2014] 

7-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.007/2 – Receção e Armazenamento de Medicamentos – Hospital de Santo António 

– Centro Hospitalar do Porto E.P.E  

8-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.063/0 – Elaboração de listagem para verificação e controlo dos prazos de validade 

dos medicamentos/produtos farmacêuticos – Hospital de Santo António – Centro Hospitalar do 

Porto E.P.E. 

9-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.064/0 – Solicitação de Empréstimos de medicamentos/produtos farmacêuticos – 

Hospital de Santo António – Centro Hospitalar do Porto E.P.E. 

10-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.065/0 –Cedência de Empréstimos de medicamentos/produtos farmacêuticos– 

Hospital de Santo António – Centro Hospitalar do Porto E.P.E. 

11-CareFusion: Pyxis MedStation® System. Acessível em: http://www.carefusion.com/ 

[acedido em 22 de abril de 2014]. 

12-INFARMED: Autorização de Utilização Excecional (AUE) acessível em: 

http://www.infarmed.pt [acedido em 22 de abril de 2014] 

13-Conselho Executivo da Farmácia Hospitalar (2005). Manual da Farmácia Hospitalar. 

Ministério da Saúde. 

14-Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 206/2000 - Regime jurídico de dispensa de 

medicamentos pela farmácia hospitalar. Diário da República, 1ª Série-A, nº 202, de 1 de Setembro 



Relatório de Estágio 

 

23 | Página 

15-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.022/0- Venda de Medicamentos - Hospital de Santo António – Centro Hospitalar do 

Porto, E.P.E. 

16-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.053/0- Validação e Monitorização da Prescrição médica do Ambulatório- Hospital 

Santo António – Centro Hospitalar do Porto E.P.E. 

17-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.054/0- Orientações para a Dispensa de Medicamentos na Farmácia de 

Ambulatório- Hospital de Santo António – Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 

18-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.023/0- Devolução de Medicamentos- Hospital Santo António – Centro Hospitalar 

do Porto E.P.E. 

19-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.102/0 – Validação e monitorização da prescrição Médica: DID – Hospital de Santo 

António – Centro Hospitalar do Porto E.P.E 

20-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.105/0 – Aviamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos em Dose Unitária 

– Hospital de Santo António – Centro Hospitalar do Porto E.P.E 

21-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. Instrução de Trabalho– 

Gestão de Faltas de Medicação e Prescrições Urgentes Hospital de Santo António – Hospital de 

Santo António – Centro Hospitalar do Porto E.P.E 

22-Portaria n.º 981/98- Execução das medidas de controlo de estupefacientes e 

psicotrópicos, de 8 de junho. 1998. 

23-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.021/0- Dispensa de Hemoderivados- Hospital de Santo António – Centro Hospitalar 

do Porto, E.P.E. 

24-Ministério da Saúde. Lei nº 46/2004 - Regime Jurídico Aplicável à Realização de 

Ensaios Clínicos com Medicamentos de Uso Humano Diário da República, 1ª Série, nº 195, de 19 

de agosto 

25-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. Manual dos Serviços 

Farmacêuticos MA.SFAR.GER.003/0 – Ensaios clínicos – Hospital de Santo António – Centro 

Hospitalar do Porto E.P.E. 

26-Barbosa M (Janeiro 2009). Importância da Preparação de Medicamento em Farmácia 

Hospitalar. In: Barbosa Maurício, 26 de Janeiro 2009, Seminário Temático - Preparação de 

Medicamentos em Meio Hospitalar: Modelos de Boa Gestão e Impactos da Inovação Tecnológica, 

Lisboa 



Relatório de Estágio 

 

24 | Página 

27-Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 90/2004 - Regime jurídico da Autorização de 

Introdução no Mercado, fabrico, comercialização e comparticipação de medicamentos de uso 

humano. Diário da República, 1ª Série-A, nº 93, de 20 de abril. 

28-Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 95/2004 - Regime jurídico da prescrição e 

preparação de medicamentos manipulados. Diário da República, 1ª Série-A, nº 95, de 22 de abril. 

29-Ministério da Saúde. Portaria nº 594/2004 - Boas práticas a observar na preparação de 

medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar. Diário da República, 1ª Série-B, nº 

129, de 2 de junho. 

30-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. Manual dos Serviços 

Farmacêuticos - Manual de Preparação e Distribuição de Citotóxicos- Hospital de Santo António - 

Centro Hospitalar do Porto E. P. E. Maio 2004. 

