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RESUMO 

 

A Farmácia Comunitária, representando o estabelecimento de saúde de maior 

acessibilidade à população, tem como principal objetivo a cedência de medicamentos. 

Porém, representa também a porta de entrada no Sistema de Saúde, à qual os utentes 

recorrem em primeira instância a um aconselhamento personalizado procurando 

satisfazer as suas necessidades e esclarecer as suas dúvidas. Representando uma 

estrutura importante nos cuidados de saúde, torna-se importante adquirir e consolidar 

conhecimentos sobre o papel do Farmacêutico Comunitário.  

Assim, encontram-se descritas na primeira parte deste relatório as principais 

atividades integrantes da Farmácia Bragança em que tive oportunidade de me envolver, 

nomeadamente: encomendas e aprovisionamento, dispensa de medicamentos e 

produtos farmacêuticos, preparação de medicamentos manipulados, cuidados 

farmacêuticos exercidos, processamento do receituário, entre outros. Por outro lado, a 

segunda parte do relatório envolve a apresentação dos temas desenvolvidos, 

designadamente a avaliação e caracterização do conhecimento sobre medicamentos 

genéricos pela população e a sensibilização para as principais doenças da próstata. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A vertente do meu estágio curricular em Farmácia Comunitária foi realizada na 

Farmácia Bragança, localizada em Mirandela, entre os dias 1 de julho e 4 de novembro 

de 2014.  

A farmácia comunitária, tratando-se de um estabelecimento de saúde de elevada 

acessibilidade à população, representa uma porta de entrada no Sistema de Saúde e tem 

como principal objetivo a cedência de medicamentos [1]. Contudo, inúmeras alterações 

têm sido verificadas no enquadramento legislativo das farmácias, assim como no preço 

dos medicamentos praticados, o que levou o setor das farmácias a entrar numa crise 

económica e financeira profunda. 

Assim, torna-se cada vez mais importante que o Farmacêutico Comunitário 

adquira competências ao nível da gestão em farmácia mas que não deixe de 

desempenhar a sua principal função: a promoção da Saúde Pública. É fundamental que, 

pelos seus conhecimentos técnico-científicos específicos e pelo acesso privilegiado à 

população, o Farmacêutico Comunitário desempenhe os Cuidados Farmacêuticos, tais 

como a cedência de medicamentos, a indicação e a revisão farmacêutica, o seguimento 

farmacoterapêutico, a farmacovigilância e a educação para a saúde [1]. A realização 

destes cuidados leva à promoção do uso efetivo, seguro e racional dos medicamentos na 

comunidade, devido à deteção e resolução de inúmeros problemas relacionados com o 

medicamento (PRM’s) e reações adversas medicamentosas (RAM’s). 

Consequentemente, o Farmacêutico Comunitário assegura a saúde dos seus utentes, 

assim como permite uma diminuição dos seus encargos em saúde. 

O estágio curricular em farmácia comunitária representa a etapa final da formação 

académica que permite ao estudante consolidar e colocar em prática os conhecimentos 

teóricos adquiridos durante nove semestres no Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF). Representa assim o primeiro contacto com a realidade 

profissional da farmácia comunitária, dando oportunidade ao estagiário de obter a 

formação adequada ao exercício farmacêutico para que este se torne um profissional 

competente e responsável, nomeadamente a nível técnico e deontológico. 

Neste relatório encontra-se descrito o meu período de estágio na Farmácia 

Bragança, focando a organização funcional e estrutural da farmácia comunitária, assim 

como as principais atividades que tive oportunidade de desempenhar, essenciais para o 

meu desenvolvimento enquanto farmacêutico comunitário, resumidas na Tabela 1. 
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Parâmetro Julho Agosto Setembro Outubro 

Ambientação ao Contexto da 

Farmácia e Rotina Diária 
X    

Aprovisionamento e Encomendas X X X X 

Serviços Farmacêuticos X X X X 

Aviamento de Receitas  X X X 

Aconselhamento sob Supervisão  X X  

Aconselhamento não 

Supervisionado 
  X X 

Medicamentos Manipulados X X X X 

Processamento do Receituário  X X X 

Formações  X  X 

Gestão da Farmácia  X X X 

 

2. APRESENTAÇÃO DA FARMÁCIA BRAGANÇA 

 

 2.1 Localização e Horário de Funcionamento 

 A Farmácia Bragança encontra-se localizada na Avenida dos Bombeiros 

Voluntários, n.º 28, no Município de Mirandela, atualmente considerada uma das 

avenidas com mais movimento na cidade. A avenida é caracterizada fundamentalmente 

por comerciantes e cafetarias, existindo também um centro de saúde, uma clínica de 

fisioterapia, uma parafarmácia e nas proximidades o recente Hospital Terra Quente. 

Relativamente ao horário de funcionamento da Farmácia Bragança, esta encontra-se em 

funcionamento das 9 às 19 horas de segunda a sexta-feira, sem interrupção para almoço, 

e das 9 às 13 horas de sábado, encontrando-se encerrada ao domingo para descanso 

semanal. Semanalmente apresenta ainda serviço permanente, em que a farmácia se 

mantém em funcionamento desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia 

seguinte.  

 Quanto ao horário por mim desempenhado, este equivaleu a oito horas diárias, 

acordado com a Diretora Técnica. Comecei por trabalhar entre as 9-12 horas e as 14-19 

horas, passando ao fim de duas semanas e até ao final do estágio para as 9-13 horas e 

15-19 horas. Além disso, tive ainda oportunidade de trabalhar em três sábados, entre as 

Tabela 1 

Cronograma das atividades desenvolvidas na Farmácia Bragança. 
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9-13 horas, e numa noite de serviço permanente (29 de outubro), entre as 20-24 horas. 

Considerei que seria importante conhecer o funcionamento da farmácia durante o serviço 

permanente, tendo retirado um balanço bastante positivo da experiência. 

 

2.2 Recursos Humanos 

A equipa de colaboradores da Farmácia Bragança engloba duas Farmacêuticas, 

Dra. Alzira Lemos (Diretora Técnica) e Dra. Susana Moreno (Farmacêutica Substituta), 

uma Técnica de Farmácia, Melissa dos Reis, e dois Auxiliares de Farmácia, Sr. Fernando 

e Sr. Emanuel. No momento em que iniciei o estágio englobava também uma 

Farmacêutica Estagiária, Dra. Daniela Silva. 

 

2.3 Perfil dos Utentes 

 O perfil dos utentes que a Farmácia Bragança recebe diariamente é influenciado 

pela sua localização, pelo facto de a população no interior de Portugal estar cada vez 

mais envelhecida e pela existência de trinta freguesias no Concelho de Mirandela para 

apenas sete farmácias. Face ao exposto, os idosos com doenças crónicas e conhecidos 

pela maior parte dos colaboradores são os principais utilizadores dos serviços da 

Farmácia Bragança, incluindo a dispensa e aconselhamento de medicamentos, assim 

como a determinação de parâmetros bioquímicos e da pressão arterial. Além disso e face 

à proximidade com o recente Hospital Terra Quente, verifica-se também a existência de 

um grupo heterogéneo de utentes que se desloca à farmácia procurando os 

medicamentos que foram receitados pelo médico e o respetivo aconselhamento. 

 

2.4 Espaço Físico  

2.4.1 Espaço Físico Exterior 

O espaço físico exterior da Farmácia Bragança é composto por uma placa 

luminosa com a inscrição “Farmácia Bragança”, o símbolo das farmácias portuguesas e o 

símbolo “cruz verde” luminoso de identificação de uma farmácia com uma mensagem 

relativamente ao nome da farmácia, hora, data, temperatura do ar e serviços prestados. 

Verificam-se ainda duas portas de entrada, uma frontal e uma traseira. A frontal destina-

se à entrada dos utentes e colaboradores da farmácia e encontra-se equipada com 

informações relativas à identificação da Direção Técnica, do horário de funcionamento, 

do mapa de farmácias em serviço permanente no Município de Mirandela e da existência 

de livro de reclamações. Por sua vez, a porta traseira é destinada à entrada das 

encomendas efetuadas aos diversos fornecedores. Por fim, a Farmácia Bragança 

encontra-se ainda equipada com duas montras, uma frontal e outra lateral, que são 
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remodeladas periodicamente de acordo com promoções pontuais e a sazonalidade dos 

produtos farmacêuticos. O anexo 1 representa o aspeto exterior da Farmácia Bragança. 

 

2.4.2 Espaço Físico Interior 

As instalações da Farmácia Bragança são compostas por uma sala de 

atendimento ao público, uma área multifuncional, um armazém, um laboratório, umas 

instalações sanitárias, um gabinete de atendimento personalizado e um gabinete da 

direção técnica. Respeitando o mínimo de 95 m2 de área útil total, também todas as 

divisões respeitam as áreas mínimas impostas pela Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) [2]. Deste modo, as instalações apresentadas 

encontram-se adequadas à segurança, conservação e preparação dos medicamentos, 

assim como à acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo 

pessoal, cumprindo os requisitos impostos pelo Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de 

agosto [3]. 

A área de atendimento ao público é composta por quatro balcões de atendimento, 

equipados com um computador associado a uma impressora e a um leitor ótico de código 

de barras, existindo apenas dois terminais para pagamentos com cartões multibanco. 

Esta área permite também a exposição de diversos produtos farmacêuticos, 

designadamente medicamentos não sujeitos a receita médica, como produtos de 

dermocosmética e de higiene oral, suplementos dietéticos orais, leites e farinhas para 

bebés e medicamentos de uso veterinário, entre outros. Além disso, engloba ainda 

gavetas que permitem o armazenamento de medicamentos de uso oftálmico e otológico, 

de antiparasitários e de suplementos vitamínicos. A área multifuncional é constituída por 

armários, dispostos em gavetas por ordem alfabética, que permitem o armazenamento 

dos medicamentos e dispositivos médicos (DM’s). Verifica-se também a existência de um 

frigorífico com controlo de temperatura para o armazenamento de medicamentos de frio. 

Equipada com um computador, um leitor ótico de código de barras e duas impressoras, a 

área multifuncional permite também a realização e receção de encomendas e a 

marcação de preços. O armazém é o local onde são conservadas as formulações de uso 

tópico e em pó, os medicamentos existentes em elevada quantidade na farmácia, o 

material de penso e outros produtos. O laboratório destina-se à preparação de 

formulações magistrais, estando devidamente equipado com o material necessário. Além 

disso, apresenta também um armário com diversas referências bibliográficas, como o 

Índice Nacional Terapêutico 2014, o Formulário Galénico Português (FGP), o Prontuário 

Terapêutico 11, a Farmacopeia Portuguesa VIII e respetivos suplementos, o Simposium 

Terapêutico 2013, o Direito Farmacêutico, entre outros. O gabinete de atendimento 
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personalizado permite a determinação de parâmetros bioquímicos e a medição da 

pressão arterial, a observação e o aconselhamento dos utentes de forma mais privativa e 

a conferência do receituário. O anexo 2 representa algumas fotografias relativas às 

divisões existentes na Farmácia Bragança. 

 

3. APROVISIONAMENTO E ENCOMENDAS 

 

 3.1 Fornecedores 

 A aquisição de produtos farmacêuticos pelas farmácias pode ser efetuada através 

de encomendas enviadas diretamente aos laboratórios ou através dos 

armazenistas/distribuidores grossistas. A escolha do fornecedor incide fundamentalmente 

nas condições de pagamento acordadas, nas melhores campanhas apresentadas e na 

rapidez dos serviços prestados. Atualmente, a Farmácia Bragança encontra-se inserida 

num grupo de compras e o seu principal fornecedor é a Alliance Healthcare, que 

disponibiliza a entrega de duas encomendas diárias, uma no período da manhã, entre as 

10h40 e as 11h10, e outra no período da tarde, entre as 15h35 e as 16h05. No entanto, 

pude verificar que é importante manter o contacto com diversos fornecedores e com os 

laboratórios, para evitar a rutura de stock na farmácia no caso de determinado 

medicamento se encontrar esgotado no fornecedor principal. Nestes casos, as 

encomendas são feitas via telefónica ou através do preenchimento de uma requisição 

específica do laboratório, que deve ser assinada, datada, carimbada e enviada via fax. 

Por outro lado, determinados produtos são encomendados diretamente ao delegado 

comercial do fornecedor aquando da sua visita à Farmácia Bragança, como é o caso dos 

produtos da Mustela® e da Chicco®. 

 

3.2 Critérios de Aquisição 

 Durante a realização de encomendas é necessário considerar diferentes fatores 

para promover uma gestão adequada dos stocks, tais como a capacidade de 

investimento e armazenamento da farmácia, o histórico de compras e de vendas, os 

níveis de stock máximo e mínimo, as bonificações existentes e a escolha adequada do 

fornecedor. 

 

3.3 Gestão de Stocks  

Atualmente, a gestão de stocks é um aspeto de elevada importância para a 

sustentabilidade e rentabilidade das farmácias portuguesas, que tem como principais 
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objetivos a racionalização dos custos, a rentabilização dos serviços prestados e a 

satisfação dos utentes. Para manter o equilíbrio destes três aspetos é necessário realizar 

uma gestão adequada do stock dos produtos/medicamentos existentes na farmácia, que 

permita a sua manutenção em níveis que correspondem às necessidades dos utentes, 

que evitem ruturas de stock ou a sua não venda. Deste modo, é importante ter um 

conhecimento alargado sobre a rotatividade dos produtos, assim como os períodos do 

ano em que a sua procura pode aumentar. Por exemplo, como o meu estágio englobou o 

período do verão, verifiquei que houve um aumento da procura de produtos usados nas 

queimaduras solares, assim como de produtos usados para aliviar e tratar os sintomas de 

picadas de insetos. Isto levou ao aumento dos níveis de stock destes produtos na 

farmácia, como o caso do Caladryl® Derma Gel e do Fenistil® Gel usados no alívio dos 

sintomas resultantes de queimaduras solares e picadas de insetos. Por outro lado, tive 

também oportunidade de presenciar a fase de transição do período de verão para outono, 

o que se traduziu pelo aumento da procura de antigripais e pastilhas para a dor de 

garganta. 

Por fim, é de extrema importância manter os stocks físicos (reais) e informáticos 

dos produtos existentes na farmácia atualizados ao mesmo nível. Isto permite evitar erros 

de stock que podem ser originados por erros na entrada de encomendas, erros de 

marcação e troca dos produtos, erros de devoluções e quebras, entre outros. Na 

Farmácia Bragança, sempre que eram detetadas discrepâncias entre o stock real e 

informático pelos colaboradores, procedia-se ao registo do produto numa lista para 

semanalmente se proceder à sua atualização. 

 

3.4 Realização de Encomendas  

A realização de encomendas pode ser efetuada através do Sifarma 2000®, 

contato telefónico ou diretamente aos delegados comerciais dos fornecedores. A primeira 

representa a forma mais comum de efetuar encomendas (diárias ou manuais), pois é 

mais rápida e precisa, estando associada a pontos de encomenda originados pela 

existência de um stock mínimo e máximo na ficha dos produtos no Sifarma 2000®, 

definido pela própria farmácia com base no histórico de vendas. Deste modo, após a 

criação de uma encomenda diária para o fornecedor principal são gerados 

automaticamente os pontos de encomenda para os produtos que atingiram o stock 

mínimo, sendo incluídos na proposta de encomenda. Esta é posteriormente analisada e 

aprovada pela farmacêutica responsável pelas compras, que procede às alterações 

necessárias com base nos critérios de aquisição referidos anteriormente e à adição de 

produtos específicos que são requisitados pelos utentes. Na Farmácia Bragança são 
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geradas e enviadas via modem duas encomendas diárias, uma até ao final da manhã 

(até às 12h45) e a outra até ao final da tarde (até às 19h). Existe também a possibilidade 

de criação de encomendas manuais, em que se procede à seleção do fornecedor e dos 

produtos, sendo também enviada via modem ou via papel em casos específicos. 

Recentemente foi criada a possibilidade de realização de encomendas instantâneas que 

permite a avaliação da disponibilidade do produto em tempo real no fornecedor 

selecionado e da sua respetiva encomenda. Esta ferramenta é extremamente útil para os 

produtos/medicamentos que surgem pontualmente e que não se tem conhecimento da 

sua rotatividade, podendo ser efetuada a encomenda no momento do atendimento. As 

encomendas via telefónica destinam-se a casos pontuais em que se verifique a 

indisponibilidade do produto no fornecedor principal, a inexistência do produto na 

farmácia e/ou o envio prévio da encomenda diária. Nestes casos, é prática na Farmácia 

Bragança a realização da encomenda via telefone e, após a sua chegada, procede-se à 

criação de uma encomenda manual através do Sifarma 2000® e envio via papel, para 

permitir a sua receção informática. Por fim, determinadas encomendas podem ser 

efetuadas através dos delegados farmacêuticos dos laboratórios aquando da sua visita à 

farmácia. 

Durante o meu período de estágio tive oportunidade de gerar e observar a análise 

de várias encomendas diárias, o que me permitiu desenvolver competências ao nível da 

gestão de stocks e da rotatividade dos produtos na Farmácia Bragança. Realizei também 

pequenas encomendas por telefone à OCP Portugal, assim como diretamente aos 

laboratórios através do preenchimento de requisições específicas, como o caso das 

diferentes dosagens de Crestor® à AstraZeneca e Atrovent® à Boehringer Ingelheim. 

 

3.5 Receção e Conferência de Encomendas 

As encomendas realizadas são entregues em contentores específicos, 

identificados com um código interno do fornecedor e o nome da farmácia mas também 

acompanhados pela respetiva fatura da encomenda em duplicado (Anexo 3) e/ou guia de 

transporte (Anexo 4) no caso de os produtos não terem sido faturados. Os produtos que 

exigem refrigeração são enviados em contentores térmicos especiais, sinalizados por 

uma tampa azul no caso da Alliance Healthcare, devendo ser os primeiros a ser 

rececionados e armazenados para a conservação das suas características. 

A fase inicial do meu estágio na Farmácia Bragança foi maioritariamente dedicada 

à arrumação de encomendas, o que me permitiu conhecer facilmente os 

medicamentos/produtos. Durante este processo consegui assimilar conhecimentos ao 

nível da rotatividade dos produtos e rapidamente percebi que os antidiabéticos orais, os 
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anti-hipertensores, os antiagregantes plaquetários e os medicamentos ansiolíticos e 

hipnóticos são aqueles com maior rotação na Farmácia Bragança. Além disso, consegui 

também conhecer as embalagens, as diferentes formas farmacêuticas e dosagens 

existentes para o mesmo fármaco e associar mais facilmente a sua denominação comum 

internacional com o nome do medicamento de marca.  

A receção das encomendas é um processo de enorme responsabilidade, sendo 

realizada na Farmácia Bragança através do Sifarma 2000® em que se procede 

inicialmente à identificação da fatura e do valor total. Após a leitura ótica dos produtos, 

devem ser verificados vários aspetos como o prazo de validade, o preço de venda ao 

público (PVP) impresso da cartonagem e o estado de conservação das embalagens. 

Caso o prazo de validade do produto rececionado seja inferior ao daqueles existentes na 

farmácia, este deve ser atualizado através da colocação no sistema informático do prazo 

mais próximo de expirar. Além disso, caso o prazo de validade impresso na cartonagem 

do produto rececionado ter expirado ou a embalagem se encontrar danificada, procede-

se à sua devolução. Relativamente ao PVP marcado na cartonagem, é importante 

verificar se está em vigor ou, caso contrário, a embalagem deverá ser também devolvida 

ao fornecedor. No entanto, caso existam diferentes PVP’s em vigor por mudanças de 

preço, é importante escoar primeiro as embalagens que apresentem o preço mais antigo, 

sendo prática na Farmácia Bragança a colocação de etiquetas nestas embalagens com a 

indicação “vender primeiro”.  

