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RESUMO 

O relatório aqui apresentado insere-se no estágio realizado na Farmácia Vitália, 

desenvolvido no âmbito da unidade curricular “Estágio”, referente ao plano de estudos do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto. O documento contém 

o relato de todas as atividades executadas e o conhecimento adquirido durante o período de 

estágio. Contém ainda o desenvolvimento de dois temas que abordam questões pertinentes, 

apresentando uma parte teórica de pesquisa bibliográfica que sustenta toda a informação 

presente e uma componente prática. Quanto aos temas escolhidos, no primeiro é feita uma 

abordagem ao mercado de medicamentos genéricos em Portugal e inclui um trabalho de campo 

que pretende avaliar a confiança que os portugueses depositam nestes medicamentos. O 

segundo aborda a questão da segurança do ranelato de estrôncio no tratamento da osteoporose 

com referência à evolução dos estudos sobre os seus efeitos adversos. Este último tema inclui 

um folheto informativo, elaborado durante o estágio, sobre os cuidados de Saúde que um doente 

com osteoporose deve adotar. 

O estágio em farmácia comunitária é imprescindível para a construção das bases de um 

futuro farmacêutico. A experiência adquirida representa a consolidação do que foi aprendido 

nas unidades curriculares do plano de estudos da formação e, ao mesmo tempo, um mergulho 

numa nova realidade: o funcionamento de uma farmácia e de tudo o que envolve o trabalho 

diário de um farmacêutico. Com as atividades práticas desenvolvidas, foram adquiridas 

valências essenciais a desempenhar as diferentes funções que são esperadas de um 

farmacêutico. Os temas explorados tornam esta experiência mais completa, do ponto de vista 

científico, sendo também importantes na procura ativa por questões reais passíveis de serem 

investigadas e trabalhadas. 
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Introdução 
 

O relatório aqui apresentado insere-se no estágio por mim realizado na Farmácia 

Vitália. Foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular “Estágio”, referente ao plano de 

estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto. Este 

estágio, que corresponde à componente de farmácia comunitária, teve a duração de quatro 

meses. Mais concretamente, iniciou-se no dia 2 de setembro de 2013 e estendeu-se até final do 

mês de dezembro do mesmo ano. 

A elaboração do presente relatório apresenta como primeiro objetivo o relato de todas as 

atividades desenvolvidas durante o período de estágio. Assim sendo, pretendo expor da melhor 

forma possível todo o conhecimento adquirido com os exemplares profissionais que comigo 

trabalharam e também com os utentes com quem tive oportunidade de contactar. A 

possibilidade de estagiar numa grande farmácia como a Farmácia Vitália foi desde logo vista 

como uma oportunidade única para adquirir e desenvolver competências, pela qualidade que se 

lhe atribui nos seus 80 anos de existência, pelo nome que comporta, pela sua localização, pelo 

seu movimento e ainda por possibilitar o contacto direto com outras línguas. Por todos estes 

motivos, a escolha do local de estágio foi imediata, e não deixou qualquer margem de hesitação.  

O outro objetivo deste trabalho é exibir dois temas explorados por mim que abordam 

assuntos considerados pertinentes e que, de alguma forma, também fizeram parte do meu 

estágio em farmácia comunitária. Estes temas apresentam uma parte teórica de pesquisa 

bibliográfica que sustenta toda a informação presente e também uma componente prática. A 

intenção da elaboração dos temas levou a uma procura ativa de situações cientificamente 

relevantes que pudessem ser aqui incluídas.  

Assim o relatório está dividido em duas partes. A parte I corresponde às atividades 

desenvolvidas durante o estágio e expõe os conhecimentos aprendidos das atividades práticas 

exercidas nos diferentes serviços da Farmácia. A parte II corresponde aos dois temas escolhidos. 

No tema 1 é feita uma abordagem ao mercado de medicamentos genéricos em Portugal e inclui 

um trabalho de campo que pretende avaliar a confiança que os portugueses depositam nestes 

medicamentos. O tema II, por seu lado, aborda a questão da segurança do ranelato de estrôncio 

no tratamento da osteoporose com referência à evolução dos estudos sobre os seus efeitos 

adversos. Este último tema inclui um folheto informativo, elaborado por mim, sobre os cuidados 

de Saúde que um doente com osteoporose deve adotar, que foi distribuído na Farmácia Vitália. 

NOTA: Neste relatório, o texto apresentado em itálico corresponde ao discurso na primeira pessoa 

e explica exatamente o que realizado nas diferentes atividades do estágio e o que retirei dessas 

experiências. 
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PARTE I  

Atividades 

desenvolvidas no 

estágio   
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1.  A Farmácia Vitália 

1.1. Apresentação, localização e horário de funcionamento 

 A famosa Farmácia Vitália (FV) situa-se no centro histórico do Porto, no agora 

reconstruído Palácio das Cardosas, ao fundo da Praça da Liberdade. Desenhada pelos 

arquitectos Amoroso Lopes e Manuel Marques e edificada em 1933, ano da sua inauguração, 

esta apresenta-se nos dias de hoje como uma construção robusta e arrojada, identificada por uma 

enorme cruz vermelha na sua fachada. Nos seus 80 anos de história, o nome da sociedade 

manteve-se mas, ao longo do tempo, foi dirigida por diferentes sócios. Atualmente, a 

propriedade da FV é detida pela Sociedade Comercial Farmacêutica Lda., onde o Dr. Armindo 

Cosme assume a direção técnica. O seu público abrange todas as faixas etárias e classes 

socioeconómicas. A sua localização faz dela também um local procurado por turistas. 

O horário de atendimento da FV é de segunda a sexta-feira das 8.30h às 19h e aos 

Sábados das 9h às 13h.  

1.2. Espaço Exterior 

 A FV tem duas portas de entrada e uma janela, por onde é feito o atendimento noturno. 

Em toda a sua frente existe uma montra que faz referência aos produtos e serviços 

disponibilizados pela farmácia. Numa das portas é colocado diariamente o documento que 

identifica as farmácias em reforço e regime de serviço permanente assim como as suas 

localizações. (Figura A do Anexo I) 

1.3. Espaço Interior 

Tal como está indicado pelas Boas Praticas de Farmácia (BFP) 
[1]

 e de acordo com o 

decreto-lei 307/2007,de 31 de agosto 
[2]

, o espaço interior da Farmácia divide-se em diferentes 

áreas, devidamente delineadas para dar resposta às necessidades da equipa técnica e dos utentes. 

O ambiente é, ao mesmo tempo, profissional e acolhedor e proporciona excelentes condições 

para o exercício dos diferentes serviços que a Farmácia pode oferecer. A farmácia é ventilada, 

adequadamente iluminada e limpa, o que vai de encontro comas normas de higiene. Todos os 

colaboradores encontram-se devidamente identificados. 

 

O espaço divide-se nas seguintes áreas:  

 

 Área de atendimento geral: Esta zona é dedicada à dispensa de medicamentos e de 

outros produtos de saúde. Apresenta sete balcões de atendimento ao público, 

inúmeros expositores e gôndolas que servem para exibir, maioritariamente, produtos 

de dermocosmética. No espaço de espera, encontram-se algumas cadeiras para os 
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utentes bem como um posto de água refrigerada, uma balança e um tensiómetro. 

Toda esta área é climatizada. (Figura B do Anexo I) 

 Área de atendimento personalizado: Esta é uma zona reservada que oferece 

privacidade aos utentes. É aqui que se realiza a determinação dos parâmetros 

bioquímicos (PB). Para esse efeito, a sala possui uma mesa com todo o material 

(luvas, algodão, álcool, lancetas, tiras, etc.) e aparelhos (Reflotron Plus
®
, Precision 

Xtra® e Tensoval® duo control) necessários às diferentes determinações. É também 

nesta zona que são administradas as vacinas. (Figura C do Anexo I) 

 Área de apoio ao atendimento geral: Contígua à área de atendimento ao público, 

esta zona apresenta um armário em toda a sua extensão, onde estão organizados, por 

ordem alfabética, os medicamentos de uso humano. Este armário divide-se em duas 

partes, a primeira destinada aos medicamentos de marca (MM) e a segunda aos 

medicamentos genéricos (MG). Tem ainda uma mesa de apoio, um telefone e alguns 

livros auxiliares de consulta rápida, nomeadamente o Índice Nacional Terapêutico e o 

Prontuário Terapêutico. Apresenta também um frigorífico que permite o 

armazenamento de medicamentos entre 2 a 8ºC. (Figura D do Anexo I) 