31-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.027/0 – Manipulação de Citotóxicos- Hospital de Santo António - Centro 

Hospitalar do Porto, E.P.E. 

32-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.034/1- Derrame/Acidente com Citotóxicos - Hospital de Santo António – Centro 

Hospitalar do Porto, E.P.E. 

33-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.029/0- Validação e Monitorização da Prescrição de Citotóxicos em CFLv - 

Hospital de Santo António – Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 

34-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.116/0 – - Identificação e Atribuição de Lotes aos Medicamentos Fraccionados e/ou 

Reembalados – Hospital de Santo António – Centro Hospitalar do Porto E.P.E 

35-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.086/0 – Fracionamento de Medicamentos – Hospital de Santo António – Centro 

Hospitalar do Porto E.P.E 

36-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.084/0- Ordem de Preparação de Manipulados Não Estéreis- Hospital de Santo 

António – Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 

37-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.101/0- Rotulagem de Não Estéreis- Hospital de Santo António – Centro Hospitalar 

do Porto, E.P.E. 

38-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.046/0- Manipulação de Estéreis: Técnica Assética- Hospital de Santo António – 

Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 



Relatório de Estágio 

 

25 | Página 

39-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.058/0- Validação e Monitorização da Prescrição de Nutrição Parentérica- Hospital 

de Santo António – Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 

40-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.045/0- Preparação de Nutrição Parentérica- Hospital de Santo António – Centro 

Hospitalar do Porto, E.P.E. 

41-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.037/0- Embalamento de Bolsas e Seringas para Nutrição Parentérica- Hospital de 

Santo António – Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 

42-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.031/0 – Identificação e Resolução de PRMs – Hospital de Santo António – Centro 

Hospitalar do Porto E.P.E 

43-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.030/0 – Identificação e notificação de interações entre medicamentos – Hospital de 

Santo António – Centro Hospitalar do Porto E.P.E 

44-Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto E.P.E. Instrução de Trabalho 

IT.SFAR.GER.044/0 – Estudo de utilização de medicamentos – Hospital de Santo António – 

Centro Hospitalar do Porto E.P.E 

45-Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica: Programa do congresso. 

Acessível em http:// www.apnep.pt/ [acedido a 30 de abril de 2014] 

46-Figura 1 – Serviços Técnicos de Informática: Soluções. Acessível em http:// 

http://www.sti.pt [acedido a 22 de abril de 2014]  

47-Anexo 2 - http://www.chporto.pt/pdf/2014/organogramaCHP2014.pdf [acedido a 21 de 

abril de 2014] 

 

 



 

i | Página 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



 

ii | Página 

Anexo 1: Cronograma das atividades desenvolvidas 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Março 

Vito e Mariana 
  

Apresentação 
  

Armazém 
  

Ambulatório 
  

Produção/UFO 
   

Tiago e Tânia 
    

Ambulatório 
  

Ensaios Clínicos 
  

DID 
   

Marina 
    

Produção 
  

DID 
  

Armazém 
   

Abril 

Vito e Mariana DID 
  

UFO/Produção 
  

Ensaios Clínicos 
   

Relatório 
   Congresso 

APNEP 

 
Tiago e Tânia UFO/produção 

  
Armazém 

  
Produção/UFO 

   
Relatório 

    
Marina Ambulatório 

  
Ensaios Clínicos 

  
Relatório 

   
UFO 
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Anexo 2: Estrutura do Centro Hospitalar do Porto47 
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Anexo 3: Organização e estrutura dos Serviços Farmacêuticos 
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Anexo 4: Organização espacial do Armazém de Produtos Farmacêuticos 
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Anexo 5: Sala de Ambulatório (zona de atendimento e gavetas de medicação, respectivamente) 

 

Anexo 6: Prescrição eletrónica do Hospital Geral de Santo António 
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Anexo 7 Carro de malas de aviamento para os serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 8 SUCS 
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Anexo 9: Modelo de requisição de psicotrópicos e estupefacientes 

 

  

Anexo 11 Modelo de prescrição de hemoderivados Anexo 10 Modelo de prescrição de anti-infeciosos 
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Anexo 12: Layout da sala de armazenamento de medicamentos de Ensaio Clínico 

Anexo 13: Gabinete de trabalho da unidade de Ensaios Clínico 
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Anexo 14: Diferentes zonas na área de produção de citotóxicos (A- Zona Negra; B- Zona Cinza; C-Zona Branca) 

 

Anexo15: Diferentes zonas da unidade de preparação de Estéreis (A- Zona Negra; B- Zona Cinza; C- Zona Branca) 
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Anexo 15: Tabela de Estabilidade da Unidade de Farmácia Oncológica 

 
Solvente (vol.) 