Após finalização da entrada dos produtos, procedia-se à respetiva conferência da 

encomenda, através da confirmação do número de embalagens faturadas com as 

recebidas e do preço de venda à farmácia (PVF), assim como do acerto das margens dos 

produtos de venda livre. Estando a Farmácia Bragança inserida num grupo de compras, 

era necessário ter especial atenção aos produtos do grupo, devendo ser confirmado 

sempre que necessário o PVF em vigor através da plataforma on-line. Além disso, era 

ainda importante considerar o valor de FEE (e do respetivo IVA) para a confirmação do 

valor total da fatura, cujo valor representa uma taxa de 3% sobre os produtos inseridos no 

grupo que foram faturados. No caso de existir algum produto faturado e não enviado ou 

discrepâncias entre o PVP impresso na cartonagem e o referido na fatura, procede-se ao 

contato telefónico com o fornecedor a efetuar a reclamação. Normalmente, o erro é 

assumido por este que procede de imediato à regularização da situação, através do envio 

de notas de crédito. Para evitar erros, é prática na Farmácia Bragança registar estas 

situações com o respetivo número da reclamação num livro específico, para que seja 

mais fácil proceder à sua identificação. Após aprovação da encomenda rececionada, o 

Sifarma 2000® gera uma lista automática de produtos que foram encomendados mas 
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não recebidos, oferecendo a possibilidade de transferir a encomenda para outro 

fornecedor ou enviar para os esgotados, para que na encomenda diária seguinte possam 

ser introduzidos automaticamente. Posteriormente, as faturas associadas à encomenda 

são colocadas em arquivos próprios, efetuando-se a divisão entre originais e duplicados. 

Por fim, procedia-se à impressão das etiquetas e à marcação dos produtos de venda 

livre, podendo todos os produtos rececionados ser colocados nos respetivos locais, tarefa 

que executei praticamente todos os dias. 

 

3.6 Marcação de Preços 

Segundo o Decreto-Lei n.º 25/2011, os medicamentos devem obrigatoriamente 

indicar na sua rotulagem o preço de venda ao público. No caso dos Medicamentos 

Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e dos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

(MNSRM) comparticipados, o PVP é pré-estabelecido e composto pelo Preço de Venda 

ao Armazenista (PVA), margem de comercialização do distribuidor grossista e do 

retalhista, taxa sobre a comercialização de medicamentos e pelo imposto sobre o valor 

acrescentado [4]. Por outro lado, os produtos de venda livre que não apresentam PVP 

inserido na cartonagem estão sujeitos à colocação da margem de lucro da farmácia e 

respetiva marcação de preço. 

 

3.7 Armazenamento 

Após receção da encomenda, procedia-se ao armazenamento dos produtos nos 

respetivos locais até ao momento em que eram dispensados. No entanto, era importante 

considerar diferentes aspetos durante o processo de armazenamento, tais como as 

características especiais de conservação, o espaço disponível, o tipo de produto (MSRM, 

MNSRM, produtos de dermocosmética, suplementos alimentares, entre outros) e 

principalmente o prazo de validade. Relativamente a este último, os produtos eram 

armazenados acordo com os princípios First-in/First-out (FIFO) e First-expire/First out 

(FEFO), implicando a dispensa em primeiro lugar dos produtos mais antigos e com o 

prazo de validade mais curto, respetivamente. 

Na Farmácia Bragança existe um espaço pré-estabelecido para cada tipo de 

produto/medicamento, havendo um local específico para os MSRM genéricos e de marca 

sob a forma de comprimidos e cápsulas, medicamentos com necessidade de refrigeração 

(armazenados no frigorífico), medicamentos sob a forma líquida, semissólida, pó, 

aerossol e emplastro medicamentoso. Por outro lado, os produtos de venda livre 

encontram-se expostos na área de atendimento ao público em lineares específicos para 

facilitar o acesso e o contacto aos utentes da farmácia. 
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3.8 Controlo dos Prazos de Validade e Devoluções 

Na Farmácia Bragança, os prazos de validade eram atualizados diariamente 

aquando da receção das encomendas mas também mensalmente, através do Sifarma 

2000® pela emissão de listas de produtos a expirar no prazo máximo de três meses. Os 

produtos presentes nestas listas eram procurados e avaliados individualmente, sendo 

colocados num contentor específico aqueles que estavam nas condições referidas para 

se proceder atempadamente à sua devolução aos respetivos fornecedores. Por outro 

lado, a devolução de produtos pode também ser originada por outras razões, tais como a 

emissão de circulares de suspensão de comercialização pelo INFARMED, circulares de 

recolha emitidas voluntariamente pelo detentor de Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM) e aquelas detetadas na receção de encomendas (embalagens danificadas, prazos 

de validade curtos ou expirados, pedidos feitos por engano ou ausência de pedido).  

A devolução de medicamentos/produtos é efetuada através do Sifarma 2000® 

pela emissão de uma nota de devolução em triplicado na qual consta o número da 

devolução, o fornecedor, o nome e código dos produtos, a quantidade a devolver, o 

número da fatura correspondente à receção desses produtos e o motivo da devolução. O 

original e duplicado da nota de devolução são datados, assinados e carimbados pelo 

colaborador da farmácia e acompanham os produtos devolvidos enquanto o triplicado é 

datado, assinado e carimbado pelo distribuidor grossista, permanecendo na farmácia. 

Neste âmbito, tive oportunidade de auxiliar a Melissa dos Reis na avaliação dos 

prazos de validade mensais e procurar e analisar os produtos referenciados em circulares 

de suspensão, assim como de proceder à devolução de determinados produtos, estando 

representada uma nota de devolução no Anexo 5.  

 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA 

 

4.1 Medicamentos Sujeitos a Prescrição Médica Obrigatória 

Os MSRM podem ser classificados em medicamentos de receita médica 

renovável, receita médica especial e receita médica restrita, de utilização reservada a 

certos meios especializados, pelo que podem apenas ser dispensados mediante a 

apresentação de uma prescrição médica válida [5]. 

 

4.2 Medicamentos Não Sujeitos a Prescrição Médica Obrigatória 

São considerados MNSRM todos aqueles que não preencham quaisquer 

condições referidas no Estatuto do Medicamento para os MSRM, pelo que podem ser 
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dispensados na ausência de prescrição médica e comercializados fora das farmácias, em 

locais que cumpram os requisitos legais e regulamentares [5, 6]. Os MNSRM não são 

comparticipáveis pelas entidades de saúde, salvo nos casos previstos na legislação, 

estando sujeitos à definição do PVP pela farmácia. 

 

4.3 Medicamentos Manipulados 

4.3.1 Definição de Manipulado 

Um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [7]. 

 

4.3.2 Matérias-primas e Reagentes 

Preferencialmente, as matérias-primas devem ser adquiridas pelos fornecedores 

autorizados pelo INFARMED, acompanhadas pelo respetivo boletim de análise que 

comprove que elas satisfazem, pelo menos, as exigências da monografia em que estão 

inseridas [8]. Assim, o farmacêutico deverá assegurar-se da qualidade das matérias-

primas que utiliza, verificando no ato da sua receção o boletim de análise, a matéria-

prima rececionada e a integridade da embalagem, devendo também adotar medidas 

adequadas de armazenamento em condições de conservação apropriadas [8]. 

 

4.3.3 Material de Laboratório 

De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, os 

equipamentos específicos existentes na farmácia devem estar de acordo com a 

legislação vigente e devem incluir balanças, material de vidro, outro equipamento de 

laboratório, farmacopeias, formulários e documentação oficial [1]. Por outro lado, a 

Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de dezembro, aprova a lista de equipamento mínimo de 

existência obrigatória num laboratório de Farmácia Comunitária para as operações de 

preparação, acondicionamento e controlo de medicamentos manipulados [9]. 

 
4.3.4 Regras de Manipulação 

A Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, aprova as boas práticas a observar na 

preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar, incidindo 

sobre pessoal, instalações e equipamentos, matérias-primas, materiais de embalagem, 

manipulação, controlo de qualidade e rotulagem [8]. Depois de preparado, o produto 

semiacabado deve satisfazer os requisitos estabelecidos para a respetiva forma 

farmacêutica, sendo acondicionado tendo em conta as suas condições de conservação, 

designadamente no que se refere à estanquicidade e proteção da luz. Por fim, procede-



FARMÁCIA BRAGANÇA 
 

 

   13 Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

se à elaboração do rótulo do medicamento que deve conter toda a informação necessária 

ao doente [8]. 

 

4.3.5 Determinação do Prazo de Validade 

Para a atribuição do prazo de validade a um medicamento manipulado é 

necessário considerar diversos fatores, como a origem das matérias-primas e os seus 

mecanismos de degradação, a embalagem utilizada, as condições de conservação e a 

duração prevista para o tratamento [10]. No caso de o medicamento estar inscrito no 

FGP, é possível consultar o prazo de validade a atribuir mas na ausência de dados sobre 

o medicamento, o prazo de validade recomendado depende da sua forma farmacêutica.  

   

4.3.5 Cálculo do PVP do Medicamento Manipulado 

A Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho, estabelece que o cálculo do preço de 

venda ao público dos medicamentos manipulados por parte das farmácias é efetuado 

com base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor 

dos materiais de embalagem, segundo a seguinte fórmula [11]: 

    (                                                 )                    

  

4.3.6 Considerações 

Apesar da reduzida frequência de manipulação na Farmácia Bragança, tive 

oportunidade de preparar diferentes medicamentos manipulados, tais como duas 

pomadas de ácido salicílico a 10% (uma simples e outra com hidrocortisona a 4,5%) e 

duas soluções alcoólicas de ácido bórico à saturação. No Anexo 6 é possível visualizar a 

ficha de preparação da pomada de ácido salicílico a 10% com hidrocortisona a 4,5% que 

elaborei durante o meu estágio na Farmácia Bragança. 

 

4.4 Medicamentos e Produtos Homeopáticos 

Um medicamento homeopático é obtido a partir de substâncias denominadas 

stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico que 

envolve diluições e dinamizações sucessivas, descrito na farmacopeia europeia, ou na 

sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro [12]. Atualmente, 

o quadro legal dos medicamentos homeopáticos encontra-se estabelecido no Estatuto do 

Medicamento, estando sujeitos a um procedimento de registo simplificado aqueles que 

reúnam um conjunto de condições específicas [5]. Apesar de existirem diversos 

medicamentos homeopáticos comercializados, aquele que se destacava na Farmácia 
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Bragança era o STODAL® (Boiron), o qual tive oportunidade de dispensar e indicar em 

casos específicos.  

 

4.5 Produtos Dietéticos 

A Farmácia Bragança dispõe de um serviço de nutrição prestado por uma 

especialista, nomeadamente ao nível de rastreios e consultas de nutrição realizados 

quinzenalmente. Deste modo, apresenta também um leque de produtos dietéticos 

disponíveis para satisfazer as necessidades dos seus utentes, devendo o farmacêutico 

estar preparado para prestar o aconselhamento necessário. Contudo, existem os 

alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos que são uma categoria de 

géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial, sujeitos a processamento 

ou formulação especial, com vista a satisfazer as necessidades nutricionais de pacientes 

e para consumo sob supervisão médica [13]. 

 

4.6 Produtos para Alimentação Especial 

O Decreto-Lei n.º 74/2010, de 21 de junho, que estabelece o regime aplicável dos 

produtos para alimentação especial, define-os também como aqueles que, devido à sua 

composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos 

alimentos de consumo corrente, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais 

especiais de determinadas categorias de pessoas [14]. 

 

4.7 Produtos Fitoterapêuticos 

Os medicamentos à base de plantas são aqueles que tenham 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 [15].  

 

4.8 Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos 

O produto cosmético é definido como qualquer substância ou preparação 

destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou 

principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom 

estado ou de corrigir os odores corporais [16]. Por sua vez, estes produtos encontram-se 

abrangidos por um regime jurídico próprio [16-19]. 
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4.9 Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

Atualmente, o regime jurídico dos medicamentos de uso veterinário é estabelecido 

pelo Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho, sendo definidos como um bem público e 

recursos cruciais para a defesa da saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção 

da saúde pública, sendo igualmente uma ferramenta de salvaguarda das produções 

animais, com impacte considerável na economia das explorações agropecuárias e das 

alimentares [20].  

Estando a Farmácia Bragança situada numa zona urbana, a maioria dos 

medicamentos veterinários dispensados destina-se a animais de companhia, 

nomeadamente cães e gatos, sendo que os produtos mais procurados são 

antiparasitários (internos e externos) e pílulas. Por esta razão, torna-se também 

fundamental que o farmacêutico tenha os conhecimentos necessários para prestar um 

aconselhamento adequado e promover o uso racional destes medicamentos. 

 

4.10 Dispositivos Médicos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 145/2009, de 1 de julho, um dispositivo médico refere-

se a um instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo cujo principal 

efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos [21]. A sua classificação é realizada em função do grau de 

risco associado à sua utilização, dependente da finalidade declarada pelo fabricante, da 

duração do contacto com o organismo, área corporal ou tecido biológico, da 

invasibilidade do corpo humano e da zona anatómica implicada. Deste modo, os DM’s 

são divididos em quatro classes crescentes de risco: I (baixo); II-A (médio-baixo), II-B 

(médio-alto) e III (alto) [21].  

Atualmente existem inúmeros dispositivos médicos comercializados mas na 

Farmácia Bragança os mais procurados são o material ortopédico (meias de compressão 

e cintas elásticas), o material de penso (ligaduras e compressas) e os dispositivos de 

autodiagnóstico (testes de gravidez), os quais tive oportunidade de contactar e dispensar. 

 

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 

O atendimento ao público associado à dispensa de medicamentos é, na minha 

opinião, uma das principais áreas de intervenção do farmacêutico comunitário. Tratando-

se de uma prática diária, o processo de dispensa requer conhecimento e dedicação por 

parte do farmacêutico, cujo dever é promover o uso racional e correto do medicamento. 
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Na Farmácia Bragança, o meu período de atendimento ao público iniciou-se no mês de 

julho sob supervisão mas decorreu principalmente entre os meses de agosto e outubro, 

contabilizando um total de 2726 atendimentos registados no Sifarma 2000®. Desta forma, 

tive oportunidade de enfrentar uma complexidade e multiplicidade de desafios, desde o 

aviamento de uma simples receita até à indicação e aconselhamento farmacêutico 

personalizados. 

 

5.1 Validação da Prescrição Médica 

A prescrição de medicamentos, incluindo medicamentos manipulados e 

medicamentos contendo estupefacientes e psicotrópicos, tem de ser realizada de acordo 

com os modelos de receita médica aprovados pelo Despacho n.º 15700/2012, de 30 de 

novembro: receita médica materializada (Anexo 7), receita médica renovável 

materializada (Anexo 8) e receita médica pré-impressa ou manual (Anexo 9) [22, 23]. 

Além disso, estes modelos aplicam-se também à prescrição de produtos para 

autocontrolo da diabetes mellitus, produtos dietéticos, fraldas, sacos de ostomia, material 

ortopédico, entre outros. A receita médica materializada destina-se à prescrição de 

medicamentos usados em tratamentos de curta a média duração, pelo que apresenta 

uma validade de apenas trinta dias, enquanto a receita médica renovável materializada 

pode conter até três vias devidamente identificadas, apresentando uma validade de seis 

meses a contar da data da prescrição. Contudo, esta última apenas pode conter 

medicamentos que se destinem a tratamentos de longa duração, referidos em portaria 

própria, e a produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus [22, 24]. Enquanto 

estes dois modelos se referem a prescrições eletrónicas, existem situações excecionais 

que obrigam à prescrição de medicamentos por via manual, tais como falência do 

sistema informática, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio e outros casos 

como um máximo de 40 receitas médicas por mês [25]. As receitas médicas manuais 

implicam também a aposição de vinhetas referentes à identificação do prescritor e do 

local de prescrição, no caso das instituições do Serviço Nacional de Saúde e instituições 

com acordos, convenções ou protocolos celebrados com as administrações regionais de 

saúde [25]. 

Deste modo, após receção da receita médica apresentada pelo utente, o 

farmacêutico deve proceder à sua validação. Para tal, foi-me ensinado a avaliar diversos 

parâmetros, tais como o número da receita, local de prescrição, identificação do médico 

prescritor e do utente (nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema), 

entidade financeira responsável, denominação comum internacional da substância ativa, 

dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens (o 
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número máximo de embalagens por receita é quatro, nunca podendo ser prescritas mais 

do que duas embalagens do mesmo medicamento, exceto no caso de medicamentos 

unidose), data de prescrição (confirmando a validade da receita) e assinatura do 

prescritor [25]. 

 

5.2 Ato da Dispensa 

Após validação da receita médica apresentada pelo utente, o farmacêutico deve 

informar o utente dos medicamentos genéricos disponíveis na farmácia, assim como 

indicar aquele que apresente o preço mais baixo [25]. Desta forma, as farmácias devem 

ter disponíveis, no mínimo, três medicamentos com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem correspondentes aos cinco preços mais baixos de cada grupo 

homogéneo, devendo dispensar o de menor preço, exceto se for outra a opção do utente. 

Este tem sempre direito de escolha entre os medicamentos que cumpram a prescrição 

médica, exceto: 

 Nas situações com prescrição de medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito – exceção a); com suspeita fundada de intolerância ou reação 

adversa a um medicamento – exceção b) e com prescrição de medicamento 

destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada 

superior a 28 dias – exceção c); 

 Em medicamentos comparticipados para os quais não exista medicamento 

genérico comparticipado ou só exista original de marca e licenças; 

 Em medicamentos não comparticipados para os quais não exista medicamento 

genérico ou só exista original de marca e licenças. 

No momento da dispensa, o farmacêutico deve também proceder à avaliação da 

dose, posologia, duração do tratamento, modo de administração, interações e 

contraindicações. Caso sejam suscitadas dúvidas, o farmacêutico deve contactar o 

médico prescritor para a sua resolução. Por exemplo, durante o meu estágio deparei-me 

com uma prescrição médica de OTO-SYNALAR N® (Lusomedicamenta) em que a 

posologia referia a colocação de um determinado número de gotas no olho. Fiquei de 

imediato em alerta uma vez que este medicamento está principalmente indicado em 

casos de otite externa e questionei o utente mas este apenas referiu que o médico lhe 

tinha receitado umas gotas para colocar no olho. Desta forma, contactei o médico para 

esclarecer a situação e foi de imediato detetado e resolvido o erro de prescrição, devendo 

ser efetuada a dispensa de COLICURSI GENTADEXA® colírio (Alcon Portugal - Produtos 

e Equipamentos Oftalmológicos, Lda.) de acordo com a posologia referida na receita 

médica. Uma outra situação verificou-se relativamente a uma prescrição médica 
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contendo AVEENO® Baby Colloidal (Johnson&Johnson) que, devido à inexistência do 

produto na farmácia, tive que contatar diretamente com o fornecedor para a avaliar a 

disponibilidade do produto. Após obter a informação de que o produto tinha sido retirado 

do mercado, decidi contactar com a médica prescritora para a informar do sucedido e 

questionar sobre a hipótese de dispensar outro produto. Durante a conversa, a médica 

questionou-me sobre a existência de produtos semelhantes na farmácia e optamos por 

avaliar a disponibilidade e dispensar D‘AVEIA® Sept (Dermoteca), que promove um 

efeito semelhante. 