 Armazém principal: É um espaço amplo que contém um conjunto de estantes e 

gavetas para armazenamento de MM e produtos de dietética. Anexado ao armazém, 

existe ainda um espaço destinado ao armazenamento de dispositivos médicos. Tem 

também um frigorífico para armazenamento de produtos de frio (2 - 8ºC) e um posto 

informático equipado com o software apropriado, que permite efectuar todos os 

procedimentos relacionados com a elaboração e receção de encomendas e 

devoluções. (Figura E do Anexo I) 

 Armazém secundário: Aqui são armazenados todos os MG’s e, numa divisória ao 

lado, todos os produtos cosméticos e de higiene corporal. (Figura F do Anexo I) 

 Laboratório: Apresenta estantes destinadas ao armazenamento de matérias-primas e 

de alguns produtos finais. No centro encontram-se duas bancadas destinadas à 

preparação dos manipulados. Existem alguns armários para guardar material, um 

computador de apoio onde se efectuam os registos, uma área de limpeza de material, 

uma balança analítica, uma balança de pratos, um desionizador e um “unguator”. No 

laboratório, constam também as fichas de preparação dos manipulados, boletins de 

análise de matérias-primas, um exemplar das Farmacopeias Portuguesas IV e VII e o 

Formulário Galénico Português. (Figura G do Anexo I) 

 Escritórios: Onde se tratam questões relacionadas com a facturação e tudo o que diz 

respeito à gestão da Farmácia. É neste local que está arquivada toda a documentação 

que é necessário arquivar-se. (Figura H do Anexo I) 
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 Sala de reuniões: É o local de destinado às formações onde se dão a conhecer novos 

produtos. Periodicamente são marcadas reuniões em que a direcção técnica discute 

alguns assuntos com a equipa. Aqui existe também a biblioteca e estão expostos 

inúmeros objetos que fazem parte da história da FV. (Figura I do Anexo I) 

 Sala de ortopedia: Neste local encontra-se exposto calçado ortopédico na disposição 

de ser experimentado pelos utentes. (Figura J do Anexo I) 

 Instalações sanitárias: Duas casas-de-banho que cumprem as regram previstas na 

legislação quanto à acessibilidade, comodidade e privacidade de trabalhadores e 

utentes. 

1.4. Recursos Humanos 

O grupo de trabalho da FV é composto por 14 membros efetivos. Entre eles constam os 

farmacêuticos: Dr. Armindo Cosme, Dr. Paulo Pinho, Dra. Paula Nadais, Dra. Joana Marques e 

Dra. Joana Catarina Moutinho; e os técnicos: D. Amélia, D. Laurinda, D. Luísa, D. Maria José, 

Sr. António, Sr. Joaquim, Sr. Joaquim José, Sr. José e Sr. Sérgio Alves. Para além dos nomes 

referidos, durante o meu período de estágio tive a companhia de uma colega de curso, também 

estagiária, Helena Pinto. 

Todos os funcionários cumprem 8 horas de trabalho por dia e distribuem-se em turnos, 

com rotatividade. Encontra-se sempre em funções pelo menos um farmacêutico, o que vai de 

encontro com o legislado pelo Decreto-lei 307/2007, de 31 de agosto 
[2]

. 

1.5. Sistema Informático 

A Vitália possui, desde 2013, o software SIFARMA 2000. Este é um programa 

informático promovido pela Glintt® que se apresenta como uma ferramenta fundamental ao 

bom funcionamento da Farmácia por simplificar operações que, de outro modo, seriam de difícil 

execução, e por diminuir a probabilidade de ocorrência de erro humano. Entre a vasta gama de 

operações que permite efetuar, destacam-se a gestão de stocks, a gestão de encomendas e 

fornecedores, o registo de vendas e o tratamento dos dados relativos à faturação, entre outros. 

No que toca a gestão de stocks, o programa disponibiliza uma vasta gama de execuções. 

Entre elas, a criação e envio de encomendas a fornecedores e receção das mesmas, o ajuste de 

stocks mínimos e máximos dos produtos, assim como de pontos de encomenda e disponibiliza 

informação sobre a venda dos diferentes produtos e dos seus prazos de validade. 

Uma das maiores vantagens deste software é a simplificação do processo de venda que 

facilita o trabalho do farmacêutico e traz ao serviço de atendimento ao público uma 

inquestionável maior qualidade. Durante o atendimento, o utilizador dispõe de informação útil 
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acerca dos produtos em questão, nomeadamente toda a informação científica acerca dos grupos 

farmacoterapêuticos, indicações, interações e contraindicações. 

Quanto à faturação, o programa permite organizar, de forma automática, o receituário, 

atribuindo às receitas números de lotes. Possibilita também o registo de toda a informação 

legalmente exigida referente à venda de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. 

 

2. Classificação e quadro legal dos produtos 

existentes na farmácia 
 

2.1. Medicamentos de Uso Humano  

 O Estatuto do Medicamento, referente ao Decreto-Lei 176/2006 de 30 agosto 
[3]

, 

classifica o medicamento como “toda a substância ou associação de substâncias apresentada 

como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos 

seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer 

um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a 

restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”.  

 Os medicamentos de uso humano separam-se em dois grandes grupos: Medicamentos 

Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). 

2.1.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Por MSRM entendem-se aqueles que cumpram um dos seguintes requisitos: 

 Possam constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando usados para o fim 

a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica;  

 Sejam com frequência utilizados em quantidade considerável para fins diferentes 

daquele a que se destinam, se daí puder resultar qualquer risco, direto ou indireto, para a 

saúde;  

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

efeitos secundários seja indispensável aprofundar  

 Sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via parentérica.  

Assim, os MSRM só poderão ser dispensados se o utente apresentar uma receita médica 

prescrita por um profissional de saúde credenciado. 
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Quanto às receitas médicas propriamente ditas, elas podem considerar-se: 

 Não Renováveis: têm um prazo de validade de 30 dias após a data da prescrição. Os 

medicamentos prescritos têm como finalidade serem utilizados num tratamento de curta 

duração. 

 Renováveis: prescritas para utentes com doenças crónicas ou que exigem tratamentos 

prolongados. São constituídas por três vias e têm um prazo de validade de 6 meses; 

 Especiais: nas quais constam medicamentos classificados como psicotrópicos ou 

estupefacientes, segundo a legislação em vigor.  

 Restritas: são prescritos medicamentos que devido às suas características 

farmacológicas, se destinam a uso exclusivamente hospitalar ou a tratamentos em 

ambulatório com vigilância especial. 

Os MSRM têm o preço de venda ao público (PVP) fixado, assinalado na embalagem, e 

podem ou não ser comparticipados pelo Estado. A comparticipação destes medicamentos é 

estabelecida por acordo entre as entidades de saúde e os organismos comparticipantes, sendo 

que a percentagem de comparticipação do medicamento é variável de consoante o grupo ao qual 

o medicamento pertence e o organismo que comparticipa. Em termos práticos, o utente paga 

apenas uma parte do PVP do medicamento e a restante percentagem fica ao encargo da entidade 

comparticipante e é paga através da Administração Regional de Saúde (ARS) à farmácia. Certos 

utentes têm o que se chama de complementaridade de comparticipação, o que significa que 

dispõe de comparticipação simultânea por 2 organismos. 

 

2.1.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

 MNSRM são aqueles que não necessitam de receita médica para serem dispensados ao 

utente. Também conhecidos como medicamentos de “venda livre” eles são constituídos, por 

norma, por substâncias que apresentam um perfil de interações medicamentosas baixo e às quais 

estão associadas poucas reações adversas. Apesar da larga margem de segurança que se lhes 

atribui, os MNSRM não deixam de apresentar atividade farmacológica e, por isso, podem, 

quando usados de forma inapropriada, em concentrações exageradas ou por períodos de tempo 

demasiado longos, colocar em risco a saúde do doente. Assim, será da maior pertinência que o 

farmacêutico tenha em consideração determinados aspetos quando aconselha ou dispensa este 

tipo de medicamentos, devendo sempre alertar o utente que no caso de possíveis reações 

adversas e persistência de sintomas deve reportar ao seu médico ou farmacêutico. 

Em termos legais, para que se considerem MNSRM, as suas indicações terão que 

constar na lista de “situações passíveis de automedicação” presentes no despacho nº17690/2007, 

de 10 de agosto 
[4]

. 
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2.1.3. Medicamentos e produtos manipulados  

 

Os medicamentos manipulados correspondem a todos os medicamentos preparados 

segundo fórmulas magistrais ou oficinais, cuja preparação compete às farmácias ou serviços 

farmacêuticos hospitalares, sob a direta responsabilidade do farmacêutico.  