Tempo de 

estabilidade 
Prot. Luz Temperatura 

5 – Fluorouracilo 

(Sandoz) 
Sol. Pronta 24 horas 

 
Ambiente 

Alemtuzumab inj. 

30mg/1ml (Genzyme 

antigamente Bayer) 

Sol. Pronta (IV) --- 

 

 

Alemtuzumab 

MABCAMPATH® 
Sol. Pronta (S.C) 48 horas 

 

 

Azacitidina 

(Celgene) 

Pó para suspensão 

injetável 

(4 ml de água 

esterilizada) 

8 horas 
 

 

45 minutos 
 

Ambiente 

BCG inj. 81mg 

I.Vesical 

Pó para suspensão 

injetável 

(Rolar para 

reconstituir) 

2 horas 
 

 
Bevacizumab 

Avastin® 

100mg/ 4ml 

400mg/ 16ml 

Sol. Pronta 48 horas 

 

 

Bleomicina Teva® 
Reconstituir em 

NaCl 0,9% 

24 horas 
 

Ambiente 

10 dias 
 

 

Bortezomib Velcade® NaCl 0,9% 8 horas 
 

Ambiente 

(25ºC) 

Brentuximab 

Adcetris® 

 

Pó para solução 

para perfusão. 

24 horas 

 

 

Carboplatina Teva® Sol. Pronta 24 horas 
 

 

Cetuximab 

ERBITUX® 
Sol. Pronta 24 horas 
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Ciclofosfamida 

(1000mg/ 50ml) 

ENDOXAM® 

NaCL 0,9% 

H20 

Glucose 

24 horas 
 

 

Cisplatina Solução pronta 28 dias 

 

20°-25°C 

Não refrigerar 

Citarabina Solução pronta 24h 

 

 

Citarabina IT 

 

NaCl 0,9% 

 

100mg : 5mL 

4h 

 

Ambiente 

Cladribina Solução pronta 24h 

 

 

Dacarbazina 

Água para 

preparações 

injectáveis 

 

200mg:19,7mL 

600mg:59,1mL 

24h 

 

 

Dactinomicina 

500mcg 
1.1 mL água ppi 24h 

 

Ambiente 

Daunorrubicina 

20mg 
4mL água ppi 24h 

 

Ambiente 

Denosumab Solução pronta 4h 

 

 

Docetaxel 
Solvente próprio 

Repouso 5’ 
24h 

 

≤25°C 

Doxorrubicina 

 

(Teva) 

Sol. Pronta 

48h 

 

 

 

24h 

 

Ambiente 

Doxorubicin 

Pegylated Liposomal 

 

20 mg/10 ml 

50 mg/25 ml 

106 

(Schering) 

Sol. Pronta 24h 
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Eculizumab 

SOLIRIS® 

Sol. de cloreto de 

sódio 
24h 

 

 

Epirrubicina 

pfizer® 

 

Sol. Pronta 

48h 
 

 

24h 
 

Ambiente 

Etoposido 

BMS® 
Sol. Pronta 24h 

 
Ambiente 

 

Filgastrim 

NEUPOGEN® 

Solução de 

glucose a 5% 
24h 

 

 

Fludarabina 

TEVA® 

 

Sol. Pronta 

48h 
 

 

24h 
 

Ambiente 

Fosaprepitan 

IVEMEND® 

Sol. de cloreto de 

sódio 
--- 

 

 

Fulvestrant 

FASLODEX® 
Sol. Pronta --- 

 

 

Gemcitabina 

HOSPIRA® 
Solução salina 

48h 

 

 
Ambiente 

Goserrelina 

ZOLADEX® 
Sol. Pronta  

 
Ambiente 

Idarrubicina 

Pfizer® 

Água para 

injetáveis 

48h 
 

 

24h 

 

 Ambiente 

Idursulfase 

ELAPRASE® 

Sol. de cloreto de 

sódio 

24h 
 

 

8h 
 

Ambiente 
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Ifosfamida 

BAXTER® 

Agua para 

injetáveis 

72h 
 

 

24h 
 

Ambiente 

Imiglucerase 

CEREZYME® 

Sol. de cloreto de 

sódio 
24h 

 

 

Infliximab 

REMICADE® 

Pó para solução 

para perfusão 

(reconstituído com 

água ppi) 

24h 
 

 

Irinotecano inj. 