Por outro lado, o farmacêutico deve também fornecer ao utente todas as 

informações necessárias (orais e escritas) para a realização adequada da terapêutica, 

tais como a posologia, o modo de administração, a duração do tratamento, possíveis 

reações adversas e condições especiais de conservação (quando aplicável). Além disso, 

deve esclarecer as possíveis dúvidas do utente relativamente à sua medicação e 

promover o uso racional do medicamento. Na Farmácia Bragança, os casos mais 

frequentes de dúvidas referem-se à utilização de dispositivos médicos como os 

inaladores, pelo que é importante demonstrar o seu funcionamento e solicitar ao utente 

para repetir, garantindo assim que este sabe como usá-lo. Neste âmbito, tive 

oportunidade de demonstrar o funcionamento do dispositivo Onbrez Breezhaler® 

(Novartis) e do HandiHaler® (Boehringer Ingelheim). Nos casos de dispensa de 

antibióticos, informava sempre o utente sobre a importância de realizar o tratamento até 

ao fim da embalagem, mesmo que entretanto se sentisse melhor. Nas suspensões de 

antibióticos reforçava as condições de armazenamento e a necessidade de agitação 

antes de utilizar, assim como a posologia. Por exemplo, deparei-me com um caso de 

dispensa de KLACID PEDIÁTRICO 50mg/mL® (Abbott Laboratórios, Lda.) em que na 

posologia da prescrição médica referia 5mL e a escala da seringa envolvia unidades de 

massa, tendo realizado a conversão e indicado a quantidade que a utente deveria utilizar. 

Relativamente aos doentes crónicos (diabéticos e hipertensos) procedia à avaliação da 

adesão à terapêutica e da sua efetividade, da existência de PRM’s e de RAM’s, assim 

como ao reforço das informações sobre a indicação e posologia. Ao longo do meu 

estágio verifiquei também que a dispensa de bifosfonatos como o FOSAVANCE® (Merck 

Sharp & Dohme, Ltd.) e o ADROVANCE® (Merck Sharp & Dohme, Ltd.) era frequente, 

tendo alertado sempre o utente para os cuidados necessários durante a administração 

destes medicamentos, como a ingestão dos comprimidos, em jejum, sempre com água 

em abundância, pelo menos 30 minutos antes do pequeno-almoço e a importância da 

manutenção numa posição vertical [26]. 
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5.3 Medicamentos Psicotrópicos e/ou Estupefacientes 

Devido às características farmacológicas e aos riscos associados à utilização de 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, existe um regime jurídico próprio 

aplicável ao tráfico e consumo destas substâncias [27]. 

Ao nível da farmácia comunitária, o controlo destes medicamentos incide na sua 

receção e dispensa. No primeiro caso, a receção da encomenda com estes 

medicamentos está associada a uma requisição específica em duplicado (Anexo 10). 

Esta deve ser assinada, datada e carimbada pelo Diretor Técnico da farmácia e do 

fornecedor, deve indicar o número de inscrição na Ordem dos Farmacêuticos de ambos e 

posteriormente arquivada durante três anos por cada uma das entidades. Relativamente 

à dispensa, esta apenas pode ser efetuada por um farmacêutico (ou quem o substitua na 

sua ausência) e mediante apresentação de receita médica válida, recusando-se o seu 

aviamento quando a receita não seja do modelo aprovado legalmente, existam dúvidas 

fundamentadas sobre a sua autenticidade e já tenha decorrido o prazo de validade [28]. 

No momento do aviamento, o farmacêutico deve registar no sistema informático o nome 

do médico prescritor, os dados do doente e, caso não coincida, os dados do adquirente, 

devendo este último apresentar sempre o seu cartão de identificação. É importante 

considerar a proibição da dispensa destes medicamentos a indivíduos que apresentem 

doença mental e menores de idade. Após finalização da venda, são emitidos dois 

documentos de psicotrópicos (Anexo 11) que devem ser agrafados a fotocópias da 

receita, sendo um posteriormente arquivado na farmácia durante três anos e o outro 

enviado mensalmente por correio para o INFARMED juntamente com a lista de saídas 

mensal. Além disso, anualmente são emitidos balanços das entradas e saídas de 

medicamentos psicotrópicos, estupefacientes e também de benzodiazepinas, de modo a 

avaliar a concordância dos stocks na farmácia, sendo depois enviado por correio ao 

INFARMED. 

Durante o meu estágio na Farmácia Bragança, tive oportunidade de contactar com 

a documentação relacionada com este tipo de medicamentos, assim como proceder ao 

seu registo e dispensa durante o atendimento. 

 

5.4 Regimes de Comparticipação 

A atual legislação prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos 

pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) através de um regime geral e de um regime 

especial, o qual se aplica a situações específicas que abrangem determinadas patologias 

ou grupos de doentes [29, 30]. O regime especial de comparticipação pode ser 

representado na prescrição médica pela letra “R” no caso de utentes pensionistas 
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abrangidos pelo regime especial e pela letra “O” nos utentes abrangidos por outro regime 

especial destinado a determinadas patologias (Anexo 12), identificado por menção do 

respetivo diploma legal [22]. Além disso, existem ainda outras situações de 

comparticipação pelo Estado como o caso dos medicamentos manipulados (30%), os 

produtos dietéticos com carácter terapêutico (100%) e os produtos destinados ao 

autocontrolo da diabetes mellitus, sendo a comparticipação de 85% para as tiras-teste e 

100% para as agulhas, seringas e lancetas [31-33] . 

Por fim, alguns utentes usufruem ainda de regimes de complementaridade 

demonstrados pela apresentação de um cartão específico (SAMS, CGD, PT, CTT, 

Multicare, entre outros). Durante o meu estágio, tive oportunidade de contactar com a 

maioria destes cartões e dos respetivos organismos de faturação, tendo o cuidado de 

avaliar a sua validade e a necessidade de tirar fotocópia. Assim, após fotocópia da 

receita e do cartão do utente (quando necessário), a receita original era faturada no 

organismo principal (SNS) enquanto a fotocópia no organismo complementar respetivo. 

 

6. ACONSELHAMENTO E AUTOMEDICAÇÃO 

 

 Durante o meu período de atendimento ao público na Farmácia Bragança tive 

oportunidade de, utilizando o conhecimento adquirido ao longo da minha formação 

académica e aquele obtido durante o estágio, prestar o aconselhamento farmacêutico 

necessário e realizar as intervenções que considerei pertinentes, relatando assim alguns 

casos: 

Caso 1: Mulher de 40 anos chega a farmácia e requisita algo para a diarreia do marido. 

A minha primeira pergunta tinha como finalidade perceber a causa da diarreia quando ela 

refere que o filho estava a iniciar sintomas semelhantes. Deste modo, fiquei de imediato 

alerta, questionei a idade do filho (8 anos) e a minha intervenção foi encaminhar o marido 

e o filho à consulta médica pois poderia tratar-se de uma virose gastrointestinal, 

reforçando a importância da ingestão de grande quantidade de líquidos. 

Caso 2: Mulher de 30 anos chega a farmácia e solicita algo para o inchaço abdominal, 

referindo também que tinha gases mas estavam presos. Uma amiga tinha-lhe 

aconselhado PANKREOFLAT® (Laboratórios Vitória S.A.)  

Existem diferentes medicamentos que podem ser utilizados no alívio da distensão 

abdominal e acumulação excessiva de gases abdominais, como é o caso do 

PANKREOFLAT® (Laboratórios Vitória S.A.). Deste modo, optei por dispensar este 

medicamento, indicando 1 comprimido às três refeições. 

Caso 3: Homem de 60 anos chega a farmácia solicitando algo para a tosse.  
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A minha primeira pergunta destinou-se a obter informação relativamente ao tipo de tosse 

(seca ou com expetoração) e se já tinha tomado algum medicamento. Após o utente ter 

referido tosse com expetoração e que não tinha tomado nada, perguntei se apresentava 

mais algum sintoma e se tinha algum problema de saúde. Ele referiu não possuir mais 

nenhum sintoma e ser diabético, tendo a minha escolha incidido então sobre o 

BISOLVON LINCTUS ADULTO® (Unilfarma) que, devido às propriedades expetorantes e 

fluidificantes da bromexina e ao fato do xarope ser isento de açúcar, é adequado para o 

tratamento da hipersecreção brônquica em diabéticos. Indiquei assim a posologia a 

realizar (5mL, três vezes por dia) e alertei para o fato de os sintomas agravarem, para 

procurar aconselhamento médico. 

Caso 4: Mulher de 20 anos chega a farmácia e solicita algo para a dor de garganta. 

Realizei algumas questões para identificar a presença de mais algum sintoma, o início 

das dores de garganta, a realização de algum tratamento e a existência de problemas de 

saúde. Após ter referido que se iniciou no dia anterior, a minha opção incidiu pelo 

STREFEN (Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.), indicando uma pastilha a cada 6 horas, 

podendo aumentar para 3 horas se necessário, tendo o cuidado de utilizar no máximo 5 

pastilhas por dia. Referi ainda que este medicamento não deve ser utilizado por um prazo 

maior que três dias. 

Caso 5: Mulher de 35 anos chega a farmácia e solicita algo para a azia. 

Baseando-me no conhecimento que adquiri numa formação realizada na farmácia, tive 

oportunidade de dispensar o Reduflux® (OmegaPharma) para o tratamento da azia e 

indigestão, indicando dois comprimidos após as refeições.  

Contudo, relativamente ao aconselhamento de produtos cosméticos e 

dermofarmacêuticos, admito que enfrentei uma enorme dificuldade. Tendo em conta que 

existe uma procura cada vez maior da população relativamente ao aconselhamento nesta 

área, como o melhor creme hidratante ou o melhor produto para a queda de cabelo, 

considero que é importante adquirir estes conhecimentos e competências ao longo do 

MICF, de modo a prestar um aconselhamento individualizado. Por outro lado, tive 

oportunidade de conhecer, aconselhar e dispensar produtos dietéticos para alimentação 

especial, como leites e papas para bebes, dispositivos médicos e medicamentos para uso 

veterinário, embora sinta que existe muito conhecimento ainda para adquirir.  

 Por outro lado, a automedicação representa a seleção e uso de medicamentos 

pela população para tratar doenças ou sintomas auto-reconhecidos [34]. Apesar de 

permitir a resolução rápida de problemas de saúde de menor gravidade, apresenta vários 

riscos, nomeadamente reações adversas severas, alergias, interações medicamentosas, 

dosagem/administração incorreta, disfarce e agravamento de uma doença mais grave e 
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abuso/dependência [35]. Desta forma e devido à proximidade com o utente e ao 

conhecimento técnico-científico que possui sobre os produtos farmacêuticos, o 

farmacêutico comunitário tem um papel fundamental para a realização de uma 

automedicação responsável.  

 

7. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE 

 

 Atualmente, a prestação de serviços farmacêuticos pelas farmácias, definidos pela 

Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, demonstra a sua evolução de meros locais de 

venda de medicamentos para importantes espaços de saúde, reconhecidos pelos utentes 

[36]. Na Farmácia Bragança, existe um gabinete de atendimento personalizado onde são 

prestados diversos serviços de saúde que incluem a medição da pressão arterial e da 

glicémia, a determinação dos níveis sanguíneos de colesterol total e triglicerídeos e a 

determinação do Índice de Massa Corporal (IMC). Durante o meu estágio, iniciei desde 

cedo a prestação destes serviços, o que me permitiu conhecer e aconselhar os utentes, 

sensibilizando-os para os riscos associados aos elevados valores destes parâmetros 

(nomeadamente o risco cardiovascular) e para a importância de um estilo de vida 

saudável, como uma alimentação equilibrada e a prática de exercício físico regular. 

 Além disso, na Farmácia Bragança são também efetuadas administrações de 

vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, como a vacina da gripe, sendo 

então necessário o preenchimento do Registo de Administração de Medicamentos do 

Sifarma 2000®. 

 

8. OUTROS SERVIÇOS NA FARMÁCIA 

 

8.1 VALORMED® 

 A VALORMED® é uma sociedade sem fins lucrativos cuja finalidade consiste na 

gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso [37]. 

Diariamente eram entregues na Farmácia Bragança medicamentos cujo prazo de 

validade tinha expirado ou que não eram utilizados e materiais de acondicionamento 

(blisters, embalagens, bisnagas, frascos, etc.) que eram posteriormente depositados num 

contentor específico da VALORMED®. Depois de cheios, estes contentores são selados 

e entregues ao fornecedor da farmácia, sendo reencaminhados para sistemas de 

reciclagem e tratamento adequados. Durante o meu estágio, tive oportunidade de selar 
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vários destes contentores, preencher o respetivo guia através da identificação da 

farmácia e do peso do contentor, assim como de o entregar ao estafeta do distribuidor. 

 

8.2 Farmacovigilância 

 Tratando-se de espaços de saúde destinados ao contacto com o medicamento, as 

farmácias são consideradas um local fundamental para a recolha de informação sobre 

Reações Adversas a Medicamentos. Atualmente, a notificação de RAM’s pode ser 

efetuada por qualquer individuo, independentemente da sua natureza profissional, 

através do Portal RAM disponível online. Contudo, pode também ser efetuada em papel 

através do preenchimento de um formulário específico disponibilizado pelo INFARMED, 

sendo destinado exclusivamente a profissionais de saúde. 

 

9. CONTABILIDADE E GESTÃO  

 

9.1 Processamento do Receituário 

 O processamento do receituário, dividido em diferentes tarefas (Figura 1), é uma 

das principais funções do farmacêutico comunitário, sendo que a sua correta realização é 

indispensável para a sustentabilidade da farmácia. 

 

 

 Durante o aviamento da receita médica, é impresso no seu verso o documento de 

faturação (Anexo 13), que deve ser assinado pelo utente. Este documento indica diversas 

informações, tais como o organismo de faturação, a identificação do número da receita, 

lote e série, a identificação da farmácia, a data da dispensa, o número de registo dos 

medicamentos e o valor total da receita, incluindo o preço total de cada medicamento, o 

encargo para o utente e o valor comparticipado [22]. No final do atendimento, as receitas 

devem ser carimbadas, datadas e assinadas pelo colaborador que fez o seu aviamento, 

sendo colocadas em gavetas do respetivo organismo de faturação. A etapa seguinte 

consiste na organização do receituário por organismo de faturação em lotes de trinta 

receitas devidamente numeradas e da sua respetiva conferência. Nesta fase, o 

farmacêutico deve ter em atenção diversos fatores, tais como a identificação do utente 

Aviamento da 
receita 

comparticipada 

Conferência do 
Receituário 

Impressão dos 
verbetes 

Impressão do 
Resumo Mensal 
de Lotes e e da 

Fatura 

Envio do 
Receituário 

Figura 1. Etapas de processamento do receituário. 
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(nome e número), do médico e do local de prescrição, o regime de comparticipação, a 

assinatura do médico, a validade da receita, os medicamentos dispensados, a assinatura 

do utente, o carimbo da farmácia, a data e a assinatura do profissional que aviou a 

receita. No caso de ser detetado um erro, o farmacêutico procede à correção da receita e 

à sensibilização do profissional que o cometeu, sendo também contactado o utente se 

necessário.  

Após conferência, são emitidos os Verbetes de Identificação do Lote que 

representam um resumo do lote, sendo carimbados e anexados ao respetivo lote. No 

último dia de cada mês procede-se ao fecho do receituário, permitindo iniciar uma nova 

série de lotes correspondentes ao mês seguinte. Posteriormente é emitido o Resumo 

Mensal de Lotes para os vários organismos de faturação e a Fatura Mensal em 

quadruplicado, sendo estes documentos datados, assinados e carimbados. Apenas o 

quadruplicado permanece na farmácia, enquanto os restantes documentos são enviados 

juntamente com todos os lotes e respetivos verbetes numa embalagem até ao dia 10 do 

mês seguinte ao referente da faturação. As receitas do SNS são enviadas para o Centro 

de Conferência de Faturas na Maia enquanto as restantes, correspondentes a outros 

organismos de faturação, são enviadas para a Associação Nacional de Farmácias. Por 

fim, se for detetado algum erro no receituário durante a conferência, este é devolvido à 

farmácia juntamente com o motivo da devolução. Se possível, a farmácia pode proceder 

à sua correção e incluir a receita no mês decorrente mas se o erro não for resolvido, a 

farmácia deverá assumir o prejuízo que corresponde à perda do reembolso da 

comparticipação. 

Durante o meu estágio na Farmácia Bragança tive oportunidade de participar 

ativamente na organização e conferência do receituário, procedendo à respetiva correção 

sempre que necessário e à sensibilização do colaborador que tinha cometido o erro. Foi 

uma das tarefas que mais gostei de realizar e que me permitiu conhecer inúmeros 

organismos de faturação e conhecer os principais erros cometidos durante a dispensa, 

nomeadamente a dispensa de uma embalagem com dimensão diferente à prescrita e a 

falha na seleção da exceção quanto existente, entre outros. 

 

9.2 Sistema Informático 

O sistema informático utilizado pela Farmácia Bragança corresponde ao Sifarma 

2000® que, no meu ponto vista, representa um excelente software de trabalho devido a 

todas as funcionalidades que apresenta. Durante o atendimento permite rapidamente o 

acesso à informação científica do produto, possibilitando momentaneamente a consulta 

da sua indicação farmacêutica, posologia, interações, precauções e reações adversas de 
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modo a esclarecer e aconselhar o utente em caso de dúvida. Por outro lado e caso o 

utente possua ficha de acompanhamento, permite consultar o histórico da sua medicação 

ou então através das faturas emitidas em seu nome. Isto permite determinar quais os 

medicamentos habitualmente dispensados a determinado utente, o que é importante no 

caso de doentes crónicos e polimedicados, pois a dispensa de embalagens diferentes 

pode levar ao surgimento de erros de medicação, como a duplicação da dose, 

administração à hora errada e/ou diminuição da adesão à terapêutica. Por exemplo, 

deparei-me com um caso de uma utente que considerava Amlodipina Actavis 5mg e 

Amlodipina Alter 5mg medicamentos diferentes, estando a realizar a terapêutica em 

duplicado.  

 

10. MARKETING NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA  

 

 Aspetos como a imagem e a comunicação, o estudo de mercado e a criação de 

valor e satisfação nos clientes são extremamente importantes para o desenvolvimento de 

um negócio. Desta forma, participei ativamente na criação, divulgação e atualização da 

página da Farmácia Bragança no facebook. A partir do momento em que a população 

colocava “gosto” na página, tinha acesso a informações relevantes como campanhas 

promocionais, atividades a realizar na Farmácia Bragança (rastreios auditivos, visuais e 

nutricionais), conselhos de saúde, entre outros. Neste âmbito, elaborei um panfleto 

informativo sobre as principais doenças que afetam a próstata no âmbito Semana 

Europeia da Prevenção das Doenças da Próstata que ocorreu entre os dias 15 e 

21 de setembro de 2014 (ver parte 2). Por outro lado, a elaboração de montras na 

farmácia representa também uma estratégia de marketing, tendo participado na 

preparação de uma montra de calçado e de produtos antiparasitários da marca Paranix® 

(OmegaPharma) (Anexo 14). 

 

11. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE  

 

 No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade foi elaborado na Farmácia 

Bragança um Manual de Gestão da Qualidade cuja finalidade era promover uma gestão 

adequada e otimização do desempenho interno, assegurando assim a qualidade dos 

produtos e dos serviços prestados à população. Este Manual constitui a base de trabalho 

na Farmácia Bragança onde estão referidos os procedimentos necessários para a correta 

execução das tarefas pelos colaboradores. 
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12. FORMAÇÕES  

 

 Durante o meu período de estágio na Farmácia Bragança tive oportunidade de 

participar em três formações distintas que contribuíram largamente para a minha 

formação e preparação científica. Duas delas ocorreram na própria farmácia e 

destinaram-se à apresentação de produtos da OmegaPharma relativamente à saúde 

gastrointestinal (Reduflux®, Regulamine®, Dimexanol® e Redugas®), multivitamínicos 

(Neurozan® e Neurozan® Plus) e produtos para o tratamento da celulite (Celulase® Gold 

Pearls e Celulase® Gold Advanced). A terceira ocorreu em Macedo de Cavaleiros e 

destinava-se ao aconselhamento de medicamentos e produtos de uso veterinário, sendo 

proporcionado pelo Espaço Animal, no qual a Farmácia Bragança se encontra inserida.  