O medicamento manipulado pode apresentar-se como sendo: 

 Fórmula magistral: o medicamento é preparado em farmácia de oficina ou nos serviços 

farmacêuticos hospitalares segundo receita médica que especifica o doente a quem o 

medicamento se destina; 

 Preparado Oficinal: qualquer medicamento preparado segundo as indicações 

compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos 

serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes 

assistidos por essa farmácia ou serviço
 [5]

. 

 

O início do meu estágio (duas primeiras semanas) foi passado no laboratório de 

preparação de manipulados. Foi-me possibilitado colocar em prática competências 

adquiridas no plano curricular do curso, mais concretamente relacionadas com a 

Tecnologia Farmacêutica e adquirir novos conhecimentos sobre a manipulação de 

fármacos. Tive oportunidade de executar diferentes tarefas desde a receção de matérias 

prima, à manipulação de fármacos e à preparação de rótulos.  

 Em anexo (Anexo II e III), é possível consultar o modelo de uma ficha de 

preparação utilizada na FV, bem como a lista de medicamentos por mim manipulados. 

Foi também, durante este período, encorajada a leitura da legislação que a manipulação 

de fármacos 

2.2. Produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC)  

Um produto cosmético é 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 e ou proteger ou os manter em bom estado e ou de corrigir os odores 

corporais.
 
Esta definição está regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 142/2005, de 24 de agosto 

[6]
.
 

A este tipo de produtos estão associadas diferentes marcas comerciais e uma vasta rede 

de campanhas publicitárias que exibem os mais variados produtos. A época do ano determina o 

tipo de campanha em vigor e consequentemente a exposição destes produtos na farmácia. Na 
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FV, a maior parte do espaço correspondente a lineares e gôndolas é ocupado por este tipo de 

produtos. 

É ainda de salientar que os produtos de higiene buco-dentária (escovas e pastas 

dentífricas, colutórios, fixadores, etc.) também se inserem neste grupo.  

 

Os PCHC são produtos muito procurados nas farmácias. Numa fase inicial de 

atendimento ao público, foi complicado lidar como aconselhamento deste tipo de produtos. As 

formações dedicadas a PCHC que frequentei posteriormente contribuíram, em muito, para o 

desenvolvimento desta atividade. Assim, tornou-se mais fácil perceber qual o tipo de pele do 

utente, conhecer patologias, alergias e afeções dermatológicas e as vantagens das diferentes 

linhas de cosméticos relativamente às outras. 

 

2.2.1. Produtos dietéticos e para alimentação especial 

Definidos pelos decretos-lei 74/2010, de 21 de junho 
[7]

, e 227/99, de 22 de junho 
[8]

, 

como “produtos alimentares que, devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, 

se distinguem claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente; são adequados ao 

objetivo nutricional pretendido e são comercializados com a indicação de que correspondem a 

esse objetivo” Na prática, este tipo de produtos serve para dar resposta às necessidades 

nutricionais especiais de pessoas com processos de assimilação ou metabolismo perturbados ou 

que se encontram em condições fisiológicas especiais. 

Na FV existem desde leites e farinhas para neonatos e crianças até produtos de nutrição 

entérica completa enriquecidos em alguns nutrientes ou hipercalóricos.  

2.2.2. Suplementos alimentares 

Este tipo de produtos distingue-se por possuir na sua composição um conjunto variado 

de nutrientes, como vitaminas, aminoácidos, ácidos gordos, fibras e minerais, etc. O seu uso tem 

como finalidade complementar o regime alimentar normal e não substituir um regime alimentar 

variado. De resto, por não se atribuírem aos suplementos quaisquer propriedades profiláticas ou 

de tratamento de patologias, a sugestão de tais propriedades na rotulagem, apresentação e 

publicidade que possam aludir a isto são proibidas por lei. 

 

2.2.3. Produtos fitoterápicos 

Os produtos fitoterápicos são produtos concebidos à base de plantas. Incorporam 

componentes activos das plantas como raízes, partes aéreas, folhas ou flores e podem-se 

apresentar sob diferentes formas. A mais comum é a infusão (a vulgar tisana ou chá) mas podem 

também encontrar-se na forma de comprimidos, cápsulas, extratos e ampolas bebíveis. Na 
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maioria dos casos, a sua procura está associada a problemas de trânsito intestinal, insónias e 

ansiedade.  

2.3. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Os produtos e medicamentos de uso veterinário destinam-se à prevenção ou tratamento de 

doenças em animais e à correção ou modificação das funções orgânicas dos mesmos. Neste 

grupo temos desde antiparasitários internos e externos, a vacinas, anticoncecionais até 

antibióticos.  

Na FV, os medicamentos de uso veterinário estão armazenados separadamente dos 

medicamentos de uso humano. A venda destes produtos não é exclusiva das farmácias, podendo 

encontrar-se também em consultórios veterinários e armazenistas. 

Este tipo de produtos e medicamentos foi uma nova realidade com a qual tive 

contacto apenas no estágio. Em relação aos medicamentos veterinários, foi importante 

conhecer os princípios ativos existentes no mercado para o tratamento das demais patologias 

em animais assim como os tipos de vacinas comercializadas.  

2.4. Dispositivos Médicos (DM) 

Os DM englobam um vasto conjunto de produtos. São destinados a serem utilizados 

para fins comuns aos dos medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença 

humana mas atingem os seus fins através de mecanismos que não se traduzem em ações 

farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, distinguindo-se por isso dos medicamentos.
 

São exemplos de dispositivos médicos dispensados na FV: termómetros, compressas, 

frascos para colheita assética de urina, meias de compressão, dispositivos intra-uterinos, 

preservativos, nebulizadores, seringas e canetas de insulina. 

2.5. Produtos Ortopédicos 

O calçado ortopédico é concebido tendo em conta a estrutura do pé e o seu bem-estar e 

conforto. A FV disponibiliza vários modelos de calçado ortopédico. Das marcas mais sonantes, 

estão disponíveis na farmácia produtos da Scholl®, Jade® e Wock®, entre outras. 

3.  Gestão e administração 

  É imprescindível para uma farmácia, que ela seja gerida de forma ponderada e eficaz, de 

forma a conseguir-se uma boa sustentabilidade, sempre com garantias de um serviço 

farmacêutico sério e de qualidade. 
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3.1. Gestão de stocks 

 Por stock entende-se todos os produtos existentes na farmácia na disposição de serem 

dispensados, num determinado momento. A sua gestão é fulcral ao bom funcionamento deste 

tipo de estabelecimento. Os stocks são variáveis de Farmácia para Farmácia e dependem de 

determinadas características como o tipo de utentes que a frequentam, a sua localização, as 

tendências de prescrição, a visibilidade e sazonalidade de determinados produtos e o espaço 

disponível no local. Também dependem de características próprias do produto tais como a 

extensão do prazo de validade e das suas condições de armazenamento. Este processo de gestão 

é dificultado pela grande quantidade de referências e pelas diferentes rotatividades dos produtos. 

É importante achar-se um ponto de equilíbrio a fim de evitar stocks demasiado grandes ou 

demasiado reduzidos que acarretem grandes esforços financeiros e ocupação desnecessária de 

espaço ou ruturas de stock. 

 Como já foi mencionado, a dificuldade em gerir correctamente os stocks é atenuada pela 

informatização de todo o processo. O software SIFARMA 2000 é capaz de atualizar instantânea 

e automaticamente o stock de determinada referência sempre que se efetua uma venda ou se 

procede a uma receção de encomenda do mesmo produto. Permite também a fixação dos níveis 

mínimos e máximos para o stock dos produtos. Assim, estabelecem-se esses níveis de acordo 

com o fluxo de vendas do medicamento, evitando-se ruturas de stock e quantidades excessivas 

do mesmo. No entanto, esta informatização não é infalível e, por isso, é conveniente retirar-se 

listagens, periodicamente, para confirmação das existências e controlo de prazos de validade. 

 Uma gestão bem conseguida assenta no princípio de adaptar o stock à farmácia e não o 

contrário: farmácia ao stock. Por vezes, contudo, é impossível evitar ruturas de stock por razões 

que a farmácia, ou quem a gere, não consegue controlar, como é o caso de produtos rateados ou 

esgotados no laboratório. 