20mg/ml 

40mg/2ml 

Sol. Pronta 48h 
 

 

Irinotecano inj. 

20mg/ml 

100mg/5ml 

Sol. Pronta 48h 
 

 

Irinotecano inj. 

20mg/ml 

500mg/25ml 

Sol. Pronta 48h 
 

 

Laronidase inj. 

500UI/5ml 

(Aldurazyme®) 

Sol. Pronta 

(Posterior diluição 

com Cloreto de 

Sódio 0,9%) 

24h 
 

 

Leuprorrelina inj. 

45mg SC 

(Eligard) 

Pó e solvente para 

solução injetável 

(Seringa A + 

Seringa B) 

Administra

ção 

imediata 

 

 

Levofolinato de 

Cálcio inj. 

175mg/17,5ml 

(Isovorin®) 

Pó para solução 

para perfusão 
24h 

 

 
 

Metilprednisolona 

1000mg (15,6ml) 

Pó e solvente para 

solução injetável 
48h 

 
Ambiente 

Metilprednisolona 

125mg (2ml) 

Pó e solvente para 

solução injetável 
48h 

 
Ambiente 

Metilprednisolona 

500mg (7,8ml) 

Pó e solvente para 

solução injetável 
48h 

 
Ambiente 

Metotrexato inj. 

100mg/ml 

(1000mg/10ml) 

Sol. Pronta 24h 
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Metotrexato inj. 

100mg/ml 

(5000mg/50ml) 

(FAULDEXATO®) 

Sol. Pronta 24h 

 

 
Mitomicina inj. Ext. 

10 mg 

 

Pó para solução 

injetável 

(reconstituído com 

água ppi, soro 

fisiológico ou 

dextrose a 20%) 

24h 
 

Ambiente 
Mitomicina inj. Ext. 

40 mg 

 

Mitoxantrona inj. 

2mg/ml (20mg/10ml) 

(BAXTER®) 

Sol. Pronta 7 dias 

 

Ambiente 

Natalizumab inj. 

300mg/15ml 

Concentrado para 

solução para 

perfusão 

8h 

 

 

Octreotide inj. Lib. 

Mod. 

SANDOSTATINA 

LAR® 

Microsferas para 

suspensão 

injectável IM 

(2mL de solvente 

apropriado) 

4h 

 

Ambiente 

Ondansetrom inj. 

8mg/4mL 

Sol. Pronta (IM ou 

IV) 
--- 

 

Ambiente 

Oxaliplatina 

ELOXATIM® 

Concentrado para 

perfusão para 

solução 

24h (após 

diluição) 

 

 

Paclitaxel 

Concentrado para 

perfusão para 

solução 

27h (após 

diluição 

numa sol. 

Cloreto 

Sódio 0,9% 

ou sol. 

glucose 

5%) 

 

Ambiente 

24h (após 

diluição em 

mistura de 

cloreto de 

sódio 0,9%  

e sol. 

Glucose 

5% ou 

solução de 

Ringer 

contendo 

glucose 

5%) 

 

Ambiente 
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Pamidronato de sódio 

PAMIDRAN® 

Concentrado para 

perfusão para 

solução 

24 horas 

 

 

Panitumumab 

VECTIBIX® 

Concentrado para 

perfusão para 

solução 

24 horas 

 

 

Pegfilgrastim 

NEULASTA® 
Sol. Pronta (srg) --- 

 

 

Pemetrexedo 

ALIMTA® 

Reconstituir com 

Cloreto de Sódio 

0,9% 

24 horas 

 

 

Prednisolona Inj. 
Reconstituída com 

água ppi 
24h 

 

 

Rituximab 

MABTHERA® 

Concentrado para 

solução para 

perfusão 

24h 

 

 

Rimoplostim 

NPLATE® 

Reconstituído em 

água ppi 
24h 

 

 

Tocilizumab 

ROACTEMRA® 

Concentrado para 

solução para 

perfusão 

24h 

 

 

Topotecano 

Concentrado para 

solução para 

perfusão 

24h 

 

 

Trabectedina 

YONDELIS® 

Concentrado para 

solução para 

perfusão 

24h 

 

 

Trastuzumab 

HERCEPTIN® 

Reconstituído com 

água ppi 
48h 

 

 

Triptorrelina 

DECAPEPTYL LP® 

Reconstituído com 

água ppi 
24h 

 

 

Vinblastina 

SOLBASTIN® 
Sol. Pronta --- 
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