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O primeiro contacto com a realidade profissional da farmácia comunitária, 

proporcionada pelo estágio curricular que realizei na Farmácia Bragança foi uma mais-

valia para o meu desenvolvimento enquanto profissional de saúde. Proporcionou-me 

inúmeras valências e uma formação adequada para o desempenho do exercício 

farmacêutico de forma competente e responsável, consolidando os conhecimentos 

teóricos adquiridos ao longo de nove semestres com os aspetos práticos da profissão 

farmacêutica. Tive oportunidade de verificar que o farmacêutico comunitário é o 

profissional de saúde mais acessível à população, a quem esta recorre frequente para o 

esclarecimento das suas dúvidas e para um aconselhamento personalizado. 

 Além disso, o papel do farmacêutico comunitário tem vindo a mudar nas últimas 

duas décadas. Deixou de ser apenas um dispensador de medicamentos para se tornar 

num membro da equipa envolvida em proporcionar os melhores cuidados de saúde à 

população, nomeadamente através da promoção do uso racional e efetivo do 

medicamento. 

 Por fim, considero extremamente positiva a minha passagem pela Farmácia 

Bragança, não só por tudo o que aprendi e desenvolvi mas também por perceber quão 

belo e importante é o ato farmacêutico. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE MEDICAMENTOS 

GENÉRICOS  

 

1.1 Seleção do Tema 

Durante o período de atendimento ao público que realizei na Farmácia Bragança, 

deparei-me com a dúvida e a falta de conhecimento relativamente aos medicamentos 

genéricos (MG) por parte da população. Tendo em conta a vantagem económica que 

estes medicamentos oferecem nos cuidados de saúde, tanto ao nível do utente por 

poderem aceder ao tratamento de uma forma mais barata, quer ao nível do SNS por 

diminuir os encargos com a comparticipação de medicamentos, considerei que seria 

importante avaliar o conhecimento da população sobre os medicamentos genéricos. Isto 

porque, de uma forma geral, quanto maior a informação existente, maior a probabilidade 

de a população optar pelo medicamento genérico. 

Para tal, procedi à realização de um curto inquérito (Anexo 15) durante o 

atendimento ao público, onde se destacavam perguntas simples relativamente aos 

medicamentos genéricos. Após responderem ao questionário e caso surgissem dúvidas, 

procedia a uma breve explicação e esclarecimento das mesmas, tentando sensibilizar a 

população para os MG. 

 

1.2 Introdução 

 Os avanços tecnológicos da indústria farmacêutica e da comunidade médico-

cientifica têm feito contributos extraordinários para a saúde pública da população 

mundial. Tratando-se de agências reguladoras do medicamento, a US Food and Drug 

Administration (FDA) nos Estados Unidos da América (EUA) e a Agência Europeia do 

Medicamento (EMA) na União Europeia têm contribuído para assegurar o fornecimento 

de medicamentos seguros e efetivos à comunidade, assim como apoiar o 

desenvolvimento de medicamentos genéricos a partir dos produtos pioneiros patenteados 

[38]. A história dos medicamentos genéricos remonta aos EUA, em que a FDA requere 

para todos os produtos idênticos, similares e relacionados com o medicamento de 

referência (pioneiro), a submissão de uma aplicação que contém a informação declarada 

do medicamento pioneiro, exceto dados sobre a segurança e eficácia [38]. A produção da 

versão genérica por outras companhias é possível de realizar após 10 anos da 

comercialização do medicamento inovador devido à expiração da sua patente. Deste 

modo e devido essencialmente a questões político-económicas, tem-se verificado um 

rápido e intenso desenvolvimento de medicamentos genéricos. Se por um lado permite 
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diminuir o custo dos tratamentos em países desenvolvidos, por outro abre o acesso do 

tratamento à população mais pobre dos países em desenvolvimento [39]. 

 

1.3 Medicamentos Genéricos 

Um medicamento genérico é um medicamento com a mesma substância ativa, 

forma farmacêutica, dosagem e indicação terapêutica que o medicamento original (MO), 

de marca, que serviu de referência para a demonstração da sua bioequivalência [40]. 

Trata-se de um medicamento fabricado sem uma licença da empresa inovadora e 

comercializado após a expiração da validade da patente ou outros direitos de 

exclusividade do medicamento original [41]. 

 

1.3.1 Autorização de Introdução no Mercado 

O processo de obtenção de autorização de introdução no mercado para um 

medicamento genérico é muito mais simples que aquele aplicado para um medicamento 

inovador. As companhias interessadas necessitam apenas de apresentar informação 

sobre a qualidade farmacêutica, relacionada com a garantia dos processos de fabrico 

assim como demonstrar a bioequivalência relativamente ao medicamento original, 

estando dispensadas de apresentar os relatórios dos peritos sobre os ensaios 

farmacológicos, toxicológicos e clínicos e pré-clínicos [42]. 

Por outro lado, os custos aplicados nos estudos de biodisponibilidade para 

demonstrar a bioequivalência do MG são significativamente inferiores àqueles aplicados 

na fase de Investigação & Desenvolvimento para estabelecer a eficácia e segurança 

clínica do medicamento de marca, pelo que o preço dos MG é marcadamente mais baixo 

[43]. Em Portugal, na ausência de grupo homogéneo, os MG são 20 ou 35% mais baratos 

do que o medicamento de referência, enquanto se existir grupo homogéneo, o PVP é 

igual ou inferior ao preço de referência 1 desse grupo [40]. O sistema de preços de 

referência assenta no princípio de uma comparticipação de valor fixo por parte do SNS, 

sendo a parte do preço que excede esse valor fixo paga pelo utente. Isto quer dizer que 

se o medicamento de marca tiver um preço superior, para um valor de comparticipação 

comum, implica também um maior encargo absoluto dos utentes quando adquirem 

medicamentos de marca face à alternativa do genérico. 

 

_____________________ 

1
 É o preço utilizado pelo SNS para o cálculo da comparticipação do estado. Atualmente, o Preço 

de Referência corresponde à média dos 5 preços mais baixos (preços descontados) dos 

medicamentos que integram cada grupo homogéneo [40]. 
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 Ora vejamos o seguinte exemplo que tive oportunidade de expor a uma utente, 

durante o meu atendimento público, quando ela surge com uma prescrição médica de 

Valsartan + Hidroclorotiazida, 160 + 12,5 mg, comprimidos revestidos, blister – 56 

unidades: 

a) Medicamento Genérico – Valsartan + Hidroclorotiazida ratiopharm, 160 + 12,5 mg, 56 

comprimidos 

Preço de venda ao público = 8,41 € 

Preço de referência = 5,94 € 

Comparticipação pelo Estado aos utentes do regime geral aplica-se sobre o preço de 

referência = 69% 

Valor a pagar pelo utente do regime geral = diferença entre PVP e (taxa de 

comparticipação × preço de referência) = 8,41 – (0,69 × 5,94) = 8,41 – 4,10 = 4,31 € 

 

b) Medicamento de marca – Co-Diovan (160 + 12,5 mg, 56 comprimidos) 

Preço de venda ao público = 31,63 € 

Preço de referência = 5,94€ 

Comparticipação pelo Estado aos utentes do regime geral aplica-se sobre o preço de 

referência = 69% 

Valor a pagar pelo utente do regime geral = diferença entre PVP e (taxa de 

comparticipação × preço de referência) = 31,63 – (0,69 × 5,94) = 31,63 – 4,10 = 27,53 € 

Tratando-se assim de dois medicamentos com a mesma substância ativa, dosagem, 

forma farmacêutica e indicação terapêutica, a substituição do consumo do medicamento 

de marca pelo genérico terá óbvias vantagens económicas, tanto para o utente, 

representando uma poupança direta de 23,22 €, como para o SNS. Inicialmente inclinada 

para o medicamento de marca e desconfiada da eficácia do medicamento genérico, 

consegui sensibilizar a utente a optar pelo MG, reforçando que o efeito e qualidade do 

medicamento se encontravam assegurados. 

 

1.3.2 Bioequivalência 

Dois medicamentos com o mesmo principio ativo são considerados 

bioequivalentes quando a quantidade e velocidade a que o fármaco atinge a corrente 

sanguínea, após a administração de uma mesma dose, são semelhantes o suficiente 

para garantir a sua eficácia e a segurança, ou seja, quando as suas biodisponibilidades 

são idênticas [39, 44]. Desde modo, se forem obtidos níveis sanguíneos semelhantes do 

princípio ativo para o medicamento de referência e respetivo genérico, deve ser 

observada uma atividade farmacológica idêntica e produzido o mesmo efeito terapêutico. 
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A bioequivalência do medicamento genérico com o produto de referência é 

demonstrada através de ensaios de dissolução a diferentes pHs e da medição dos 

parâmetros de biodisponibilidade em voluntários saudáveis, usualmente após uma toma 

única [45]. Estes parâmetros correspondem a aspetos farmacocinéticos representados na 

curva de biodisponibilidade [46] (Figura 2), tais como:  

 A área sobre a curva (AUC) que representa a percentagem de absorção do 

fármaco (biodisponibilidade); 

 A concentração plasmática máxima do fármaco atingida (Cmax); 

O intervalo de tempo (Tmax) necessário para o fármaco atingir a concentração 

plasmática máxima.  

 

 

Do ponto de vista estatístico, a bioequivalência é avaliada através da comparação 

da razão do MG com o MO para os valores médios da AUC e Cmax obtidos e do cálculo 

do respetivo intervalo de confiança a 90%. O MG é considerado bioequivalente ao MO se 

o intervalo de confiança da razão referida estiver contido entre 80 e 125% [47]. Além 

disso, é necessário realizar um estudo de interações com alimentos para fármacos orais, 

assim como um estudo da palatabilidade (sabor e adesão) no caso de indicação 

pediátrica [45]. 

 

1.3.3 Comercialização 

Devido ao preço reduzido dos MG, a introdução destes produtos no mercado 

provoca um impacto significante. Por um lado, a quota de mercado dos medicamentos de 

Figura 2. Curva de biodisponibilidade. 

CME – Concentração Mínima Eficaz; CMT – Concentração Máxima Tolerável. 
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marca tende a diminuir 50% nos dois anos seguintes à expiração da patente enquanto 

para os medicamentos genéricos se estima o aumento do seu valor [43]. Por outro lado, a 

existência de medicamentos genéricos exerce uma pressão descendente sobre os 

preços dos medicamentos de marca, o que acaba também por beneficiar os utentes que 

mantêm o consumo de medicamentos de marca. Contudo, verificam-se elevadas 

discrepâncias nas quotas de mercado dos MG na União Europeia, principalmente devido 

à variação da eficácia das políticas de saúde relativamente à sua introdução. Se por um 

lado são aproximadamente 60% no Reino Unido e na Alemanha, as quotas de mercado 

tendem a diminuir para valores abaixo dos 40% em países como a Áustria, Bélgica, 

Irlanda e Espanha [48]. Relativamente a Portugal, verifica-se uma quota de mercado de 

medicamentos genéricos de 46,2%, variando entre os 42,33% e 48,43% presentes no 

distrito de Faro e Setúbal, respetivamente (Figura 3) [49]. Particularmente, no concelho 

de Mirandela verifica-se uma quota de MG de 50,3%, sendo que na Farmácia Bragança, 

onde realizei o meu estágio em farmácia comunitária, este valor é de 52,6%, muito 

aquém dos 76,7% apresentados pela farmácia que lidera em Portugal [49]. 

 

 

 Existe portanto uma série de fatores que funciona como barreira para a utilização 

de medicamentos genéricos, principalmente o ceticismo existente pelos utentes e até 

pelos farmacêuticos, médicos e outros profissionais de saúde sobre a sua segurança e a 

eficácia clínica, afetando consequentemente a sua quota de mercado. Podemos 

considerar ainda: 

 Incapacidade dos governos para criar políticas a longo prazo de MG; 

 Falta de transparência sobre os preços e disponibilidade de MG; 
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Figura 3. Distribuição da quota de medicamentos genéricos por distrito em Portugal. 
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 Continuação da indexação do preço dos medicamentos de marca, após entrada 

no mercado dos MG; 

 Atrasos na entrada no mercado causados por procedimentos de autorização de 

pós-mercado para o estabelecimento de preços e de condições de reembolso; 

 Falta de incentivos para os médicos para prescreverem MG; 

 Desincentivos económicos para os farmacêuticos dispensarem MG; 

 Incentivos limitados para os utentes requisitarem MG [48].  

Para ultrapassar estas barreiras têm sido desenvolvidas “intervenções 

educacionais” para promover o aumento da utilização de medicamentos genéricos, 

embora nem todas sejam eficazes [50]. Em Portugal, o INFARMED lançou as seguintes 

campanhas: “Medicamentos Genéricos, descubra as diferenças” em 2001; 

“Medicamentos Genéricos, porque as pessoas merecem” em 2002/03; “Genéricos, iguais 

na qualidade diferentes no preço” em 2004; “Qualidade, Segurança e Eficácia. Pode 

Confiar!” em 2007/08 e “Não acha que estar doente já custa o suficiente?” em 2009 [51]. 

Contudo, os médicos continuam a exercer um papel importante na decisão dos utentes 

relativamente à utilização de medicamentos genéricos. Por sua vez, o padrão de 

prescrição médico pode ser influenciado pela própria experiência e perceção dos 

resultados clínicos, pelo esforço de informação à classe médica desenvolvido pela 

indústria farmacêutica e pelo nível de comparticipação que é dado. Mas cabe também 

aos farmacêuticos, possuidores de um extenso conhecimento sobre o uso racional do 

medicamento, educar os médicos e os utentes para a utilização de MG na terapêutica 

[50]. Tratando-se do profissional de saúde mais acessível ao utente, o farmacêutico 

comunitário têm a oportunidade de influenciar diretamente o comportamento e a opinião 

do utente relativamente aos MG, embora esta tenha sido uma área pouca explorada [50]. 

Assim, pelo papel fundamental do farmacêutico na decisão do utente e pela atual 

importância da opção pelo medicamento genérico, decidi realizar um simples inquérito 

para avaliar o conhecimento da população sobre os MG, cujos resultados se encontram 

representados abaixo. 

 

1.4 Resultados  

O inquérito foi realizado entre os dias 22 de setembro e 3 de outubro e tinha como 

grupo alvo um conjunto de cem utentes, sendo que o principal objetivo era avaliar e 

caracterizar o conhecimento da população sobre medicamentos genéricos para, caso se 

justificasse, promover uma campanha de sensibilização sobre os mesmos. Os inquéritos 

foram realizados durante o meu período de atendimento ao público na Farmácia 
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Bragança, maioritariamente por mim, e demoravam cerca de 3 a 5 minutos, tendo a 

população se mostrado bastante recetiva a esta iniciativa. 

O inquérito encontrava-se dividido em três partes: 

1. Dados logísticos onde era referenciado o número do inquérito e a data em que foi 

realizado; 

2. Identificação do inquirido; 

3. Inquérito propriamente dito. 

 

1.4.1 Identificação do Inquirido 

Neste setor, pretendia-se obter informações acerca da idade e género do 

inquirido, assim como conhecer o número de medicamentos que se encontrava a utilizar 

e quantos deles seriam medicamentos genéricos. Relativamente à idade dos inquiridos, 

optou-se por criar quatro grupos etários para uma mais fácil classificação – <30 anos; 30-

49 anos; 50-69 anos e >70 anos – enquanto para o número de MG, foi necessário 

introduzir no inquérito a resposta “não sei”, uma vez que alguns utentes não sabiam 

quantos dos medicamentos que tomavam eram MG. Os resultados encontram-se 

demonstrados na Figura 4. 

Relativamente à idade, é possível observar que o maior número de inquiridos 

apresentava uma idade entre os 50-69 anos, sendo que o segundo e terceiro maiores 

grupos apresentavam uma idade superior a 70 anos e entre os 30-49 anos, 

respetivamente. Isto reflete por si só que os maiores consumidores de medicamentos e 

utentes da farmácia são os indivíduos com idade mais avançada, que na maioria dos 

casos estão diagnosticados com doenças crónicas como a hipertensão arterial, doença 

coronária, diabetes mellitus (tipo 2) e hipercolesterolémia. Quanto ao género dos 

inquiridos, 61 eram do sexo feminino enquanto 39 do sexo masculino, o que pode indicar 

que são as mulheres que se deslocam mais vezes à farmácia. 
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Relativamente ao número de medicamentos que os inquiridos utilizam, verifica-se 

que num grupo de 100 indivíduos, 84 estão a utilizar pelo menos um medicamento. 

Individualmente, o maior número de inquiridos encontra-se a administrar mais de 5 

medicamentos diferentes, pelo que se tratam de indivíduos polimedicados. Deste modo, é 

importante realçar que uso de múltiplos fármacos pode causar diversos problemas, como 

o aumento de reações adversas aos medicamentos e/ou problemas relacionados com a 

medicação, tais como interações medicamentosas e alimentares, duplicação da 

terapêutica e maior risco de esquecimento ou troca do medicamento [52]. O segundo e 

terceiro maiores grupos apenas se encontram a tomar um e nenhum medicamento, 

respetivamente, estando os restantes três grupos distribuídos homogeneamente. Por 
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outro lado, relativamente a quantos dos medicamentos que os utentes utilizam são MG, 

verifica-se que a grande maioria da população inquirida não utiliza nenhum MG. Isto pode 

ser devido ao fato do utente não realizar nenhuma medicação, da inexistência no 

mercado de MG ou da própria opção do utente em escolher o medicamento de marca. É 

também possível observar que 48% dos inquiridos opta por pelo menos um medicamento 

genérico, enquanto 6% não sabe se o medicamento que toma é genérico ou de marca. 

Este último dado é sem dúvida bastante crítico e preocupante porque pode levar ao 

surgimento de erros de medicação, principalmente pela duplicação da dose mas também 

à não adesão da terapêutica pelo desconhecimento do medicamento. 

 

1.4.2 Inquérito 

 Este setor representa o inquérito propiamente dito, constituído por sete perguntas, 

onde se pretendia avaliar o conhecimento dos inquiridos sobre medicamentos genéricos. 

 

1. Sabe o que são Medicamentos Genéricos? 

Para esta pergunta, 75 inquiridos revelaram saber o que são medicamentos genéricos 

enquanto os restantes 25 não sabiam. Este é também um dado importante porque apesar 

de todos os esforços políticos desenvolvidos para a divulgação e promoção dos 

medicamentos genéricos, existe ainda uma percentagem de utentes que desconhece o 

que são MG. Além disso, durante a realização do inquérito tive oportunidade de verificar 

que muitos dos inquiridos que referiam saber o que eram MG, apenas o faziam porque 

tinham a consciência que eram mais baratos.  

 

2. Caso exista, opta pelo Medicamento Genérico ou Medicamento de Marca? 

Neste caso, 76 inquiridos referiram optar pelo medicamento genérico enquanto os 

restantes 24 optavam pelo medicamento de marca. Apesar do preço elevado, os utentes 

continuam a optar pelo medicamento de marca, alegando que pelo fato dos MG serem 

mais baratos, é impossível que apresentem a mesma composição, eficácia e qualidade. 

Os resultados são praticamente semelhantes aos da resposta anterior mas não existe 

qualquer correlação entre os 25 inquiridos que desconhecem os MG e os que optam pelo 

medicamento de marca. 

 

3. Considera o preço um fator decisivo na escolha entre um Medicamento Genérico e um 

Medicamento de Marca? 