 A terceira e quarta semanas de estágio centraram-se na gestão de stocks. Foram-me 

dadas a conhecer todas as etapas do processo, desde a confirmação de existências e 

verificação de prazos de validade até à requisição e receção de encomendas. Esta experiência 

foi-me proveitosa em determinados aspectos. Permitiu-me essencialmente um primeiro 

contacto com os produtos existentes na farmácia bem como a sua localização. Possibilitou-me 

também perceber o mecanismo de encomendar/receber produtos, que até à data desconhecia. 

Durante o período de estágio, a FV sofreu um ajuste de stocks para grande parte das suas 

existências, com atualização de números mínimos e máximos de stocks e pontos de 

encomenda. Este processo de adaptação à realidade do mercado que é praticado 

periodicamente na farmácia em questão teve também a minha colaboração ativa. 
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3.2. Propostas de encomenda, receção e conferência das 

mesmas 

As existências podem ser adquiridas de diferentes formas. As mais usuais são a 

aquisição a distribuidores/grossistas e as compras diretas a laboratórios ou representantes de 

marcas. A Farmácia escolhe os seus fornecedores mediante aspetos relacionados com qualidade 

do serviço prestado, condições financeiras, disponibilidade de produtos, celeridade das entregas, 

possibilidade de devoluções, etc.   

No caso da FV, os seus distribuidores/grossistas principais são a Cooprofar Medlog, 

OCP Portugal, Udifar e Agrofauna 

Quando se pretende efetuar uma proposta de encomenda, o SIFARMA 2000 seleciona 

automaticamente os produtos cuja quantidade ultrapassou o ponto de encomenda, previamente 

definido. A proposta de encomenda gerada é depois analisada, alterada se houver necessidade 

disso (adicionando-se ou removendo-se produtos à lista, consoante as necessidades reais e 

momentâneas) e aprovada. No final é enviada ao distribuidor via modem. Na Farmácia em 

questão, efetuam-se diariamente cerca de cinco ou seis encomendas. O Software tem por defeito 

pré-estabelecidas as encomendas diárias, tendo em conta o fornecedor para o qual está 

predefinido determinado produto. Há que referir que as propostas de encomenda estão também 

diretamente relacionadas com possíveis bonificações oferecidas pelas empresas grossistas.  

Por vezes, em alternativa ou adicionalmente a estas propostas de encomenda via 

modem, recorre-se a encomendas telefónicas em casos específicos, nomeadamente no que toca a 

produtos cuja disponibilidade nos armazéns grossistas é necessária verificar no imediato. 

Produtos esgotados ou rateados são também pedidos frequentemente por esta via. 

 

Quando a encomenda dá entrada na farmácia, tem que proceder-se à verificação da 

mesma, num exercício em que basicamente se contabilizam os produtos e se verifica a 

correspondência com a fatura que a acompanha. Os produtos chegam em contentores fechados e 

selados, características dos diferentes fornecedores e devidamente identificadas com o nome da 

farmácia, código numérico, código de barras e fatura em duplicado (Anexo IV). Por norma, a 

fatura apresenta o Código Nacional do Produto (CNP), o nome do produto, a quantidade pedida 

e a quantidade enviada, o Preço de Venda à Farmácia (PVF) e o Preço de Venda ao Público 

(PVP) que corresponderá ao Valor Máximo Admissível (VMA).  

Há depois que registar informaticamente todas as entradas de produtos encomendados 

de forma a atualizar-se stocks, prazos de validade e, algumas vezes, o preço. Durante o processo 

de registo, deve ter-se em atenção as seguintes situações: 

 Produtos que nunca deram entrada na farmácia ou cujo prazo de validade é inferior aos 

existentes obrigam a introdução do prazo de validade no sistema informático; 
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 Qualquer desconto ou bonificação oferecida pelo fornecedor necessita de ser registado; 

 Para produtos taxados com IVA a 23%, tem que se estabelecer a margem de lucro (o 

produto não tem PVP estabelecido) e é da responsabilidade da farmácia a rotulagem dos 

referidos produtos, cumprindo-se o decreto-lei nº 112/2011, que estabelece a 

obrigatoriedade da indicação do PVP na rotulagem dos medicamentos. 

 As encomendas de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são enviadas 

juntamente com uma guia em duplicado. O duplicado terá que ser rubricado e 

carimbado pela farmácia e depois devolvido ao fornecedor. A guia original é arquivada 

O processo de receção da encomenda só termina depois de registados todos os produtos 

no sistema informático. No final, arquivam-se as faturas. 

Tive a possibilidade de executar propostas de encomenda, ainda que essas propostas 

fossem, naturalmente, verificadas antes de serem enviadas aos fornecedores. Quanto à 

receção de encomendas, foi-me também facultada a possibilidade de, com alguma autonomia, 

assumir o encargo variadas vezes. Numa fase mais adiantada do estágio, todo este processo 

de propostas de encomenda/receção de produtos foi desempenhado com alguma regularidade. 

3.3. Armazenamento 

Como é natural, após a receção de uma encomenda segue-se sempre o armazenamento 

dos produtos recebidos. Embora aparentemente este procedimento não pareça ser de grande 

importância, ele deve ser executado sempre de uma forma prática e organizada, para que os 

produtos sejam de fácil acesso sempre que desejado. Uma boa estratégia de armazenamento 

também contribui, ainda que de forma indirecta, para a prestação de um serviço de qualidade ao 

utente.  

Evidentemente, os produtos devem estar separados consoante algum critério e existem 

diversas formas de o fazer. No caso, a FV, e por dispor de excelentes condições para isso, ela 

dispõe de um armazém onde são guardados MG´s e noutro armazém são colocados MM, e 

produtos de dietética. Num armazém Anexo estão os DM e tudo o que se relaciona com 

produtos ortopédicos está armazenado na sala de ortopedia. 

Ainda em relação ao armazenamento e de encontro ao que é mencionado nas BPF as 

condições de iluminação, temperatura e humidade deverão respeitar as exigências específicas 

dos medicamentos, químicos, matérias-primas e materiais de embalagem. Os medicamentos em 

geral devem estar armazenados em condições de temperatura e humidade relativa controladas, 

condições estas verificadas periodicamente. Produtos que careçam de condições especiais de 

armazenamento, como os produtos de frio (vacinas, insulinas e outros) deverão ser sempre os 

primeiros a dar entrada e a ser armazenados, logo que possível, no frigorífico com temperaturas 

entre 2 °C e 8 °C. 
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 É também importante mencionar que, relativamente ao processo de armazenamento, 

deverá sempre respeitar-se a regra FEFO (first expired, first out). Na prática traduz-se em 

colocar dos produtos com prazo de validade mais curto à frente ou em cima daqueles que 

apresentam prazos de validade mais longo, fazendo com que estes sejam os primeiros a dar 

saída. 

 Durante o tempo de estágio passado em armazém, o armazenamento dos produtos 

rececionados foi uma prática constante. Foi-me ainda demonstrada a forma de 

monotorização da temperatura das camaras refrigeradoras e dos diferentes espaços de 

armazenamento, a qual recorre por registo automático de termomanómetros. Estes aparelhos 

permitem descarregar informaticamente os dados recolhidos, os quais devem ser arquivados 

para efeitos de uma possível fiscalização.  

3.4. Controlo de prazos de validade e devoluções 

 A relevância em controlar de forma eficaz os prazos de validade das existências prende-

se com o facto de se evitarem possíveis situações em que são dispensados aos utentes produtos 

com validades inadequadas à sua utilização e também de se precaver um possível prejuízo 

associado à inutilização dos produtos, o que pode ser contornado procedendo-se a um pedido de 

devolução.  

 Recorrendo mais uma vez ao software informático, é possível consultar todas as 

existências com aproximação do prazo de validade. Deste modo, na FV é impressa mensalmente 

a lista dos produtos cuja validade expira nos dois meses seguintes, por forma a evitar as 

situações supracitadas. Os produtos que constam dessa lista são confirmados, separados e 

devidamente identificados, para posteriormente serem devolvidos aos fornecedores, fazendo-se 

acompanhar de uma nota de devolução (Anexo V), na qual é mencionado o motivo da 

devolução. Se os produtos devolvidos forem aceites pelo fornecedor, é enviada uma nota de 

crédito à farmácia que descontará na fatura mensal. Se, por outro lado, a devolução for rejeitada, 

os produtos retornam à farmácia e são adicionados ao VALORMED para depois serem 

recolhidos. 