Na minha opinião e tendo em conta as dificuldades económicas decorrentes, a resposta a 

esta pergunta era relativamente expectável, estando os resultados demonstrados na 
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Figura 5. Como tal, 79 inquiridos referiram que o preço é um fator decisivo na escolha 

entre um medicamento genérico e um medicamento de marca, pelo fato do primeiro ser 

muito mais barato que o segundo e “ser a mesma coisa”, declaravam os utentes. Por 

outro lado, 12 inquiridos responderam que o preço não afetava a sua escolha e 9 

referiram que o preço do medicamento era indiferente. 

 

 

4. Como classifica o efeito de um Medicamento Genérico relativamente ao “Medicamento 

de Marca”? 

Relativamente a esta pergunta, 79 inquiridos referiram que o efeito do MG é similar ao do 

medicamento de marca enquanto 21 responderam que o efeito apresentado pelo MG é 

inferior, como representado na Figura 6. Este último dado mostra de fato a existência do 

ceticismo da população relativamente à eficácia dos medicamentos genéricos, levando a 

que, apesar de serem mais favoráveis economicamente e terem demonstrado a sua 

bioequivalência com o medicamento de marca, não sejam a escolha dos utentes. É nesta 

fase que o farmacêutico comunitário deve promover a sua intervenção, educando o 

utente para a realidade e veracidade dos MG, assim como para a importância de os 

escolher. Contudo, é possível encontrar na literatura científica o levantamento de 

questões relativamente à eficácia e qualidade dos medicamentos genéricos e, 

consequentemente, os médicos e os próprios farmacêuticos podem alterar os seus 

padrões e levar à não prescrição e dispensa de medicamentos genéricos, respetivamente 

[45, 53, 54]. Assim, se o próprio profissional de saúde apresentar uma ideia negativa ao 

utente sobre os MG e, considerando o impacto da sua influência, é provável que este 

último não aceite os MG [55]. Desta forma, surgem assim as queixas de confusão ou 
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insatisfação com as mudanças na medicação dos pacientes aos médicos e aos 

farmacêuticos, principalmente relacionado com a alteração para MG. Neste âmbito e 

durante o meu atendimento ao público, tive oportunidade de receber várias destas 

queixas de insatisfação com os medicamentos genéricos por parte dos pacientes, 

alegando que não obtinham qualquer efeito ou que uns apresentavam maior efeito que 

outros. Posso ainda relatar uma situação que considerei importante e que demonstra de 

certa forma a existência de uma diferença entre o MG e o medicamente de marca: 

“A Sra. AS deslocou-se à farmácia para aviar uma receita médica contendo uma 

prescrição de furosemida, 40mg, comprimidos revestidos, tendo na guia do utente a 

indicação do médico para dispensar Lasix® (Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.). A 

utente referiu que realizava furosemida 40mg ratiopharm mas que o médico indicou para 

alterar para o medicamento de marca. Uma semana depois, a mesma paciente telefona 

para a farmácia a manifestar os seguintes sintomas: elevada frequência em urinar e ardor 

na vagina. A minha intervenção passou por recomendar a interrupção do Lasix® e 

deslocar-se ao médico para notificar o acontecido”. 

Por outro lado, a grande maioria da população possui a ideia correta acerca dos 

medicamentos genéricos, considerando que a eficácia do MG é similar à do medicamento 

de marca. 

 

 

5. Considera que o preço inferior do Medicamento Genérico afeta a sua eficácia? 

Para esta pergunta, 82 inquiridos responderam que não enquanto os restantes 18 

responderam que sim, como demonstrado na Figura 7a. Mais uma vez, este último dado 

demonstra a desconfiança da população relativamente à eficácia dos MG, alegando que 
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pelo fato de serem mais baratos, não podem apresentar a mesma composição e 

consequentemente o mesmo efeito. 

 

6. Considera que o preço inferior do Medicamento Genérico afeta a sua segurança? 

Neste caso, 87 inquiridos responderam que não enquanto os restantes 13 responderam 

que sim, como demonstrado na Figura 7b. Relativamente à segurança, observei que 

muitos dos inquiridos não perceberam corretamente esta questão, tendo explicado que 

estava relacionado com a presença de reações adversas ao medicamento.  

    

 

7. Porque são os Medicamentos Genéricos mais baratos que os Medicamentos de 

Marca? 

Relativamente a esta pergunta, de resposta aberta, 57 dos inquiridos responderam que 

não sabiam, 13 indicaram que o preço estava relacionado com o processo de fabrico e 

apenas 7 responderam corretamente. Os restantes utentes indicaram respostas isoladas, 

tais como que o preço reduzido dos MG está relacionado com aspetos económicos e 

políticos, enquanto outros referiram que a qualidade seria mais baixa. 

Contudo, a resposta correta assenta no fato da patente do medicamento de marca ter 

expirado ao fim de dez anos de comercialização, o que permite às companhias 

farmacêuticas basearam-se neste produto e produzirem o medicamento genérico. Não 

tendo que investir na fase de Investigação & Desenvolvimento e considerando os baixos 

custos dos testes de bioequivalência, é possível obter o medicamento genérico de forma 

menos dispendiosa e, consequentemente, o preço do MG é mais baixo. 
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1.5 Conclusão 

 O contacto com os utentes durante o aviamento de receitas, a realização deste 

inquérito e a revisão bibliográfica que efetuei permitiram-me compreender toda a 

problemática e complexidade existentes em volta do tema dos medicamentos genéricos. 

Por um lado, a substituição do consumo de medicamentos de marca por genéricos terá 

vantagens económicas para utentes e para o SNS, uma vez que para um mesmo 

benefício, tem-se um menor custo. Por outro lado, o ceticismo e o descontentamento da 

população relativamente aos medicamentos genéricos apresentam um elevado impacto 

na escolha do utente, alegando que por serem mais baratos conduzem a um efeito 

inferior ou a uma menor segurança. Desta forma, o farmacêutico comunitário possui um 

papel fundamental nesta área, devendo educar o utente para a importância de optar pelo 

medicamento genérico, explicando que apresenta uma qualidade, eficácia e segurança 

similares com o medicamento de marca, devidamente comprovadas pelo INFARMED, 

assim como a razão deste ser mais barato. 

 Relativamente ao inquérito que desenvolvi, considero ter atingido o objetivo 

pretendido e envolver-me na importância da prescrição e dispensa de medicamentos 

genéricos, sensibilizando e alertando o utente para a poupança económica que pode 

alcançar, mantendo o mesmo benefício. Além disso, tive também oportunidade de 

apresentar, analisar e discutir alguns aspetos sobre os resultados com os colaboradores 

da Farmácia Bragança, sensibilizando também para a dispensa de medicamentos 

genéricos. Concluímos que o ceticismo por alguns utentes relativamente à qualidade e 

eficácia dos medicamentos genéricos é uma realidade e que na maioria dos casos é 

difícil mudar a sua opinião, apesar da vantagem económica para o mesmo benefício. Por 

outro lado, durante o período de atendimento ao público e de tratamento dos resultados 

dos inquéritos tive oportunidade de verificar a presença de vários doentes polimedicados 

e da existência de dúvidas relativamente à medicação, o que poderia abrir a porta para a 

implementação de cuidados farmacêuticos como o seguimento farmacoterapêutico.  

 

2. DOENÇAS DA PRÓSTATA  

 

2.1 Seleção do Tema 

Durante o período de estágio que realizei na Farmácia Bragança, foi criada uma 

página no facebook para a mesma, de modo a divulgar diversas campanhas, promoções, 

conselhos e informação sobre diversos assuntos de saúde. No âmbito deste último e 

aproveitando a oportunidade para enriquecer a página da Farmácia Bragança no 
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facebook, considerei que seria importante abordar e explicar algum tema de saúde que 

afete a população. Deste modo e tendo visualizado notícias da existência de campanhas 

de sensibilização em Portugal no âmbito da Semana Europeia da Prevenção das 

Doenças da Próstata que ocorreu entre os dias 15 e 21 de setembro de 2014, decidi 

desenvolver um panfleto sobre o tema (Anexo 16). Este foi publicado na página no 

facebook e continha uma breve explicação sobre as principais doenças que afetam este 

órgão, assim como uma sensibilização para a importância de manter uma vigilância 

médica adequada. 

 

2.2 Introdução 

A próstata é uma glândula do aparelho genital masculino situada entre a bexiga e 

o pavimento pélvico, sendo atravessada pela parte inicial da uretra (canal onde passa a 

urina). É responsável pela produção do fluido prostático que, juntamente com o líquido 

proveniente dos testículos (que contém os espermatozoides), das vesículas seminais e 

ainda de outras glândulas, contribui para a formação do esperma ou sémen [56]. 

 Devido à exposição contínua a agentes externos, como microorganismos, a 

próstata tem o seu próprio sistema de defesa, o qual atua para manter a esterilidade do 

trato urinário e reprodutor. Contudo, a destruição da integridade dos ductos prostáticos 

causada pela exposição a agentes agressores leva à libertação do antigénio específico 

da próstata (PSA) para o espaço intersticial e finalmente para a corrente sanguínea, 

aumentando assim os níveis em situações de inflamação crónica [57]. Aliado a este 

fenómeno, existe uma extensa reação inflamatória a nível da próstata que envolve a 

libertação de mediadores como citoquinas e fatores de crescimento que modulam a 

resposta imunitária e atuam como antigénios nas células prostáticas, influenciando o seu 

crescimento e/ou apoptose. Além disso, a inflamação conduz a hipoxia local, seguida da 

libertação de espécies reativas de oxigénio e óxido nítrico. O stress oxidativo originado 

promove a libertação de ácido araquidónico que é convertido em prostaglandinas e de 

fatores de crescimento endoteliais vasculares, estimulantes da neoangiogénese e 

diferenciação fibroblástica, conduzindo a hiperplasia prostática ou neoplasia [57]. 

Assim, as principais patologias associadas a inflamação crónica da próstata são a 

Prostatite, a Hipertrofia Benigna da Próstata (HBP) e o Cancro da Próstata, sendo que a 

incidência das duas últimas tem sido maior nas últimas décadas, devido não só ao 

aumento da esperança média de vida, como pelos novos métodos de diagnóstico, 

representando problemas de saúde pública a nível global [58]. 
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2.3 Principais Doenças da Próstata 

 

2.3.1 Prostatite 

Refere-se ao processo inflamatório da próstata, havendo três tipos de prostatite: 

Aguda Infecciosa; Crónica Infecciosa e Não Infecciosa. Os sintomas dependem do tipo 

de prostatite existente, podendo variar entre sintomas ligeiros e pouco intensos – 

prostatite crónica e não infecciosa – e severos de origem súbita que obrigam a consulta 

médica – prostatite infecciosa. Quando presentes, os sintomas podem ser febre, arrepios, 

aumento da frequência urinária, dificuldade na micção acompanhada de dor, sangue na 

urina e ejaculação dolorosa [58]. 

Estima-se que 50% dos homens desenvolverão sintomas de prostatite em algum 

momento de suas vidas, podendo esta ocorrer devido a vários fatores: migração de 

bactérias através da uretra em direção à próstata, deficiências da atividade antibacteriana 

da secreção prostática e falta de anticorpos locais e sistémicos [59]. 

 

2.3.2 Hipertrofia Benigna da Próstata 

Ao longo da vida do homem, a próstata apresenta dois principais períodos de 

crescimento: na puberdade e após os 30 anos. É este segundo período que, anos mais 

tarde, pode levar ao aparecimento de sintomas da HBP, como demonstrado em 50% dos 

homens com idades entre os 50-60 anos e em mais de 90% com mais de 80 anos [60]. 

A HBP representa uma neoplasia benigna dos homens envelhecidos e uma das 

principais doenças crónicas da população masculina. Refere-se à proliferação das células 

estromais prostáticas que progride para o alargamento do tamanho e volume da próstata, 

causando compressão da uretra e obstrução do fluxo mecânico de urina e 

consequentemente, o aparecimento de sintomas clínicos [57]. Estes podem ser hesitação 

urinária, diminuição da força do jacto urinário, esvaziamento incompleto e incontinência. 

Existem ainda micções frequentes, especialmente durante a noite, sensação de urgência 

em urinar, por vezes com perdas involuntárias de urina. Com o decorrer do tempo, o 

esforço para urinar causado pela obstrução ao fluxo urinário pode levar a complicações 

mais graves, como infeções urinárias, incontinência, pedras na bexiga e lesões no rim 

[58]. 

 

2.3.3 Cancro da Próstata 

O cancro da próstata, geralmente designado por adenocarcinoma da próstata, 

trata-se de um tumor maligno que se desenvolve no compartimento epitelial desta 

glândula. Representando o segundo cancro mais comum na população masculina 
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mundial, surge de forma assintomática e evolui lenta e silenciosamente, pelo que 50 a 70 

% dos doentes podem possuir a doença localizada e/ou metastática no momento do 

diagnóstico [58]. 

Na fase inicial, o cancro da próstata não apresente qualquer sintoma, enquanto 

numa fase posterior pode originar obstrução miccional, que se traduz em sensação de 

micção incompleta, dificuldade em interromper a micção, retenção urinária e diminuição 

da força do jacto urinário. Pode ainda causar o aumento da frequência urinária diurna e 

noturna, sensação de urgência em urinar e incontinência urinária [58]. 

 

2.4 Conclusão 

Apesar das três patologias, o Cancro da Próstata é sem dúvida a mais importante, 

sendo já a segunda causa de morte nos homens por razões oncológicas. Além disso, 

estima-se o aumento da sua incidência e mortalidade nos próximos anos se não for 

detetado precocemente. Torna-se assim importante que os homens procurem uma 

vigilância e avaliação anual da sua próstata, principalmente a partir dos 50 anos, 

realizando periodicamente as análises sanguíneas do PSA ou outros auxiliares de 

diagnóstico, como o toque retal e a ecografia prostática. 

Relativamente ao panfleto informativo que desenvolvi, considero ter atingido o 

objetivo pretendido, sensibilizando a população para as principais doenças que afetam a 

próstata através da página comercial da Farmácia Bragança no facebook. Julgo que o 

farmacêutico comunitário deve estar devidamente preparado e informado cientificamente, 

de modo a aconselhar e esclarecer as dúvidas dos pacientes nos diversos problemas de 

saúde pública. Além disso, tive também oportunidade de apresentar resumidamente e 

discutir os aspetos mais importantes do panfleto com a equipa de colaboradores da 

Farmácia Bragança, promovendo a sua sensibilização para os problemas de Saúde 

Pública existentes. Neste âmbito, surgiu a hipótese da realização de mais panfletos 

informativos sobre outros temas de saúde para promover a página comercial do facebook 

da Farmácia Bragança ou até para divulgação na própria farmácia, como por exemplo o 

risco cardiovascular. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Espaço físico exterior das instalações da Farmácia Bragança 
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Anexo 2 

Espaço físico interior das instalações da Farmácia Bragança 

 

 

A. Área de Atendimento ao Público 

 

 

B. Área Multifuncional 

 

C. Laboratório 

 

D. Gabinete de Atendimento Personalizado 
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Anexo 3 

Fatura de encomenda (Original) 
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Anexo 4 

Guia de transporte (Triplicado) 
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Anexo 5 

Nota de devolução (Triplicado) 
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Anexo 6 

Ficha de preparação da pomada de ácido salicílico a 10% com hidrocortisona a 4,5% 
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Anexo 7 

Receita médica materializada 
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Anexo 8 

Receita médica renovável materializada 
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Anexo 9 

Receita médica pré-impressa ou manual 
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Anexo 10 

Requisição específica de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo 11 

Documento associado à dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo 12 

Regime especiais de comparticipação de medicamentos destinados a determinadas patologias 

Patologia Especial Âmbito Comparticipação Legislação 

Paramiloidose Todos os medicamentos 100% 
Despacho 4 521/2001 (2ª Série), de 

31/1/2001 

Lúpus Medicamentos comparticipados 100% 
Despacho 11 387-A/2003 (2ª Série), de 

23/5 

Hemofilia Medicamentos comparticipados 100% 
Despacho 11 387-A/2003 (2ª Série), de 

23/5 

Hemoglobinopatias Medicamentos comparticipados 100% 
Despacho 11 387-A/2003 (2ª Série), de 

23/5 

Doença de Alzheimer 
Lista de medicamentos referidos no anexo 
ao Despacho nº 13020/2011 (2ª Série), de 

20 de setembro 

37% 
(quando prescrito por 

neurologistas ou 
psiquiatras) 

Despacho nº 13020/2011, de 20/09 

Psicose Maníaco-Depressiva 
Priadel 

(carbonato de lítio) 
100% Despacho 21 094/99, de 14/9 

Doença Inflamatória Intestinal 
Lista de medicamentos referidos no anexo 
ao Despacho nº 1234/2007 (2ª Série), de 

29 de dezembro de 2006 

90% (quando prescrito 
por médico especialista 

Despacho n.º 1234/2007, de 29/12/2006 
e respetivas alterações 

Artrite Reumatóide e Espondilite 
Anquilosante 

Lista de medicamentos referidos no anexo 
ao Despacho n.º 14123/2009 (2ª Série), de 

12 de junho 
69% 

Despacho n.º 14123/2009 (2ª Série), de 
12/06 e respetiva alteração 

Dor Oncológica Moderada a Forte 
Lista de medicamentos referidos no anexo 
ao Despacho nº 10279/2008 (2ª Série), de 

11 de março de 2008 
90% 

Despacho nº 10279/2008, de 11/03 e 
respetivas alterações 

Dor Crónica Não Oncológica Moderada 
a Forte 

 

Lista de medicamentos referidos no anexo 
ao Despacho nº 10280/2008 (2ª Série), de 

11 de março de 2008 
90% 

Despacho nº 10280/2008, de 11/03 e 
respetivas alterações 

Procriação Medicamente Assistida 
Lista de medicamentos referidos no anexo 

ao Despacho n.º 10910/2009, de 22 de abril 
69% 

Despacho n.º 10910/2009, de 22/04 e 
respetivas alterações 

Psoríase Lista de medicamentos para a psoríase 90% Lei n.º 6/2010, de 07/05 
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Anexo 13 

Documento de faturação impresso no verso da receita médica 
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Anexo 14 

Montra de produtos antiparasitários da marca Paranix® (OmegaPharma) 
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Anexo 15 

Inquérito realizado para avaliar e caracterizar o conhecimento sobre medicamentos 

genéricos 
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Anexo 16 

Panfleto informativo sobre as principais doenças da próstata publicado na página do 

facebook da Farmácia Bragança 
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RESUMO 

 

 A Farmácia Hospitalar é o serviço de saúde que compreende a arte, prática e 

profissão de escolha, preparação, armazenamento, composição e distribuição de 

medicamentos e dispositivos médicos, aconselhando os profissionais de saúde e 

pacientes sobre a sua utilização segura e eficaz [1]. Representando uma estrutura 

importante nos cuidados de saúde, torna-se importante adquirir e consolidar 

conhecimentos sobre o papel do Farmacêutico Hospitalar.  

Assim, encontram-se descritas neste relatório as principais atividades integrantes 

dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, na 

Unidade Hospitalar de Vila Real, em que tive oportunidade de me envolver, 

nomeadamente: logística e distribuição de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos, farmacotecnia e atividades de farmácia clínica. 
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1. INTRODUÇÃO 

   

A vertente do meu estágio curricular em Farmácia Hospitalar foi realizada nos 

Serviços Farmacêuticos (SF) da Unidade Hospitalar de Vila Real, atualmente integrada 

no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Entidade Pública Empresarial 

(CHTMAD, EPE), entre os dias 5 de maio e 27 de junho de 2014.  

Tratando-se de um centro hospitalar de referência no Norte de Portugal, 

apresenta-se constituído por quatro unidades hospitalares: o Hospital de S. Pedro, em 

Vila Real, onde está localizada a sede social, o Hospital de Proximidade de Lamego, o 

Hospital Distrital de Chaves e o Hospital D. Luiz I, no Peso da Régua, integrando ainda, a 

Unidade de Cuidados Continuados e Convalescença de Vila Pouca de Aguiar [2]. A 

Unidade de Vila Real compreende um edifício hospitalar monobloco de 9 Pisos, 

acrescendo ainda o Centro Oncológico e a nova Urgência Geral, Urgência Pediátrica, 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes e Unidade de Cuidados Intensivos 

Coronários. 

Os SF Hospitalares englobam um conjunto de atividades farmacêuticas, sobre as 

quais possuem autonomia técnica e científica, de dependência direta do Conselho de 

Administração [3]. Tais atividades encontram-se focadas no doente e no medicamento, 

visando a obtenção de um melhor rácio risco/benefício e custo/utilidade. Apresentam 

como principais funções a seleção, aquisição, armazenamento, preparação e distribuição 

de medicamentos e dispositivos médicos, a Farmácia Clínica, Farmacocinética, 

Farmacovigilância, participação em Comissões Técnicas e Ensaios Clínicos, assim como 

a prestação de Cuidados Farmacêuticos e Informação de Medicamentos [4]. 

Relativamente aos SF do CHTMAD, estes compreendem as Unidades 

Hospitalares de Vila Real, Chaves e Lamego. Apresentam um total de 39 colaboradores, 

dos quais treze Farmacêuticos, onze Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), seis 

Assistentes Técnicos (AT) e nove Assistentes Operacionais (AO). No caso da Unidade de 

Vila Real, os SF estão localizados no primeiro piso do edifício monobloco, apresentando 

facilidade de acesso interno e externo, proximidade com sistemas de circulação vertical, 

assim como áreas de armazenamento, preparação e distribuição.  

A organização e funcionamento dos SF respeitam a legislação atualmente em 

vigor, seguindo as Boas Práticas de Farmácia Hospitalar e operam segundo um sistema 

de gestão da qualidade se encontra adaptado aos requisitos da norma ISO 9001:2008 e 

da Joint Comission International. 
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2. LOGÍSTICA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 

 2.1 Aprovisionamento 

 A seleção de medicamentos para o CHTMAD é realizada pela Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT) existente, fundamentando-se no Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM) e nas necessidades terapêuticas dos doentes [4]. 

Contudo, a CFT pode elaborar uma lista que representa adendas de medicamentos ao 

FHNM, baseando-se na melhoria da qualidade de vida dos doentes, nas suas 

necessidades terapêuticas e em critérios fármaco-económicos [4]. Após solicitação à CFT 

para a introdução de um novo medicamento, esta é responsável pela sua avaliação e 

emissão de um parecer sobre a sua aprovação ou reprovação. 

 Relativamente à aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos, esta é da responsabilidade do Diretor dos SF que deve garantir a 

melhor qualidade aos mais baixos custos [4]. Esta é efetuada exclusivamente para 

medicamentos incluídos no FHNM e na lista de adendas de medicamentos do CHTMAD, 

devendo ser realizada em articulação com o Serviço de Aprovisionamento. Existem 

diferentes tipos de aquisição praticados no CHTMAD, nomeadamente concurso público 

centralizado e concurso limitado por prévia qualificação, baseados no catálogo de 

aprovisionamento público da saúde dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 

EPE, assim como ajuste direto com fornecedores, devidamente regulamentados pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 

de outubro [5, 6]. Existe ainda a possibilidade de empréstimo por outros hospitais e 

compras diretas a unidades locais, como farmácias.  

No CHTMAD, a Diretora e as responsáveis dos SF da Unidade de Lamego e 

Chaves procedem à análise dos consumos de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos dos respetivos locais, utilizando informações sobre os consumos médios, 

faltas detetadas pelos colaboradores, os stocks de alerta e os pontos de encomenda 

delineados no sistema informático. Com base na informação anterior e na lista comum 

elaborada em cada Unidade Hospitalar, as responsáveis definem os pedidos dos 

produtos que pretendem. A Diretora dos SF procede à análise da lista comum das três 

unidades em Vila Real e em função do volume da encomenda, do stock existente e da 

urgência do pedido, é realizada uma transferência interna de armazém ou uma nota de 

encomenda. No primeiro caso, esta deve ser registada, elaborando-se a guia de 

transferência, aviada, conferida e enviada através do motorista do Centro Hospitalar. No 

segundo caso, tratando-se de uma aquisição por concurso, o AT entra na lista comum no 
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sistema informático e elabora automaticamente a nota de encomenda, enviando-a via 

modem para os respetivos fornecedores e imprimindo a guia de entrada, sendo o controlo 

efetuado através da lista de confirmação e pendentes. Caso a aquisição seja por ajuste 

direto, esta é efetuada através do Serviço de Aprovisionamento do CHTMAD. 

No entanto, existem procedimentos excecionais à aquisição de medicamentos, como é o 

caso de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas em que o original da nota de 

encomenda deve ser enviado por correio para o fornecedor juntamente com um impresso 

específico de requisição destes produtos, representado pelo Anexo VII da Portaria n.º 

981/98, de 8 de junho (Anexo 1) [7]. Os medicamentos com Autorização de Utilização 

Especial (AUE) concedida pelo Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, I.P 

(INFARMED) exigem também o envio do original da autorização ao fornecedor aquando 

da primeira aquisição. Tais medicamentos encontram-se devidamente regulamentados, 

sendo considerados medicamentos com a) benefício clínico bem reconhecido, que 

pertencem ao FHNM ou possuam Autorização de Introdução no Mercado (AIM) num país 

da União Europeia; b) provas preliminares de benefício clínico, que não possuem ainda 

AIM em qualquer país [8].  

No setor do aprovisionamento, tive oportunidade de analisar a lista comum e o 

FHNM, observar a realização dos procedimentos necessários para a aquisição de 

medicamentos, incluindo os impressos para AUE e medicamentos estupefacientes, 

psicotrópicos e benzodiazepinas. 

 

2.2 Receção e Conferência 

A encomenda é rececionada pelo AO e/ou TDT numa área específica para o 

efeito, que apresenta acesso direto ao exterior dos SF e ao armazém de medicamentos. 

Contudo, se a encomenda for entregue numa embalagem lacrada, como é caso de 

estupefacientes, psicotrópicos, benzodiazepinas, hemoderivados e medicamentos de 

ensaios clínicos, esta deve ser rececionada pelo Farmacêutico. A receção pode ser 

realizada para transferências e aquisições a fornecedores, procedendo-se à verificação 

do número de volumes mencionado na guia de transporte e requisição/fatura, 

respetivamente. Caso esteja correto, assina-se e data-se a respetiva guia, assim como a 

fatura no caso de encomenda. Se existir diferença entre o número mencionado na guia 

de transporte ou requisição e o entregue, deve ser solucionado o problema com o 

transportador ou serviço. Posteriormente efetua-se uma conferência qualitativa e 

quantitativa da encomenda, avaliando o seu acondicionamento (ex: medicação de frio em 

embalagens térmicas com acumuladores), número de unidades, lote, prazo de validade, 

existência de certificados de análise, de controlo de qualidade de matérias-primas e de 
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libertação de lote, no caso de hemoderivados e vacinas. Caso sejam detetadas não 

conformidades, estas devem ser registadas em impresso próprio do CHTMAD e 

notificadas ao serviço ou fornecedor para a sua resolução. A AT procede então à 

introdução do produto no stock informático através do programa Gestão Hospitalar de 

Armazém e Farmácia (GHAF) quando aplicável, registando os seguintes dados: 

quantidade, preço, lote, prazo de validade, número de encomenda, número da fatura ou 

guia de remessa. Por fim, os documentos associados como a guia de entrada, a fatura e 

o comprovativo de introdução no stock informático devem ser validados pelo Diretor dos 

SF, sendo encaminhados posteriormente para o Serviço de Aprovisionamento para 

confirmação e arquivo. 

 

2.3 Armazenamento 

O armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos deve ser feito de forma a assegurar as condições de espaço, luz, temperatura, 

humidade e segurança, com vista à otimização da sua conversação e utilização [4]. Nos 

SF do Hospital São Pedro, o armazenamento dos medicamentos é feito por ordem 

alfabética do seu princípio ativo em local identificado por etiquetas com o nome e código 

numérico, existindo diferentes áreas para o efeito. O armazenamento geral é destinado a 

medicamentos injetáveis, formulações orais e tópicas, derivados do plasma, material de 

penso, nutrição entérica e parentérica e soluções desinfetantes não-inflamáveis. É 

realizado em estantes existentes no armazém geral e na sala de distribuição, que 

apresentam características específicas (15 cm do chão e do teto) para permitir uma fácil 

circulação de ar e limpeza eficaz. Existem ainda na sala de distribuição, um sistema de 

boxes e dois sistemas Kardex que permitem simultaneamente o armazenamento e 

distribuição de medicamentos. Relativamente ao armazenamento especial, este é 

destinado a injetáveis de grande volume, produtos inflamáveis, gases medicinais, 

estupefacientes e psicotrópicos, citotóxicos, medicamentos e reagentes que necessitem 

de refrigeração, medicamentos usados em ambulatório, medicamentos para ensaios 

clínicos, matérias-primas e recipientes de acondicionamento e concentrados de 

eletrólitos, sendo realizado em locais específicos e individualizados do armazém dos SF. 

No caso dos estupefacientes e psicotrópicos, estes encontram-se guardados em 

armários com fechadura de segurança, sendo o acesso limitado aos Farmacêuticos. 

Quanto aos medicamentos de frio, estão guardados por ordem alfabética em diferentes 

frigoríficos equipados por sondas para o controlo e registo das temperaturas. 

No entanto, para o armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos é necessário considerar diferentes parâmetros, nomeadamente as 
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condições ambientais e o controlo dos prazos de validade. No caso das condições 

ambientais, os SF dispõem de sistemas de climatização, controlados pelo programa 

informático Sirius Stockage Monoposte que regista ao longo do dia os valores de 

temperatura e humidade, através de sondas acopladas a um computador. Estes valores 

devem manter-se dentro de um determinado intervalo que, uma vez ultrapassado, é 

acionado um alarme, emitindo um sinal sonoro para que se proceda a correção da 

anomalia. No controlo dos prazos de validade, estes são cuidadosamente analisados, 

efetuando o armazenamento de acordo com as metodologias First-expire/First out 

(FEFO) e First-in/First-out (FIFO). Para auxiliar o controlo, é emitida mensalmente uma 

listagem com os produtos cuja validade termina num período de três meses. Caso a 

validade dos medicamentos esteja a expirar, estes são rotulados com uma etiqueta 

“atenção à validade” e enviados para outras Unidades do CHTMAD, onde estejam a ser 

utilizados. Caso não sejam consumidos, os medicamentos devem ser retirados e 

guardados em local próprio para eventual recolha do fornecedor ou incineração. 

 

3. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS  

 

 3.1 Distribuição Clássica 

 A distribuição clássica/tradicional funciona como um sistema complementar à 

distribuição unitária, sendo destinada a produtos farmacêuticos específicos como 

injetáveis de grande volume, sabões, desinfetantes, pomadas e cremes de uso geral, 

álcoois, alimentação parentérica, entre outros. É rececionado o pedido do serviço clínico 

nos SF efetuado pelo enfermeiro-chefe, de acordo com a calendarização semanal, 

podendo ser recebidos pedidos extra. O TDT responsável procede à análise e 

preparação do pedido, avaliando periodicamente os prazos de validade e condições de 

acondicionamento dos stocks no serviço clínico. O AT realiza a atualização informática do 

stock, enquanto o AO efetua o transporte até à enfermaria do respetivo serviço. Após 

conferência pela enfermagem, a requisição é rubricada e devolvida aos SF para arquivo. 

Durante todo o processo, caso sejam identificadas ocorrências, devem ser descritas no 

Registo de ocorrências. 

 

3.2 Reposição de stocks por Níveis 

Nas enfermarias dos serviços clínicos do hospital existe um stock nivelado de 

medicamentos pré-definido para utilizar em situações especiais após o envio das malas 

da distribuição unitária, tais como alteração de prescrição, internamento de um novo 
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doente e/ou casos de emergência. Este stock é caracterizado por um valor mínimo e 

máximo, previamente estabelecidos consoante as necessidades e consumos do 

respetivo serviço. Desta forma, a reposição de stocks por níveis representa a restituição 

do stock de medicamentos, quando estes atingem o nível mínimo ou nulo, nos serviços 

clínicos que incluem as diferentes especialidades médicas, urgência e bloco operatório.  

Na Unidade Hospitalar de Vila Real, por uma gestão de recursos humanos, a 

reposição por níveis é da responsabilidade dos Farmacêuticos, através da reposição de 

sistemas Pyxis® existentes nas enfermarias. Estes sistemas consistem em consolas 

automatizadas que permitem o armazenamento em gavetas compartimentadas e uma 

maior gestão e segurança dos produtos farmacêuticos nos serviços clínicos [9]. Além 

disso, as características físicas das consolas como a dimensão, os níveis de segurança 

incorporados e o acoplamento de frigorífico dependem de vários fatores, como as 

características e quantidade dos produtos farmacêuticos existentes nos serviços clínicos. 

Na Unidade Hospitalar de Vila Real, a consola de maiores dimensões encontra-se no 

serviço de urgência, devido à maior necessidade de medicamentos de diferentes grupos 

farmacoterapêuticos. Relativamente aos níveis de segurança, as consolas apresentam 

três níveis diferentes: baixo, intermédio e alto, enquadrando-se neste último os 

estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas.  

De modo a evitar ruturas, o Farmacêutica analisa diariamente o stock de 

medicamentos existentes no serviço pelo qual é responsável a partir da consola existente 

nos SF, efetuando a reposição daqueles que atingiram o stock mínimo ou nulo. Durante a 

reposição são verificadas as quantidades e prazos de validade dos medicamentos 

existentes na consola e inseridas as unidades a repor informaticamente e no seu 

compartimento específico, respeitando as metodologias FEFO e FIFO. Caso sejam 

identificadas anomalias, estas devem ser descritas no registo de ocorrências do 

CHTMAD. 

Neste sistema de distribuição, participei na análise e preparação dos 

medicamentos para reposição de todas as consolas Pyxis® existentes nas enfermarias, 

tendo a oportunidade de restituir presencialmente o stock nos serviços de cardiologia, 

Unidade de Cuidados Intensivos Coronários e psiquiatria. 

 

3.3 Distribuição Personalizada 

 A distribuição personalizada engloba todos os medicamentos e produtos 

farmacêuticos distribuídos individualmente por doente, estando sujeitos a um controlo 

especial devido aos riscos associados à sua utilização, nomeadamente os 

hemoderivados, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes da eritropoiese, antibióticos 
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e medicamentos extra-formulário. De acordo com o tipo de medicação, é utilizado um 

modelo específico de prescrição/distribuição e é verificado o seu correto preenchimento. 

 3.3.1 Hemoderivados 

 O plasma humano é composto por muitas proteínas que, através de um processo 

tecnológico de extração e purificação, seguido da formulação de medicamentos originam 

os hemoderivados, apresentando elevada relevância terapêutica [10]. Contudo, não 

podem ser sintetizados por métodos convencionais, pelo que a sua obtenção depende de 

dadores humanos sãos, destacando-se assim os principais como a albumina, 

imunoglobulinas e fatores de coagulação (Fator VII, Fator VIII, Fator IX, além dos 

complexos protrombínicos) [11]. 

 A aquisição de hemoderivados encontra-se regulamentada pelo Despacho n.º 

28356/2008, de 13 de outubro e a sua utilização pelo Despacho Conjunto n.º 1051/2000, 

de 14 de setembro que implica o preenchimento de uma ficha modelo (Anexo 2). Esta é 

da exclusiva venda da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. (INCM) e segue o 

modelo n.º 1804 permitindo o registo de todos os atos de requisição, distribuição e 

administração ao doente.   

 O circuito dos hemoderivados inicia-se pelo registo na referida ficha modelo do 

hospital e do serviço requerente, seguido do preenchimento do quadro A que inclui a 

identificação do doente (nome, n.º processo e idade) através de etiqueta autocolante e do 

médico (nome, n.º mecanográfico e assinatura). O médico é também responsável por 

preencher o quadro B, destinado à identificação do hemoderivado, do regime terapêutico 

(dose, frequência e duração do tratamento) assim como do diagnóstico efetuado. Após 

entrega desta requisição nos SF, a farmacêutica responsável procede à sua validação, 

devendo contactar o médico caso seja identificado algum problema relacionado com a 

prescrição. Após validação, a farmacêutica prepara a medicação, etiquetando cada 

unidade dispensada com os dados do doente. Procede também ao preenchimento do 

quadro C da responsabilidade dos SF, registando o n.º de distribuição, o hemoderivado, a 

dose, a quantidade dispensada, o lote, o laboratório fornecedor e o respetivo n.º de 

certificação presente no Certificado de Autorização de Utilização de Lote emitido pelo 

INFARMED. Além disso, regista-se também no manual de distribuição dos SF os dados 

do doente, o serviço requerente e o medicamento dispensado, assim como a sua 

quantidade e lote. Após a dispensa e assinatura do recetor, o duplicado da ficha modelo 

(via serviço) segue com o medicamento, onde serão registadas as administrações 

enquanto o original (via farmácia) fica arquivado em pastas próprias nos SF depois de a 

farmacêutica efetuar a imputação do consumo no local correto do programa GHAF, 

anotando o número que é gerado. No aparecimento de algum problema que impossibilita 
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o doente de finalizar o tratamento, o medicamento deve ser devolvido aos SF, permitindo 

a sua reutilização, caso as condições de armazenamento aplicadas estivessem corretas. 

 Como exceção a este percurso encontra-se o plasma fresco congelado inativado 

que pode ser distribuído e o registo arquivado (via farmácia) pelos serviços de imuno-

hemoterapia [12]. 

 

3.3.2 Estupefacientes e Psicotrópicos 

 São considerados medicamentos estupefacientes e psicotrópicos aqueles que 

contêm substâncias ativas descriminadas nas tabelas em anexo ao Decreto-Lei n.º 15/93 

de 22 de janeiro [13]. Devido ao perfil de reações adversas característico destas classes, 

salientando o potencial para indução de dependência física e psicológica, estes 

medicamentos estão sujeitos a um controlo rigoroso previsto por lei [13, 14]. A sua 

utilização pelas entidades públicas e privadas prestadoras de cuidados de saúde requer o 

preenchimento de uma ficha modelo (n.º 1509) num livro de requisições de venda 

exclusiva da INCM, correspondente ao anexo X da Portaria n.º 981/98, de 8 de junho 

(Anexo 3) [7]. 

 Nos SF, os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos encontram-se 

armazenados num armário selado de acesso exclusivo das farmacêuticas. Por outro lado, 

os serviços clínicos que possuem sistemas Pyxis® apresentam autorização concedida 

pelo INFARMED para armazenar estes medicamentos nas gavetas com segurança alta 

das consolas segundo um stock pré-definido, dispensando o preenchimento da ficha 

modelo n.º 1509. Sendo a sua gestão da exclusiva responsabilidade das farmacêuticas, a 

restituição do stock destes medicamentos nas enfermarias é efetuada por estas durante a 

reposição por níveis, respeitando as metodologias FEFO e FIFO. Contudo, existem 

situações em que a utilização destes medicamentos está sujeita ao preenchimento da 

referida ficha, sendo a distribuição feita por doente, tais como nos serviços clínicos que 

não possuem consola Pyxis®, como ortopedia; quando o stock é nulo naqueles que 

possuem consola e nas restantes unidades do CHTMAD. Nestes casos, o médico 

prescritor inicia o preenchimento da ficha modelo, indicando a substância ativa, a forma 

farmacêutica, a dosagem e a quantidade do medicamento pretendido, assim como o 

nome e n.º processo do doente, a data e a sua assinatura. Após entrega desta requisição 

nos SF, a Diretora do serviço procede à sua validação, assinando e datando, enquanto a 

farmacêutica efetua a preparação da medicação, preenchendo na ficha a quantidade 

fornecida e os respetivos lotes, a data e a sua assinatura. A dispensa da medicação 

implica o registo do recetor e envio do duplicado da requisição para o preenchimento da 

enfermagem no momento da administração, sendo que o original é arquivado em pastas 
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específicas nos SF após registo do número gerado pela imputação do consumo no local 

correto do programa GHAF. 