 As referidas listagens que mensalmente são impressas e distribuídas à equipa técnica 

também me foram apresentadas para que também colaborasse no processo de confirmação e 

recolha de produtos. O procedimento referente à elaboração de notas de devolução me foi 

devidamente explicado. 
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4. Serviços farmacêuticos  

O alargamento dos serviços de saúde prestados pela farmácia à comunidade, 

nomeadamente no âmbito da promoção da saúde e da prevenção, e a crescente especialização de 

todos os profissionais, têm feito crescer os índices de confiança da comunidade nas farmácias 

portuguesas, o que, consequentemente, aumenta a sua responsabilidade social.  

A Portaria n.º 1429/2007 de 2 de novembro 
[9]

, ao consagrar a possibilidade 

das farmácias de oficina de prestar serviços farmacêuticos, amplificou visivelmente o leque de 

funções da farmácia, com reflexos para o seu funcionamento e papel na sociedade. Medições de 

peso e altura, de tensão arterial e testes bioquímicos (i.e. Glicose, Colesterol e Triglicerídeos) 

são exemplos destes serviços, atualmente oferecidos pela larga maioria dos estabelecimentos 

farmacêuticos. 

 A FV está dotada de uma sala de atendimento personalizada, onde é realizada a 

determinação dos PB, constituindo este um local privilegiado para o estabelecimento de uma 

relação mais próxima com o utente. Prestando este tipo de serviços, a FV promove o 

rastreamento, acompanhamento e o tratamento de diversas patologias.  

 

4.1. Determinação de PB 

A FV disponibiliza aos seus utentes a determinação dos PB: glicémia, triglicerídeos, 

colesterol total, hemoglobina e ácido úrico. A importância em se controlar estes parâmetros 

relaciona-se com o facto de estes corresponderem a fatores de risco ou indicadores de 

determinadas patologias.  

Na FV, a determinação dos parâmetros realiza-se com recurso a um aparelho de 

diagnóstico Reflotron® Plus juntamente com tiras de teste reativas Reflotron® (específicas para 

cada teste). A técnica tem como base o princípio da fotometria e permite a obtenção de 

resultados seguros e fiáveis. De forma muito resumida, o que se faz é recolher uma porção de 

sangue capilar ao utente que depois é colocada na tira corresponde ao parâmetro a determinar.  

O possível contacto com fluidos biológicos requer uma especial atenção relativamente 

às condições de higiene e segurança. Assim, é conveniente ter-se estipulado um procedimento 

padronizado que salvaguarde tanto o farmacêutico como o utente. Para qualquer dos testes 

bioquímicos acima referidos, segue-se o mesmo procedimento: 

 Lavar as mãos com água e sabão, secar e calçar luvas de proteção; 

 Confirmar se todo o material necessário à determinação (tiras, lancetas, capilares 

algodão e álcool) se encontra à disposição; 

 Ligar o aparelho Reflotron Plus®; 
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  Desinfetar o dedo do doente com álcool e deixar evaporar; 

 Fazer a punção, no bordo lateral do dedo e descartar imediatamente a lanceta para o 

contentor; 

 Deixar formar uma gota, segurando o dedo do doente; 

 Recolher, para um capilar, o sangue necessário à determinação; 

 Aplicar o sangue contido no capilar na tira teste com a ajuda de um aplicador; 

 Limpar o dedo do doente com algodão e álcool; 

 Introduzir a tira teste no aparelho; 

 Aguardar pela leitura do resultado (o tempo de leitura varia de parâmetro para 

parâmetro); 

 Registar o valor obtido, juntamente com a data da determinação; 

 Rejeitar o material usado no contentor correspondente. 

Para o registo das determinações, a FV disponibiliza um cartão próprio, personalizando 

assim o serviço e possibilitando o seguimento dos valores obtidos pelo utente anteriormente. 

Recorde-se que, para a determinação de parâmetros como glicémia e triglicerídeos, o utente 

deve encontrar-se em jejum. 

Durante o estágio, fui responsável por grande parte das medições de pressão  arterial 

e testes bioquímicos que ocorreram na farmácia, tarefa que me ajudou a desenvolver uma 

maior capacidade de empatia com o utente: a perceber quais são as suas preocupações de 

saúde e a atitude que esperam do seu farmacêutico. Construir uma postura próxima ao utente 

é fundamental para que este desenvolva o à vontade necessário para expor as suas dúvidas. 

Trabalhar tão perto das pessoas neste gabinete, foi essencial no processo de desenvolvimento 

da postura ideal quando se está ao balcão, onde a proximidade tem certamente uma palavra a 

dizer. 

4.2. Determinação da pressão arterial (PA) 

 A hipertensão arterial (HTA) apresenta-se hoje como um dos mais sérios problemas de 

Saúde Pública, sendo responsável por elevado número de complicações cardiovasculares. 

A sua determinação pode ser feita de forma gratuita na FV. Ao dispor do utente, 

existem dois tensiómetros, um na área de atendimento ao público, em que o utente pode efectuar 

a medição da tensão arterial autonomamente e outro no gabinete de atendimento personalizado. 

É, no entanto, de sublinhar que a medição da pressão arterial em farmácia apresenta-se como 

um valor de rastreio e não de diagnóstico. 

Quando se detetam valores de tensão arterial que se encontram fora dos valores referência, é 

sugerido ao utente que volte a efetuar nova medição três dias depois de modo a averiguar se os 
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valores permanecem anormais. Caso isso se verifique em três medições consecutivas, é 

proposto ao utente a marcação de uma consulta para seguimento médico. Podem também ser 

indicadas ao doente algumas medidas não farmacológicas que possam diminuir a pressão 

arterial tais como deixar de fumar, evitar ingestão de bebidas alcoólicas, encorajar à prática de 

exercício físico e a redução do consumo de sal na dieta. 

4.3. Determinação de peso, altura e índice de massa 

corporal (IMC) 

 Esta determinação é efetuada numa balança digital ao dispor na área de atendimento ao 

público da farmácia. O aparelho emite automaticamente um papel com os dados obtidos: peso, 

altura e índice de massa corporal (IMC).  

O IMC faz a relação entre o peso (em quilogramas) e a altura (em metros) e permite 

classificar quantitativamente a obesidade em adultos. Segundo as indicações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), um IMC com valor superior a 25 corresponde a excesso de peso e 

superior a 30 é indicativo de obesidade. 

4.4. Formação contínua 

Qualquer profissional tem o dever de fomentar a sua formação contínua. É muito 

importante estar-se devidamente atualizado sobre novos avanços, evoluções dos conceitos e de 

recursos, que possam acrescentar qualidade ao serviço prestado. Para um profissional de saúde, 

a importância da formação contínua ganha ainda mais força, vista a grande responsabilidade 

associada à execução das suas funções. 

A formação contínua foi uma excelente experiência de grande utilidade para o meu 

estágio. A FV incentivou sempre a minha presença em formações que eu considerasse 

pertinente assistir. As formações que frequentei foram viradas para o mercado de PCHC. Por 

ter reconhecido logo à partida, certa dificuldade no aconselhamento deste tipo de produtos, 

estas formações foram importantes para adquirir novos conceitos, relembrar outros e 

perceber as diferenças mais preponderantes entre as linhas existentes de PCHC. No final do 

estágio, notei uma evolução significativa que se traduziu num maior à vontade em aconselhar 

estes produtos, resultado da aplicação dos conhecimentos que adquiri. (Anexo VI – lista das 

formações frequentadas) 

 

 

5.  Dispensa de Medicamentos 
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Hoje, em Farmácia comunitária, é reconhecido que a dispensa de medicamentos 

corresponde ao ato desempenhado pelo farmacêutico com maior destaque. Sobre o 

farmacêutico, recai a responsabilidade de educar, esclarecer, aconselhar e informar e é 

fundamental que ele desempenhe um papel ativo em todo o processo que envolva a dispensa de 

medicamentos, contribuindo para o máximo benefício da terapêutica que o doente possa efetuar.  

Como último profissional de saúde a contactar com o utente e também o mais próximo 

dele, é dever do farmacêutico salvaguardar o uso racional e seguro do medicamento, sob 

qualquer circunstância. 

Os 3 últimos meses de estágio foram dedicados à dispensa de medicamentos, ainda 

que nem sempre tenha sido desempenhada a tempo inteiro. Terminado o estágio, posso 

afirmar que este foi o maior desafio que enfrentei. O primeiro impacto em contactar com os 

doentes começou por ser acompanhado pelos colegas que todos os dias fazem atendimento ao 

público, num processo de aprendizagem gradual que posteriormente se traduziu em maior 

confiança, segurança e à vontade. Saber lidar um público tão grande e heterogéneo, como é o 

da Vitália não é tarefa fácil, mas quando aliado a uma postura profissional e séria, tal como 

me foi ensinado, torna-se mais fácil, até natural. Penso que, a este nível, a minha evolução 

foi notável: tornei-me capaz de estabelecer um diálogo saudável com os utentes, de 

aconselhar, de transmitir informação pertinente. No fim do estágio, tive uma certeza: estava 

muito mais perto de ser o profissional que idealizei. 