 

3.3.3 Estimulantes da Eritropoiese 

 Atualmente, a prescrição, distribuição e comparticipação de Eritropoietina Humana 

Recombinante aos doentes renais crónicos, independentemente de internados ou 

realizarem diálise em centros extra-hospitalares, encontra-se regulamentada pelo 

Despacho n.º 29793/2008 [15]. 

 A calendarização dos doentes em diálise é rececionada nos SF e o Farmacêutico 

responsável procede à preparação da medicação, etiquetando com os dados do doente e 

registando individualmente o n.º do lote e prazo de validade de cada unidade cedida. 

Tratando-se de medicação de frio, esta deve ser corretamente acondicionada e garantida 

a sua conformidade. É realizada a imputação do consumo no programa GHAF, 

registando o número gerado e dispensada a medicação, ficando identificado o recetor.  

No setor da distribuição personalizada participei na validação e dispensa de 

medicamentos hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos sujeitos à utilização das 

respetivas fichas modelo, procedendo ao correto preenchimento das mesmas. Efetuei 

também a preparação e reposição do stock destes últimos nas consolas Pyxis® dos 

serviços clínicos, assim como na preparação e dispensa de estimulantes da eritropoiese. 

. 

3.4 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) consiste na distribuição 

ordenada de medicamentos com forma e dosagens prontas para serem administradas ao 

paciente de acordo com o perfil farmacoterapêutico para um determinado período de 

tempo, normalmente de 24 horas [16]. 

 Para a DIDDU, os SF da Unidade Hospitalar de Vila Real apresentam uma sala de 

distribuição, equipada com dois sistemas Kardex e um stock de apoio em gavetas e 

estantes, assim como um segundo armazém onde constam dois frigoríficos para a 

medicação de frio. Existe ainda um espaço anexo à sala de distribuição com um 

equipamento específico para a reembalagem de formas farmacêuticas orais sólidas. A 

preparação da medicação da DIDDU é realizada pelos TDT, exceto para os serviços de 

pediatria e neonatologia, que são da responsabilidade de uma farmacêutica. 

 O médico insere a prescrição na ficha do doente no software GHAF, identificando 

o seu nome, o do doente e a medicação, devendo adicionar outras informações como o 

diagnóstico, alergias ou justificação clínica para antibióticos, quando aplicável. Caso haja 

medicação domiciliária, esta deve ser mencionada na prescrição em área específica, não 
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sendo dispensada pelos SF. A farmacêutica procede à sua validação, verificando a dose, 

frequência, via de administração, interações, duplicações, duração e adequação do 

tratamento ao doente, tendo por base a informação presente no Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM), no Resumo das Características do Medicamento 

(RCM) e no Prontuário Terapêutico. No caso de medicamentos administrados por 

perfusão é necessário calcular o n.º de ampolas necessárias enviar, considerando a 

velocidade de perfusão, a dose prescrita e o volume do soro, assim como a 

compatibilidade e estabilidade com este último. Para tal, a farmacêutica deve utilizar 

bibliografia adequada como o RCM do medicamento. Além disso, deve ainda decidir 

quais os medicamentos enviados por unidose e aqueles que são retirados da consola 

Pyxis® existente no serviço clínico, como o caso de medicação em SOS, estupefacientes 

e psicotrópicos. Se detetado algum erro na prescrição, este deve ser resolvido por 

contacto com o médico prescritor e anotado no registo de erros de medicação do 

CHTMAD (Anexo 4).  

Após a validação, é elaborado o perfil farmacoterapêutico e enviada a informação 

pretendida para o sistema Kardex, gerando o mapa terapêutico. O Kardex permite a 

distribuição por medicamento, indicando o tabuleiro onde este se encontra, a quantidade 

e a gaveta do doente onde deve ser colocado, devendo esta encontrar-se devidamente 

identificada com o nome, n.º processo e o serviço clínico. Caso exista medicação 

prescrita de frio ou com dimensões maiores que a gaveta, o Kardex emite o mapa de 

produtos externos que contém uma lista com a identificação do doente e os 

medicamentos a enviar com aqueles já colocados na gaveta respetiva. Contudo, a 

medicação é enviada separadamente, sendo etiquetada com a identificação do doente e 

do serviço clínico, assim como a indicação de guardar no frigorífico para a medicação de 

frio. Além disso, caso seja detetada uma falta no Kardex, é gerado o mapa de 

incidências, onde consta a medicação dos mapas terapêuticos com stock nulo no Kardex, 

devendo esta ser preparada com recurso a outros sistemas de apoio e dispensada 

juntamente com a restante medicação para o doente. Até à hora de saída do serviço 

unidose, é verificada regularmente a existência de alterações da prescrição, altas ou 

mudanças de cama, sendo da responsabilidade das farmacêuticas validar as correções 

necessárias e processar a informação, emitindo o mapa das diferenças. Este é impresso 

e, caso existam alterações, devem ser efetuadas pelo TDT responsável pelo serviço.  

Quando a DIDDU se encontra finalizada, o AO procede ao transporte das 

cassetes para as enfermarias utilizando malas fechadas, identificadas por serviço clínico. 

Com base no perfil farmacoterapêutico do doente, a medicação é conferida com um 

elemento da enfermagem. Contudo, não é efetuada conferência conjunta diária em todos 
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os serviços de internamento, sendo realizada por amostragem e evidenciada no registo 

mensal de conferência conjunta do CHTMAD para controlo de qualidade. Caso sejam 

detetadas anomalias, estas devem ser corrigidas de imediato e registadas. A medicação 

não administrada e devolvida aos SF deve ser avaliada (prazo de validade e estado de 

conservação) e contabilizada, efetuando-se a revertência por doente ou por serviço, caso 

não esteja prescrita ao doente. 

Devido ao fato dos SF não funcionarem aos feriados e fins de semana, a DIDDU 

deve ser preparada para 48 ou 72 horas no dia útil anterior, utilizando para isso um maior 

conjunto de cassetes, devidamente identificadas com o serviço e o dia que devem seguir 

para o internamento. 

Na DIDDU, tive oportunidade de aprender e realizar a validação de prescrições e 

preparar a medicação para os serviços de pediatria, neonatologia e Unidade de Cuidados 

Intensivos Coronários, incluindo a realização dos externos, das incidências e das 

alterações de prescrição. Além disso, procedi também ao registo de erros de medicação 

detetados na validação da prescrição médica, nomeadamente em protocolos de 

quimioterapia. 

 

3.5 Distribuição em Ambulatório 

A distribuição de medicamentos em regime ambulatório pelos SF Hospitalares que 

não sejam de uso exclusivo hospitalar encontra-se regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 44 

204, de 2 de fevereiro de 1962 e pelo Decreto-Lei n.º 206/2000, de 1 de setembro [3, 17]. 

Esta resulta da necessidade de um maior controlo e vigilância em determinados regimes 

terapêuticos, devido à possibilidade de efeitos adversos graves, falta de adesão dos 

doentes à terapêutica e ainda ao fato da comparticipação de determinados 

medicamentos só ser de 100 % quando dispensados exclusivamente em farmácia 

hospitalar [4]. Tais medicamentos abrangem determinadas patologias ou grupos de 

doentes, encontrando-se devidamente legislados (Anexo 5).  

Nos SF do Hospital de Vila Real, a distribuição em regime de ambulatório é da 

responsabilidade das farmacêuticas, estando apenas uma por turno no serviço. A 

estrutura física onde é realizada encontra-se separada da restante área dos SF, 

assegurando a confidencialidade dos dados do doente. Engloba uma sala de espera, 

uma sala de trabalho equipada com sistema informático e um armazém específico, 

composto por estantes para armazenamento dos medicamentos e dois frigoríficos para 

medicação de frio. 

O médico efetua a prescrição on-line, entregando também ao doente uma versão 

informatizada da receita, onde consta a sua identificação, a do doente e da instituição, 
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data da próxima consulta, data de emissão, dose, posologia e forma farmacêutica do 

medicamento prescrito por Denominação Comum Internacional (DCI). Pode ainda 

apresentar a duração do tratamento e determinadas observações relativamente ao 

regime terapêutico.  

Ao ser rececionado nos SF, o doente entrega a receita à farmacêutica que 

procede à sua validação, verificando os parâmetros de identificação referidos 

anteriormente e o suporte legal relacionado com a prescrição. Caso surja alguma dúvida 

ou não conformidade, deve ser esclarecida por contacto com o médico prescritor. Com o 

apoio do sistema informático, a farmacêutica pode facilmente aceder a informação sobre 

o doente e as suas patologias, consultas anteriores e médicos envolvidos, assim como o 

registo das dispensas efetuadas. Se estiver conforme, procede-se à avaliação do perfil 

farmacoterapêutico, verificando toda a medicação tomada pelo doente, identificando 

alterações de dose/medicamento e possíveis interações medicamentosas. Tendo em 

conta a data da próxima consulta e a posologia referidas na receita, é possível determinar 

facilmente o número exato de unidades de medicamentos necessários até à consulta 

seguinte. Durante a preparação da medicação, deve ser registada a quantidade 

dispensada, a data da dispensa, o lote e prazo de validade no caso de medicamentos 

biológicos e medicamentos cedidos para tratamento pós-operatório de cirurgia em 

ambulatório [18, 19]. É fornecida a medicação necessária até à data da próxima consulta, 

nunca ultrapassando os 60 dias (excluindo exceções devidamente autorizadas pelo 

Conselho de Administração). Contudo, podem surgir situações em que existe rutura de 

stock, devendo ficar registada a quantidade em falta e o procedimento a adotar para a 

medicação chegar ao doente (através de bombeiros ou envio por correio). Pode ainda 

acontecer que a data da próxima consulta ultrapasse os 60 dias, devendo ser notificado o 

doente e acordado um procedimento para a dispensa do resto da medicação. No ato da 

dispensa devem confirmar-se os dados do doente e o nome do médico prescritor, 

realizando-se um aconselhamento personalizado ao doente: confirmação da medicação; 

informação da via de administração, posologia, horário das tomas (quando aplicável), 

possíveis efeitos secundários, interações e eventuais condições especiais de 

armazenamento (ex: medicação de frio), através de uma comunicação oral e, se possível, 

complementada com informação escrita (ex: folhetos). É importante garantir que o doente 

reconhece toda a medicação cedida e não possui dúvidas sobre a mesma. As receitas 

devem ser assinadas pela farmacêutica e pelo recetor, que pode ser o próprio doente ou 

outra pessoa (ex: familiar ou bombeiros), devendo ser registada a sua identificação na 

receita e software informático. Por fim, é realizado o tratamento administrativo de modo a 

debitar no stock e enviar a informação de faturação e contabilística, arquivando-se 
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posteriormente a receita em pasta própria, dividida por patologia e ordem alfabética do 

nome do doente. 

Na distribuição em ambulatório tive oportunidade de aprender e realizar todos os 

procedimentos necessários à correta dispensa da medicação, desde a validação da 

prescrição até ao aconselhamento personalizado, assim como proceder ao tratamento 

administrativo das receitas. 

 

4. FARMACOTECNIA  

 

Atualmente verifica-se uma reduzida preparação de medicamentos nos hospitais 

mas a exigência implicada no processo mantém-se. Tal preparação deve seguir as “Boas 

práticas” que constam no anexo à Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, sendo aplicadas 

essencialmente a: preparações estéreis ou citostáticas individualizadas; doentes 

individuais (ex: fórmulas pediátricas); reembalagem de doses unitárias sólidas e 

preparações assépticas (soluções e diluições desinfetantes) [4, 20].  

 

4.1 Preparação de Misturas Intravenosas 

 

4.1.1 Citotóxicos 

A preparação de citotóxicos é realizada na Unidade Centralizada de Preparação 

de Citostáticos (UCPC), onde existe um Farmacêutico responsável e dois TDT (operador 

e membro de apoio). Integrada no Centro de Oncologia, a UCPC apresenta um conjunto 

de normas e procedimentos específicos, escritos no Manual de Procedimentos de 

Citostáticos, que garantem o cumprimento e verificação dos padrões de qualidade, 

higiene e desinfeção. Nele são descritos os requisitos relativamente à receção e 

transporte dos citostáticos até à UCPC; acondicionamento; receção e tratamento de 

prescrições; vestuário e desinfeção; preparação e limpeza da câmara de fluxo laminar 

vertical (CFLV); tratamento de resíduos e limpeza da sala assética; 

derrame/quebra/contacto acidental; transporte de preparações; normas de extravasão e 

tratamento dos excreta.  

A preparação de citotóxicos inicia-se com a entrega da prescrição médica na 

UCPC por uma auxiliar e posterior validação pelo Farmacêutico, procedendo à 

confirmação da prescrição mediante o protocolo de quimioterapia instituído e confirmação 

dos dados do doente. Se for detetada uma não conformidade, esta deve ser registada e 

esclarecida com o médico prescritor. Caso esteja conforme, o Farmacêutico procede à 
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dispensa da pré-medicação (caso exista), à realização dos cálculos necessários de 

acordo com a superfície corporal do doente e o protocolo de quimioterapia, assim como à 

elaboração do rótulo de identificação (nome e processo do doente, fármaco, dose, 

volume, diluente, via de administração, débito e observações adicionais). Procede depois 

à preparação do material em tabuleiro e à sua dispensa, incluindo o citostático e o seu 

reconstituinte, o sistema de administração e o diluente nos casos em que se aplicam, 

assim como o rótulo de identificação previamente preparado. No ato de dispensa, são 

registados os lotes e prazos de validade do material clínico, fármacos, diluentes e 

reconstituintes utilizados em impresso próprio, assim como dos lotes e volume dos 

fármacos utilizados para a preparação na prescrição médica. Na sala de preparação, o 

TDT de apoio efetua novamente a verificação dos cálculos e do material enviado, 

comparando com os dados referidos no rótulo, anota a preparação no registo individual 

de preparações e adiciona outros dispositivos necessários ao tabuleiro (ex: seringas, 

agulhas e spikes). Na CFLV, o operador procede à preparação do citostático, segundo as 

indicações do rótulo, enquanto o TDT de apoio verifica todas as medições e 

procedimentos efetuados. Posteriormente é avaliada a qualidade da preparação 

relativamente à sua coloração e existência de partículas suspensas e, caso esteja 

conforme, procede-se à validação da rotulagem com a descrita no recipiente. A 

preparação é devidamente acondicionada e rotulada, sendo enviada para a enfermaria 

do Hospital de Dia ou do internamento, em arcas próprias, com a indicação de “material 

citotóxico”, juntamente com o livro de registo da receção de citostáticos. O enfermeiro 

confirma a receção rubricando o livro, onde constam um colante de identificação do 

doente e as preparações relacionadas com o seu ciclo de quimioterapia. Contudo, caso 

seja detetada uma não conformidade sem possibilidade de reutilização ou haja 

interrupção da administração, a preparação é enviada para o circuito de resíduos, 

devendo ser anotada a ocorrência na folha de registo de inutilizações de citostáticos. Os 

contentores de resíduos são transportados para uma sala específica de modo a serem 

recolhidos pela empresa responsável pela sua incineração. Quando os citostáticos não 

são administrados e ocorre a sua devolução à UCPC, podem ser reaproveitados ou 

rejeitados, tendo em conta a oportunidade de reutilização e as suas condições.  

No final do dia de trabalho, o Farmacêutico avalia a calendarização de ciclos de 

quimioterapia para o dia seguinte, com a finalidade de conservar os fármacos 

remanescentes na CFLV e evitar o seu desperdício, de acordo com as suas condições de 

estabilidade. Caso seja possível, o fármaco é guardado no respetivo diluente, cujo 

recipiente fica devidamente identificado com o nome e volume conservado. Se o fármaco 

não apresentar condições de estabilidade, procede-se à sua rejeição numa biobox 
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presente na CFLV, assim como de todo o material clínico que esteve em contacto com os 

citotóxicos, sendo encaminhada para o circuito de resíduos onde irá ser incinerada. Além 

disso, o Farmacêutico efetua também a imputação do consumo de cada doente no stock 

informático através do programa GHAF, anotando na prescrição médica o número 

gerado. 

Tratando-se de preparações estéreis, são necessários cuidados especiais para 

minimizar a contaminação microbiológica e a existência de pirogénios, devendo a 

produção ser realizada em áreas limpas, com antecâmaras de passagem obrigatória de 

duas portas de duplo encravamento para pessoas e uma janela de dupla porta com 

espaço para transferência de produtos [4]. A transferência dos produtos através da janela 

deve ser sempre precedida de uma vaporização do material com álcool etílico a 70%, 

estando obrigatoriamente uma porta fechada enquanto a outra se encontrar aberta. É 

também importante que a sala de preparação apresente uma pressão de ar negativa e 

haja alguns cuidados adicionais relativamente à CFLV, tais como: a) esta ser da classe II 

B, de preferência B2, de exaustão total ou sistemas isoladores; b) ligar pelo menos 30 

minutos antes do início da manipulação e manter ligada 15-20 minutos após a conclusão 

do trabalho; c) manipular os produtos com técnica assética, efetuando uma limpeza das 

superfícies com álcool etílico a 70% antes e depois do trabalho; d) rever tecnicamente a 

funcionalidade da câmara através de empresas certificadas; e) controlar a assepsia, 

realizando colheitas de controlo microbiológico periodicamente através da colocação de 

placas de cultura em diferentes locais, incluindo a janela de dupla porta, a CFLV e os 

dedos dos próprios manipuladores na sala de preparação [4]. 

 

4.1.2 Misturas para Nutrição Parentérica 

Devido à variada oferta pela indústria farmacêutica e ao reduzido número de 

doentes com necessidade de bolsas de nutrição parentérica, os SF do CHTMAD não 

realizam a sua preparação. Quando surgem casos em que é necessário uma bolsa mais 

específica e que não é comercializada, o que acontece muito raramente, esta é 

requisitada ao Hospital São João, permitindo uma maior gestão económica, de recursos 

humanos e tempo.  

 

4.2 Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

A preparação, acondicionamento e rotulagem de formas farmacêuticas não 

estéreis é realizada num laboratório individualizado dos SF com dimensão, iluminação, 

ventilação, humidade e temperatura adequadas, sendo da responsabilidade de um 

Farmacêutico ou TDT, sob a supervisão do primeiro, a sua execução. Quanto aos 
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trabalhos de limpeza e desinfeção do material utilizado, estes são efetuados por um AO. 

Os equipamentos existentes devem ser facilmente laváveis e desinfetáveis, devendo os 

aparelhos de medida ser controlados e calibrados periodicamente, de modo a assegurar 

a exatidão das medidas.  

O processo inicia-se pela receção da prescrição médica ou pedido 

(informaticamente ou em papel) nos SF e posterior validação por uma Farmacêutica, 

avaliando a dose, posologia, via de administração, duração do tratamento, interações, 

stock disponível e necessidade de requisitos especiais. Caso sejam detetadas não 

conformidades, estas devem ser anotadas no registo dos erros de medicação do 

CHTMAD e resolvidas com o médico prescritor. Procede-se à confirmação da ficha de 

preparação previamente elaborada segundo a Farmacopeia Portuguesa e o Formulário 

Galénico e, no caso do manipulado ser adquirido externamente, o seu controlo é 

efetuado através do registo de receção de manipulados do CHTMAD. 

Antes da manipulação propriamente dita, o operador deve seguir um conjunto de 

normas e cuidados para evitar riscos de contaminação, assim como determinar 

previamente a técnica de preparação e realizar os cálculos necessários. Deve ainda 

verificar a limpeza da área de trabalho e a disponibilidade das matérias-primas, dos 

equipamentos, dos materiais necessários à preparação e do material de embalagem. A 

instrução de trabalho é realizada de acordo com a ficha de preparação respetiva que 

apresenta indicações relativamente às matérias-primas, ao procedimento experimental, 

às características de embalagem, condições de conservação e prazo de utilização. Os 

campos relativos às informações das matérias-primas (lote, prazo de validade, origem e 

quantidade medida) são preenchidos pelo operador, que deve rubricar a respetiva ficha. 

Após a preparação, devem ser realizados os ensaios de verificação para garantir a 

qualidade do medicamento manipulado, incluindo, no mínimo, as características 

organoléticas. Caso não esteja conforme, deve ser rejeitado nos resíduos adequados, 

enquanto se estiver conforme, efetua-se o seu acondicionamento e rotulagem. O 

acondicionamento é realizado segundo as características de conservação exigidas pelo 

medicamento, nomeadamente no que se refere à estanquicidade e proteção da luz. A 

rotulagem deve incluir o nome da instituição e respetivo Diretor dos SF, nome do 

medicamento, forma farmacêutica, dosagem, quantidade dispensada, prazo de validade, 

nome do doente, condições de conservação e outras observações pertinentes, como 

“agitar antes de usar” ou “uso externo” sobre fundo vermelho no caso de suspensões ou 

preparações de uso externo, respetivamente. Por fim, a ficha de preparação deve ser 

entregue à Diretora dos SF para validação e arquivo em pasta própria.  
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Contudo, o número de requisições entregues nos SF é reduzido, pelo que são 

preparadas apenas diluições e suspensões, sendo algumas delas destinadas a uso 

pediátrico e oncológico. Quando surgem casos mais específicos, a preparação das 

formulações é requisitada a uma farmácia local, que dispõe de todo o equipamento e 

produtos necessários. 

No setor da manipulação tive oportunidade de preparar uma suspensão de 

espironolactona para uso pediátrico, utilizando e preenchendo a ficha de preparação 

existente no CHTMAD (Anexo 6). 

 

4.3 Reembalagem 

 A reembalagem e rotulagem de medicamentos sólidos orais são essenciais aos 

sistemas de distribuição em dose individual diária, clássica e automatizada (Pyxis® e 

Kardex). Têm como principais objetivos disponibilizar o medicamento na dose prescrita 

de forma individualizada, permitindo a redução do tempo da enfermagem na preparação 

da medicação, dos erros de administração e dos riscos de contaminação [4]. Este 

processo aplica-se essencialmente a medicamentos sólidos orais que não são fornecidos 

pela indústria farmacêutica em doses unitárias (ex: medicação em frascos) e 

determinadas dosagens que são prescritas pelos médicos. É importante garantir a correta 

identificação do medicamento (nome genérico, dose, lote e prazo de validade) e a 

proteção contra agentes ambientais de modo a assegurar a qualidade e a segurança do 

mesmo. 

 A reembalagem e rotulagem são efetuadas numa área específica dos SF, 

separada de outras divisões e adaptada para esta atividade, sendo realizada por um 

TDT, coadjuvado por um AO e sob a supervisão de um Farmacêutico. Para o efeito, é 

utilizada uma máquina embaladora que funciona de forma semiautomática e tem 

acoplado um sistema informático que possibilita a programação prévia de cada operação. 

Para a realização deste processo, o pessoal envolvido deve ter presente os princípios 

básicos de segurança e higiene humanos e do equipamento, utilizando roupa descartável 

(touca, máscara cirúrgica, bata limpa e um par de luvas) e desinfetando a bancada de 

trabalho e os pratos da máquina de reembalar com álcool etílico a 70% (V/V), 

respetivamente. Deve ser verificado o medicamento na área de reembalagem e a correta 

introdução dos dados relativos a este no programa informático acoplado à máquina de 

reembalagem (nome genérico/DCI, dose, forma farmacêutica, laboratório fabricante, n.º 

de lote de reembalagem, n.º de lote do fabricante, prazo de validade atribuído pelos SF e 

nome da instituição onde se realizado o processo). Para reduzir a probabilidade de erros, 

efetua-se a reembalagem de apenas um medicamento de cada vez, não sendo permitida 
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a presença de outros medicamentos na área de trabalho. A reembalagem propriamente 

dita é realizada segundo as instruções de funcionamento da máquina embaladora, sem 

qualquer interrupção. 

Quanto ao prazo de validade do medicamento reembalado, é necessário considerar o 

seu prazo inicial e necessidade de manipulação. Se o medicamento for apenas 

reembalado, mantém-se o mesmo prazo de validade do fabricante. Porém, se existir 

manipulação ou fracionamento, o prazo de validade não deverá exceder 25% do tempo 

restante entre a data da reembalagem e o prazo mencionado pelo fabricante, nunca 

podendo este período ser superior a 6 meses. No final da operação, efetua-se a remoção 

das unidades do medicamento reembalado da área de trabalho e a limpeza do 

medicamento para evitar contaminação cruzada. Por fim, o Farmacêutico responsável por 

esta área efetua a validação para libertação do lote de reembalagem, verificando a 

conformidade do produto final com o rótulo.  

 Neste setor participei na observação do processo de reembalagem de 

medicamentos e na sua posterior validação. 

 

5. ATIVIDADES DE FARMÁCIA CLÍNICA  

 

 A Farmácia Clínica transforma o Farmacêutico Hospitalar de fabricante e 

dispensador de medicamentos para um prestador de cuidados farmacêuticos que visam 

os melhores resultados em saúde para o doente, através do seu conhecimento 

farmacoterapêutico, experiência e capacidade de decisão especializados. 

 

5.1 Informação de Medicamentos 

 A informação de medicamentos é considerada uma atividade farmacêutica 

necessária para a realização de uma terapêutica correta e segura pelo doente, sendo 

proporcionada a informação e os conselhos adequados sobre o uso dos medicamentos 

[16]. No entanto, a crescente complexidade e número de novos medicamentos exige a 

criação de um Centro de Informação de Medicamentos (CIM) nos SF Hospitalares, 

responsável pela compilação da informação científica sobre os medicamentos e pela sua 

cedência a outros profissionais de saúde [4]. Esta informação pode ser cedida de duas 

formas: passiva ou ativa. A primeira quando ocorre solicitação pelos doentes ou pelos 

demais profissionais de saúde enquanto a segunda se verifica pela recolha e análise de 

informação relevante identificada através do INFARMED, comunicações da indústria 

farmacêutica, decisões internas ou notícias, originando-se uma resposta concreta e 



Serviços Farmacêuticos da Unidade Hospitalar de Vila Real Centro Hospitalar de Trás-
os-Montes e Alto Douro, EPE  

 

 19 Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

sucinta que é divulgada via e-mail, pela realização de seminários ou elaboração de 

folhetos informativos (para o doente) [4]. 

Contudo, nos SF do CHTMAD não existe um espaço exclusivo do CIM, pelo que 

esta atividade é realizada de acordo com as condições disponíveis. Equipado com a sua 

base de dados, manuais (Martindale, Farmacopeia, etc.), revistas profissionais 

farmacêuticas e médicas e fontes de informação na Internet (RCM, bula do medicamento, 

etc.), é possível assegurar uma bibliografia científica adequada para o esclarecimento 

dos pedidos de informação. Estes são solicitados de forma passiva, quer 

telefonicamente, pessoalmente ou por escrito, procedendo-se ao seu registo no modelo 

de pedido de informação. Após identificação do solicitador, da data e da questão 

colocada, o pedido é analisado de modo a verificar se é novo ou se já existe informação 

em base de dados. No caso de o pedido ser novo, a resposta é elaborada após a 

realização de uma pesquisa bibliográfica, sendo registadas as fontes de informação 

consultadas e cedida a informação de forma oral ou escrita. Procede-se também à 

identificação do Farmacêutico envolvido, do número de registo e do tempo de resposta, 

arquivando-se o modelo preenchido em suporte informático.  

  Neste sector tive oportunidade de assistir à prestação de informação de 

medicamentos solicitada por doentes na distribuição em ambulatório, assim como de 

intervir na elaboração da resposta a solicitações por parte de profissionais de saúde 

(Anexo 7). Além disso, assisti a diversas ações de formação sobre novos medicamentos, 

como o caso do SOVALDI® (Gilead Sciences), do STRIBILD® (Gilead Sciences) e do 

JAKAVI® (Novartis). 

 

5.2 Ensaios Clínicos 

 O Farmacêutico Hospitalar apresenta um papel fundamental na realização de 

ensaios clínicos, sendo o responsável pela receção, armazenamento, dispensa, recolha e 

devolução de medicamentos experimentais, assim como pela elaboração de um 

documento descritivo do circuito do referido medicamento [21]. 

 O início de um ensaio clínico está dependente da autorização do INFARMED, da 

Comissão de Ética para a Investigação Clínica e do Conselho de Administração do 

Hospital [21]. Após a sua aprovação, o promotor desloca-se aos SF do CHTMAD para 

apresentar o ensaio clínico, fornecendo toda a informação sobre o protocolo e 

documentação necessária. O medicamento experimental é enviado e o Diretor dos SF ou 

o Farmacêutico responsável procedem à sua receção, verificando a quantidade, n.º de 

lote, prazo de validade, acondicionamento e número de randomização (quando aplicável). 

As deficiências detetadas devem ser registadas na Ficha de Ensaio Clínico, assim como 
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a data de receção, número de caixas, número do kit, lote, prazo de validade e o nome do 

Farmacêutico que conferiu. A receção e a conformidade do medicamento experimental 

devem ser comunicadas ao promotor, procedendo-se ao seu armazenamento de acordo 

com as características especificadas. 

A dispensa do medicamento ao paciente exige o preenchimento do modelo 

definido pelo promotor, que inclui o número de centro de investigação, nome do 

investigador, iniciais do paciente, descrição do medicamento, número de randomização e 

outras informações definidas. Além disso, o Farmacêutico fornece informação ao 

participante sobre a posologia e alerta para a devolução dos medicamentos não 

utilizados, registando a data, a quantidade dispensada e as suas iniciais ou rúbrica para 

posterior validação pelo promotor. Na visita seguinte, o Farmacêutico procede à recolha 

do medicamento experimental não administrado ou das embalagens vazias (blisters ou 

frascos), registando a sua quantidade no modelo de registo cedido pelo promotor. 

Quando solicitado pelo monitor, realiza-se a reconciliação do medicamento e a sua 

devolução para posterior destruição. 

 Nos SF do CHTMAD existe um espaço físico destinado aos ensaios clínicos, onde 

se procede ao armazenamento e dispensa dos medicamentos experimentais, registo e 

arquivo de toda a documentação relacionada com o processo. Recentemente foi criado 

um centro de investigação clínica no CHTMAD constituído por dois elementos que 

permite agilizar todo o processo burocrático associado aos ensaios clínicos, assim como 

facilitar a comunicação entre os diversos intervenientes: promotor, investigador, 

Farmacêutico e paciente. 

 Neste sector tive oportunidade de consultar a documentação referente a ensaios 

clínicos a decorrer, assim como de assistir à apresentação de um novo ensaio pelo 

promotor. 

 

5.3 Farmacocinética Clínica 

 A avaliação da farmacocinética de fármacos é um ramo essencial da farmácia 

hospitalar, principalmente para aqueles com margem terapêutica estreita ou com 

variabilidade no comportamento cinético, permitindo administrar uma dose necessária 

sem o risco de sobredosagem ou subdosagem [4]. Assim, através da monitorização dos 

níveis séricos de fármacos é possível ajustar a sua dose ou posologia para obter o efeito 

terapêutico desejado, traduzindo-se num controlo terapêutico individualizado.  

 No CHTMAD, as determinações dos níveis séricos de fármacos são efetuados no 

laboratório de análises clínicas do hospital por requisição do médico, sendo realizadas 

principalmente para imunossupressores (tacrolimus, everolimus), antiepilépticos 
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(fenitoína e ácido valpróico) e antibacterianos (vancomicina e gentamicina), assim como 

para marcadores víricos e tumorais, hormonas e alergénios. Após a obtenção do valor 

laboratorial, o médico procede à sua interpretação e avaliação, procedendo ao ajuste da 

dose ou posologia se necessário. 

 Neste sector tive oportunidade de visitar o laboratório de análises clínicas do 

hospital, contactar com os diversos equipamentos e proceder à realização da amostra 

controlo na determinação sérica de tacrolimus. 

 

5.4 Farmacovigilância 

O INFARMED é a entidade responsável pelo acompanhamento, coordenação e 

aplicação do Sistema Nacional de Farmacovigilância que monitoriza a segurança dos 

medicamentos, através da deteção e avaliação de reações adversas, implementando 

medidas de segurança sempre que necessário [4, 22]. Todos os profissionais de saúde, 

incluindo os Farmacêuticos Hospitalares, devem notificar as reações adversas que 

ocorram com o uso dos medicamentos através do portal RAM existente na internet 

contribuindo assim para a melhoria da qualidade e segurança dos medicamentos [23]. 

 Neste sector, apesar de não ter assistido a nenhuma notificação de reações 

adversas a medicamentos, adquiri os conhecimentos necessários para a sua execução. 

 

5.5 Comissões Técnicas 

 As Comissões Técnicas são consideradas órgãos de apoio, nomeadamente as 

comissões de ética, de humanização e qualidade de serviços, de infeção hospitalar, de 

farmácia e de terapêutica, previstas na lei ou em regulamento próprio [24]. No CHTMAD, 

existem diferentes comissões técnicas mas o Farmacêutico Hospitalar integra apenas a 

Comissão de Farmácia e Terapêutica e mais recentemente a Comissão de Resistência a 

Antimicrobianos. 
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6. CONCLUSÃO  

 

 Após a realização do estágio nos Serviços Farmacêuticos do CHTMAD, na 

Unidade de Vila Real, foi possível consciencializar o papel fundamental e de elevada 

responsabilidade do Farmacêutico para o correto funcionamento de uma estrutura de 

saúde. Tive oportunidade de consolidar e colocar em prática os conhecimentos teóricos 

adquiridos ao longo do percurso académico, desenvolver novas competências técnicas e 

científicas e principalmente, contactar com a realidade do exercício farmacêutico na 

vertente hospitalar. De facto, todas as atividades realizadas por um Farmacêutico 

Hospitalar são essenciais mas destaca-se, atualmente, a importância na prestação de 

cuidados farmacêuticos ao utente e na gestão de medicamentos e dispositivos médicos. 

A realização de uma terapêutica farmacológica adequada é fundamental para o utente, 

que passa por uma correta validação da prescrição pelo Farmacêutico e posterior 

cedência da medicação. Consequentemente, a obtenção de uma gestão mais racional 

dos recursos de medicamentos permite minimizar os custos para o Serviço Nacional de 

Saúde. 

 Por fim, considero que a realização do estágio na vertente hospitalar foi uma 

mais-valia para a minha formação profissional e pessoal, permitindo-me enfrentar o 

mercado de trabalho com novas competências. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Requisição para aquisição de substâncias estupefacientes, psicotrópicos e 

benzodiazepinas 
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Anexo 2 

Requisição de aquisição e utilização de hemoderivados (via farmácia e via 

serviço) 

 

 

 

A. Via farmácia. 
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B. Via Serviço. 
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Anexo 3 

Requisição de utilização de substâncias estupefacientes, psicotrópicos e 

benzodiazepinas 
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Anexo 4 

Impresso de registo de erros de medicação do CHTMAD 
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Anexo 5 

Legislação contemplada na dispensa exclusiva de medicamentos em farmácia hospitalar 

 

Patologia Especial Âmbito Comparticipação 

Artrite Reumatoide 
Espondilite anquilosante 

Artrite psoriática 
Artrite idiopática juvenil poliarticular 

Psoríase em placas 

Lista de medicamentos referidos no anexo ao Despacho n.º 18419/2010, de 2 de dezembro 100 % 

Fibrose quística Medicamentos comparticipados 100 % 

Doentes insuficientes crónicos e 
transplantados renais 

Medicamentos incluídos no anexo do Despacho n.º 3/91, de 08 de fevereiro 100 % 

Doentes insuficientes renais crónicos 

Medicamentos contendo ferro para administração intravenosa;  
Medicamentos (DCI): Eprex® (epoetina alfa); Neorecormon® (epoetina beta); Retacrit® 

(epoetina zeta); Aranesp® (darbepoetina alfa); Mircera® (Metoxipolietilenoglicol-epoetina 
beta) 

100 % 

Indivíduos afetados pelo VIH 
Medicamentos indicados para o tratamento da infeção pelo VIH, incluídos no Despacho 

n.º 280/96 
100 % 

Deficiência da hormona de crescimento 
na criança 

Síndroma de Turner 
Perturbações do crescimento 

Síndrome de Prader-Willi 
Terapêutica de substituição em adultos 

Medicamentos contendo hormona de crescimento nas indicações terapêuticas referidas no 
Despacho n.º 12455/2010, de 22 de julho 

100 % 

Esclerose lateral amiotrófica Lista de medicamentos referidos no anexo ao Despacho n.º 8599/2009, de 19 de março 100 % 

Síndroma de Lennox-Gastaut Taloxa® 100 % 

Paraplegias espásticas familiares e 
ataxias cerebelosas hereditárias, 

nomeadamente a doença de Machado-
Joseph 

Medicação antiespástica, antidepressiva, indutora do sono e vitamínica, desde que 
prescrita em consultas de neurologia dos hospitais da rede oficial e dispensada pelos 

mesmos hospitais 
100 % 

Profilaxia da rejeição aguda de 
transplante renal alogénico 

Lista de medicamentos referidos no anexo ao Despacho n.º 6818/2004 (2.ª série), de 10 de 
março 

100 % 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/renal_alogenico
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Profilaxia da rejeição aguda do 
transplante cardíaco alogénico 

Lista de medicamentos referidos no anexo ao Despacho n.º 6818/2004 (2.ª série), de 10 de 
março 

100 % 

Profilaxia da rejeição aguda do 
transplante hepático alogénico 

Lista de medicamentos referidos no anexo ao Despacho n.º 6818/2004 (2.ª série), de 10 de 
março 

100 % 

Doentes com hepatite C 

Boceprevir; 
Peginterferão alfa 2-a; 
Peginterferão alfa 2-b; 

Ribavirina 

100 % 

Esclerose múltipla 
Lista de medicamentos referidos no anexo ao Despacho n.º 11728/2004 (2.ª série), de 17 

de maio 
100 % 

Doentes acromegálicos 
Análogos da somatostatina – Sandostatina®, Sandostatina LAR® (Octreotida); 

Somatulina®, Somatulina Autogel® (Lanreotida) 
100 % 

Doentes acromegálicos 
Tratamento de doentes que apresentaram resposta inadequada à cirurgia e/ou radioterapia 

e nos quais um tratamento médico apropriado com análogos da somatostatina não 
normalizou as concentrações de IGIF-1 ou não foi tolerado – Somavert® (Pegvisomante) 

100 % 

Doença de Crohn ativa grave ou com 
formação de fístulas 

Remicade® (Infliximab) 
Inflectra® (Infliximab) 

Remsima® (Infliximab) 
Humira® (Adalimumab) 

100 % 

Hiperfenilalaninemia Kuvan® 100 % 
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Anexo 6 

Ficha de preparação de medicamentos manipulados do CHTMAD (preparação de 

uma suspensão oral de espironolactona) 

 

 

 

A. Frente. 
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B. Verso. 
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Anexo 7 

Impresso preenchido de pedido de informação do CHTMAD 

 

 

 

A. Frente. 
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B. Verso. 
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