5.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

(MSRM) 
O conceito de MSRM, já anteriormente esclarecido, remete para apresentação de uma 

receita médica (Anexo VII e VIII) por parte do utente, para que o medicamento possa ser 

dispensado. A fim de evitar qualquer tipo de erro de dispensa ou faturação, o farmacêutico tem a 

obrigação de saber interpretar uma receita médica e de estar informado quanto à legislação 

vigente. 

 A dispensa de MSRM torna necessário, em primeiro lugar, a confirmação e validação 

da prescrição pelo farmacêutico. Para que se considere válida, a receita médica deve respeitar os 

parâmetros estabelecidos pela portaria n.º 193/2011, de 13 de maio 
[10]

. Deve então: 

 Conter número de receita e respetivo código de barras;  

 Mencionar identificação do local de prescrição;  

 Constar a identificação do médico prescritor (nome, número da cédula profissional, 

especialidade e contacto telefónico);  
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 Conter a identificação do utente (nome, número do utente, e número correspondente ao 

sistema de saúde de que é beneficiário, se aplicável);  

 Referir a entidade financeira responsável pela comparticipação;  

 Mencionar o regime especial de comparticipação (letras “R” e ou “O”), se aplicável;  

  Indicar o (s) medicamento (s), por denominação comum internacional (DCI) da 

substância ativa, ou da marca do medicamento, caso seja aplicada alguma exceção. Por 

receita, podem-se prescrever no máximo 4 medicamentos diferentes;  

 Mencionar dosagem, forma farmacêutica, número e tamanho das embalagens. Por 

receita podem ser prescritas no máximo 4 embalagens, sem se ultrapassar as duas 

embalagens do mesmo medicamento;  

  Referir posologia;  

  Fazer referência à aplicação de exceções ao direito de opção entre medicamentos do 

mesmo grupo homogéneo, se aplicável; 

  Identificar o despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de 

medicamentos, se aplicável;  

  Conter data da prescrição, validade e assinatura do médico.  

Ocasionalmente, o farmacêutico depara-se com situações em que as receitas médicas não 

possuem preenchidos todos os campos obrigatórios. Nestas situações, cabe-lhe a ele ponderar e 

decidir se deve ou não e de que modo proceder à dispensa dos medicamentos que constam na 

prescrição. Por outro lado, o artigo 4º do Decreto- lei nº 242-B/2006 
[11]

, esclarece que a 

dispensa de medicamentos comparticipados deve ser recusada quando a receita médica não 

respeita o modelo ou formato legal, contenha correções, rasuras ou quaisquer outras 

modificações, não se encontre autenticada pelo médico prescritor ou pela instituição de saúde ou 

tenha vencido o prazo de validade. Quando a receita apresentar alguma não conformidade, deve 

ser devolvida ao utente, com a devida explicação do motivo, para que possa ser devidamente 

corrigida pelo médico que a prescreveu. 

Na última década, assistiu-se ao processo de informatização das prescrições médicas,. A 

Portaria nº 198/2011, de 18 de maio 
[12]

, em vigor desde 1 de agosto de 2011 veio definir as 

regras de prescrição eletrónica de medicamentos e do regime transitório das receitas manuais. 

Com esta legislação, estabeleceu-se o modelo geral de receita eletrónica (Anexo 7) e foram 

delineadas as exceções que permitem a continuação da prática de prescrição manual. As receitas 

manuais (Anexo VIII) permanecem válidas, desde que possuam os impressos adequados 

fornecidos pela Imprensa Nacional da Casa da Moeda, e se enquadrem numa das seguintes 

situações: 

 Inadaptação do prescritor;  

 For efetuada no domicílio;  
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 Existir falência do sistema eletrónico;  

 Quando o volume de prescrição mensal é inferior a 40 receitas.  

Depois de validar a receita, o farmacêutico então pode proceder à dispensa dos 

medicamentos que constam na prescrição médica. Adicionalmente, deve fornecer ao doente 

toda a informação e indicação clínica relevante, passível de permitir o uso devido da medicação.  

Quanto ao registo informático da dispensa, o farmacêutico recorre ao software e 

preenche os dados que lhe são solicitados. Para simplificar o procedimento, foi atribuído a cada 

entidade comparticipante um código informático (i.e. 01, 48, J1), que é introduzido pelo 

farmacêutico de acordo com o indicado na receita. Se na prescrição constar alguma portaria ou 

despacho, esta informação também terá que ser preenchida informaticamente. Após o 

preenchimento destes dados, é impresso no verso da receita (Anexo IX) a informação relativa à 

venda efetuada. Por fim, em local próprio, a receita é assinada pelo doente e farmacêutico e é 

carimbada. 

5.1.1. Regras de prescrição por DCI 

O Decreto-Lei n.º 11/2012, de 8 de março 
[13]

, prevê que a prescrição de MSRM passe a 

ser feita obrigatoriamente por DCI. O documento refere o seguinte “a prescrição de 

medicamentos inclui obrigatoriamente a DCI da substância ativa, forma farmacêutica, a 

dosagem, a apresentação e a posologia”. Com isto, é dada a possibilidade ao doente de exercer o 

direito de opção entre os medicamentos que pertençam ao mesmo grupo homogéneo, sejam 

genéricos ou MM. Há, no entanto, algumas situações em que, excecionalmente, o médico pode 

prescrever pela sua marca ou titular da AIM do medicamento. São casos em que para 

determinada substância ativa ainda não exista qualquer MG comparticipado, ou se forem 

aplicadas exceções ao direito de opção, pelo prescritor. Em relação às exceções aplicáveis, 

vigoram as seguintes:  

 Exceção a), aplicada a medicamentos com margem ou índice terapêutico 

estreito;  

 Exceção b), aplicada em casos de suspeitas fundadas de intolerância ou reação 

adversa a um medicamento com a mesma substância ativa identificado por 

outra denominação comercial;  

 Exceção c), aplicada a medicamentos destinados a tratamentos com duração 

superior a 28 dias.  

Quanto às exceções a) e b), o utente não pode exercer direito de opção sobre outro 

medicamento do grupo homogéneo. No que toca à exceção c), o direito de opção limita-se a 

medicamentos com preço igual ou inferior ao do medicamento prescrito. 
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É de salientar que está previsto pela legislação, pela Portaria 137-A/2012 
[14]

, as 

farmácias disponibilizarem para venda, no mínimo, três medicamentos com a mesma substância 

ativa, forma farmacêutica e dosagem, que se incluam nos cinco preços mais baixos de cada 

grupo homogéneo, para assim se poder dispensar o de menor preço, se assim o utente desejar. 

5.1.2. Regimes de comparticipação  

O atual regime de comparticipação dos medicamentos é regulado pelo Decreto-Lei n.º 

48-A/2010, de 13 de maio 
[15]

. A comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

divide-se em 2 regimes: o Regime Geral, que abarca todos os utentes do SNS, no qual o estado 

comparticipa uma percentagem do PVP dos medicamentos, segundo 4 escalões de 

comparticipação (A, B, C e D, com comparticipação respetiva de 90%, 69%, 37% e 15% do 

PVP); e o Regime Especial (caracterizado pela letra “R” na prescrição) no qual acresce a 

comparticipação em 5% para o escalão A e 15% para os escalões B, C e D.  

Há também utentes que beneficiam de subsistemas de saúde que lhes aumenta o grau de 

comparticipação dos medicamentos. Exemplo disso são os casos das complementaridades dos 

cartões SAMS, SAMS Quadros, SAVIDA, Medis, Medicare, trabalhadores da EDP e da PT, 

entre outros. Quando é dispensada uma receita com regime de complementaridade, é tirada uma 

cópia dessa receita e no verso da original é impressa a comparticipação correspondente ao SNS, 

enquanto que no verso da cópia é impressa a comparticipação referente à entidade 

complementar.  

Medicação com a finalidade de tratar doenças crónicas como diabetes, lúpus, doença 

inflamatória intestinal, Alzheimer, entre outras, goza de um regime de comparticipação especial 

que é identificado pela portaria ou despacho correspondente à doença em questão, em local 

próprio na receita médica. Estas portarias trazem benefício para o doente, que passa a gozar de 

um maior grau de comparticipação por parte do SNS. 

5.1.3. Grupo homogéneo e preços de referência  

O grupo homogéneo corresponde ao conjunto de medicamentos que possuem a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, via de 

administração e dosagem, e no qual se verifica a existência de pelo menos um MG em 

comercialização. Cada grupo homogéneo apresenta um preço de referência e é sobre este valor 

que o Estado aplica comparticipação correspondente. O cálculo do preço de referência é feito 

com base na média dos cinco PVP’s mais baixos existentes no mercado, para os medicamentos 

que integram o mesmo grupo homogéneo. 

5.2. Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes  

Os medicamentos inseridos no grupo de estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a 

legislação própria, mais rígida, a fim de se evitar ou impedir o uso impróprio e comercialização 

ilícita deste tipo de medicamentos. Isto por se tratarem de princípios ativos capazes de induzir 
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alterações psíquicas e físicas graves ou originar tolerância e dependência quando utilizados de 

forma incorreta, e também pelo facto de poderem ser utilizados para fins ilegais.  

A legislação que abrange os psicotrópicos e estupefacientes 
[16]

 condiciona a forma 

como é processada a sua dispensa. Acrescendo aos requisitos necessários à validação da 

prescrição de MSRM que não sejam psicotrópicos e estupefacientes, para estes últimos poderem 

ser dispensados, terá adicionalmente que se respeitar o seguinte: 

 Estes medicamentos têm que ser indicados numa prescrição exclusiva; 

 O seu adquirente deve ter pelo menos 18 anos; 

 Aquando a dispensa, o farmacêutico terá que registar a identificação do titular 

da receita e da pessoa que a requisita (nome, número do cartão de cidadão, 

morada, idade); 

 A informação registada terá que ser impressa juntamente com a fatura e 

anexada à fotocópia da receita, existindo a obrigação legal desta documentação 

ser arquivada na farmácia durante, pelo menos, 3 anos.  

Cabe ao INFARMED a fiscalização e controlo da aquisição e venda deste tipo de 

medicamentos nas farmácias. Elas estão por isso obrigadas a fornecer a esta entidade, até ao dia 

8 do segundo mês seguinte àquele a que respeite, a listagem das receitas que correspondam a 

medicamentos com substâncias pertencente às tabelas I a II da listagem de medicamentos 

estupefacientes ou psicotrópicos. (Anexo X). 

5.3. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM) 

O Decreto-Lei n.º176/2006, de 30 de agosto 
[3]

 prevê que os MNSRM não beneficiem 

de comparticipação, com exceção de alguns casos previstos na legislação. Como a dispensa de 

MNSRM não obriga à apresentação de receita médica, estes medicamentos estão diretamente 

associados a casos de indicação farmacêutica e de automedicação, para o tratamento de 

problemas de saúde menores. 

 

5.3.1. Automedicação  

O Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho 
[4]

, define automedicação como “a utilização 

de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de 

saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento de um profissional de 

saúde”. Neste tipo de situações, o farmacêutico acaba por ser o único profissional de saúde com 

o qual o doente interage. Assim, a sua intervenção num contexto de automedicação torna-se 

indispensável e assume um cariz de grande responsabilidade. 
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Se um doente solicita a dispensa de um MNSRM para o tratamento ou alívio de 

sintomas, o farmacêutico deve prontamente tentar perceber o que levou o doente a procurar o 

medicamento. Para isso, será pertinente colocar questões acerca dos sintomas que o doente 

apresenta (como duração, localização, frequência, severidade, etc.) e tentar perceber se existem 

outros que o doente não tenha notado. Posto isto, feita uma avaliação da situação clínica, o 

farmacêutico estará em posição de indicar uma opção terapêutica adequada.  

A prioridade será sempre o aconselhamento de medidas terapêuticas não 

farmacológicas, quando possíveis, por envolverem menores riscos para a saúde do utente. Caso 

não seja aplicável ou se tenham revelado ineficazes anteriormente, o farmacêutico poderá passar 

então ao aconselhamento de uma terapêutica farmacológica, recorrendo aos MNSRM. Antes de 

indicar um MNSRM, o farmacêutico deve ainda ter o cuidado de perceber os problemas de 

saúde que o doente possa apresentar e se cumpre e qual terapia farmacológica, com o intuito de 

prevenir eventuais contraindicações, ou interações com o medicamento que vai aconselhar. 

Durante o período em que fiz atendimento ao público deparei-me com muitas 

situações de automedicação, ligadas sobretudo a sintomas relacionados com estados gripais, 

dores de cabeça, tosse, problemas dermatológicos e intestinais. Sempre que me foi possível, 

questionei o utente acerca dos sintomas, tentei perceber o problema mais aprofundadamente 

e procedi de forma a que o doente saísse da farmácia devidamente informado e esclarecido. 

5.4. Avaliação e aconselhamento farmacêutico  

A dispensa de medicamentos é um momento privilegiado para o aconselhamento 

farmacêutico. Sendo uma das mais relevantes tarefas do farmacêutico no contexto de uma 

farmácia comunitária, esta atividade reveste-se de uma responsabilidade considerável, na 

medida em que deve ser acompanhada de uma avaliação farmacoterapêutica cuidada. É função 

do farmacêutico avaliar se o medicamento prescrito se adequa à situação clínica do utente, bem 

como se a posologia, forma farmacêutica, via de administração ou duração da terapêutica, por 

exemplo, são as mais indicadas. Este deve ainda verificar a possibilidade de interações entre 

medicamentos. Sempre que se justifique, o farmacêutico deverá contactar o médico prescritor 

para a clarificar a situação ou alertar para possíveis lapsos. 

Neste âmbito, a comunicação com o utente é essencial. A informação transmitida no que 

concerne à posologia, via de administração do medicamento, cuidados de conservação ou 

contraindicações, por exemplo, deve ser simples e passível de ser compreendida por qualquer 

pessoa. O utente vê no farmacêutico uma fonte privilegiada e de confiança de obtenção de 

aconselhamento de saúde que o este não deve defraudar.  
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6.  Receituário e Faturação 
 

O processamento do receituário e faturação é fundamental para a sustentabilidade 

financeira de uma farmácia. É por esta via que é feito o reembolso monetário correspondente às 

comparticipações atribuídas aos medicamentos comparticipados.  

Como já foi mencionado anteriormente neste relatório, aquando a dispensa de MSRM, é 

impresso um documento de faturação no verso da receita (Anexo IX). Essa impressão contém 

as seguintes informações:  

 Nome e número de contribuinte da farmácia juntamente com o nome do Diretor 

Técnico;  

 Identificação do funcionário que executou a venda;  

 Número do lote e da receita no respetivo lote;  

 Data e número da venda processada; 

 Nome, dosagem, tamanho da embalagem e quantidade de embalagens do 

medicamento dispensado;  

 Identificação da entidade responsável pela comparticipação; 

 PVP e preço de referência dos medicamentos;  

 Valor correspondente à comparticipação aplicada e valor a ser pago  pelo 

utente.  

 

Após a impressão, o farmacêutico assina o documento de facturação e o utente procede 

de igual modo, consentindo que lhe foi dispensado o medicamento e prestado esclarecimento 

acerca da medicação prescrita. No final, o documento é carimbado com o carimbo próprio da 

farmácia. À receita processada, é atribuído um número de lote, número de receita e sistema de 

comparticipação. Cada lote é composto por um total de 30 receitas. 

6.1. Verificação e correção das receitas  

Em altura que se considere pertinente, as receitas aviadas devem ser conferidas, com o 

intuito de se detetarem possíveis erros cometidos no processo de aviamento. Pode acontecer, 

entre muitas situações, ter-se aviado uma receita com prazo de validado expirado, ter-se 

dispensado um medicamento na forma farmacêutica errada ou ter-se cometido um lapso no que 

toca ao organismo responsável pela comparticipação. Na correção de receituário deve conferir-

se a conformidade dos seguintes parâmetros: assinatura do médico prescritor; assinatura do 

profissional responsável pelo aviamento da receita; a data da venda e a validade da receita; o 

carimbo; a assinatura do utente; se há correspondência entre o regime de comparticipação 

faturado e o que consta na receita; e se o medicamento prescrito condiz com o medicamento 

dispensado. Posto isto, as receitas são depois separadas de acordo com os organismos de 
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comparticipação, e dentro de cada organismo, as receitas são distribuídas e organizadas em 

lotes.  

Ao último dia de cada mês fecham-se os lotes e antes de se enviar o receituário para a 

entidade comparticipante correspondente, faz-se a impressão do resumo mensal de lotes, 

documento esse que resume todos os lotes e valores faturados durante o mês e respetiva fatura 

mensal de medicamentos. Na fatura mensal deve constar: a identificação da farmácia; o número 

da fatura, ano e mês; número de identificação fiscal; código e designação da entidade 

comparticipadora; número total de lotes e receitas; valor total de PVP; valor total a pagar pela 

entidade comparticipadora; data de emissão; carimbo da farmácia e assinatura do Diretor 

Técnico.  

As receitas relativas ao SNS são enviadas para o Centro de Conferência de Faturas 

(CCF) até ao dia 5 de cada mês. Quanto aos restantes organismos (SAMS, Medicare, etc.), as 

receitas terão que ser enviadas, até ao dia 10 de cada mês, para a ANF, a qual assume o 

pagamento à farmácia do valor total referente às comparticipações. ANF receberá depois esse 

valor por parte de cada organismo.  
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PARTE II 

 

Temas 

desenvolvidos no 

estágio 
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1. Tema 1: Medicamentos Genéricos: perspetiva da 

evolução do mercado e confiança do consumidor 
 

Este tema, explorado no âmbito das atividades desenvolvidas no estágio, surge por dois 

diferentes motivos. A primeira razão que fez despontar o interesse nesta matéria foi o facto de a 

FV, durante o período de estágio, ter sofrido uma remodelação do stock de MG. Foi 

desencadeado um processo de atualização das existências e revisão de fornecedores, num 

esforço de adaptação ao mercado atual, que ganha força a cada dia que passa, uma realidade 

sustentada por factos apresentados ao longo deste trabalho. Este exercício de atualização, no que 

toca à gestão de MG, foi, de resto, acompanhado de perto por mim, e teve a minha colaboração, 

junto do Dr. Paulo Pinho, um dos detentores da propriedade da FV. 

Outro aspeto importante que também contribui para o interesse no tema foi o contacto 

direto com os utentes, no serviço de atendimento ao público, em relação à dispensa de 

medicamentos. Constatei, durante o tempo em que me foi dada a oportunidade de fazer 

atendimento, que havia opiniões díspares em relação à confiança nos MG, por parte dos utentes. 

Ocasionalmente, foi-me solicitada opinião e esclarecimento em relação à utilização destes 

medicamentos, numa alusão a alguma falta de informação, por parte de alguns utentes. Pelo 

contrário, noutras situações, foi evidente a existência de ideias preconcebidas e erradas acerca 

do assunto. 

Pelas razões anteriormente expostas, cresceu em mim o interesse e curiosidade em 

aprofundar este tema, aproveitando esta oportunidade para enquadrar o estudo nas atividades 

desenvolvidas no estágio. Assim, os principais objetivos deste trabalho são, fundamentalmente: 

 Fazer algumas considerações sobre MG; 

 Perceber de que forma o mercado de MG tem evoluído ao longo dos últimos 

anos; 

 Fazer um ponto de situação no que toca à confiança do consumidor 

relativamente a estes medicamentos por via da realização de inquéritos (anexo 

XI) aos utentes da FV 
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1.1. MG: Considerações gerais 

Entende-se por MG “um medicamento com a mesma composição qualitativa e 

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

relação ao medicamento de referência (MR) tenha sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados” 
[3]

. São então medicamentos que contêm a (s) mesma (s) 

substância (s) ativas e apresentam o mesmo mecanismo de ação que o MR correspondente.  Por 

outo lado, os MG equivalentes podem incluir na sua composição excipientes diferentes, se for 

comprovado que não há alteração do efeito terapêutico do medicamento. No que diz respeito ao 

princípio ativo, os MG e de referência podem diferir quimicamente, por exemplo em relação à 

composição do sal em que se apresentam 
[17]

. 

Para ser considerado como tal, um MG terá que reunir as seguintes condições: 

 Ser essencialmente similar a um MR, de acordo com o previsto na legislação (alíneas i) 

e j) , do artº 2º , do DL nº 242/2000 , de 28 de setembro); 

 Terem caducado os direitos de propriedade industrial relativos às respetivas substâncias 

ativas ou processo de fabrico;  

 Não invocar a seu favor indicações terapêuticas diferentes relativamente ao MR já 

autorizado 
 [17]

. 

É da responsabilidade do INFARMED a aprovação de MG, assim como a atribuição da 

AIM e o respetivo número de registo. Atualmente, segundo o Estatuto do Medicamento e a 

legislação que se lhe aplica, todos os MG têm obrigatoriamente que ser identificados pela 

presença da sigla “MG” nas suas embalagens 
[18]

. 

Como já foi referido, para ser considerado MG há que ter sida demonstrada bioequivalência 

com o MR a que corresponde. Um medicamento é considerado bioequivalente ao de referência, 

se após a sua administração, na mesma concentração, exibe um perfil e taxa de absorção 

semelhantes. A avaliação da bioequivalência assenta no pressuposto que os dois são 

considerados bioequivalentes se os seus perfis tempo versus concentração plasmática são 

suficientemente semelhantes ao ponto de se garantir uma eficácia comparável, e segurança 

equivalente 
[19]

. 

 Legalmente, estes medicamentos só poderão ser introduzidos no mercado depois de 

expirado o período de proteção de patente e certificados complementares de proteção do MR 

correspondente 
[17]

. Os produtores de MG, como concebem estes medicamentos depois de 

terminado o período de proteção de patente dos MR, não necessitam de investimento financeiro 

no que diz respeito a investigação e ensaios clínicos, uma vez que estes estudos já foram 

realizados para a aprovação do medicamento pela entidade que inicialmente obteve a patente. 
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Por essa razão, os MG podem ser produzidos com a mesma qualidade do medicamento original, 

mas a um preço significativamente inferior. Esta é a justificação para o baixo preço dos 

genéricos, a sua grande mais-valia.  

1.2. A importância dos MG para os Sistemas de Saúde 

A utilização dos MG tem sido incentivada, a nível mundial, pelas diferentes políticas de 

saúde, no sentido em que o recurso a este tipo de medicamentos permite a redução dos custos 

dos sistemas de saúdes, sendo ao mesmo tempo importantes por facilitarem o acesso a 

alternativas terapêuticas menos dispendiosas, por parte do doente. Assim, os governos, 

inquietados com o aumento do custo de produtos farmacêuticos dentro dos seus orçamentos 

nacionais de saúde, têm-se empenhado na promoção da utilização de genéricos em detrimento 

dos MR, de preço mais elevado 
[20] [21]

.  

O incentivo à utilização de MG, verificado ao longo dos últimos anos em Portugal, integra-

se num dos objetivos fundamentais previsto pela política nacional de medicamentos, 

nomeadamente no que diz respeito à utilização racional e eficiente de medicamentos, com 

contribuição para a sustentabilidade dos sistemas de saúde 
[22]

. 

1.3. Evolução Histórica dos MG em Portugal 

No nosso país, o primeiro documento legal que visou regular a produção, autorização de 

introdução no mercado, distribuição, preço e comparticipação de MG foi o Decreto-Lei 81/90, 

de 12 de Março. No ano seguinte, o Decreto-Lei 72/91, de 8 de Fevereiro trouxe a definição de 

MG e o estabelecimento das condições de prescrição e dispensa. Daí em diante, foi introduzido 

gradualmente, um conjunto de disposições legais que alteraram o panorama inicial. Começou 

pela alteração do regime de formação dos preços dos MG (passaria a ser 20% abaixo do PVP do 

MR) e reestabeleceram-se as condições de autorização de introdução no mercado (demonstração 

de bioequivalência quando necessário e autorização de passagem a genérico).  

 Apesar dos esforços dos governos em promover estes medicamentos, até ao ano de 

2000, o mercado de MG em Portugal não evoluiu, apresentando quotas de mercado residuais (a 

rondar os 0,13%). Para contrariar esta tendência, o Ministério da Saúde, através do 

INFARMED, impôs um Programa Integrado de Promoção dos MG direcionado à indústria 

farmacêutica, profissionais de saúde e o público em geral. Com as alterações propostas por esse 

programa, pretendia-se dar nova visibilidade ao mercado português de genéricos. Eis o que 

aconteceu nos anos seguintes: 

 2000: aumento de 10% na comparticipação do Estado no PVP dos MG e alterou-se a 

identificação e o modo de prescrição e dispensa dos MG; 
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 2001: altera-se o regime de formação dos preços, fixando-se a diferença mínima do 

PVP entre o MG e o MR em 35%. Há também um esforço de promoção da passagem de 

especialidades farmacêuticas já existentes no mercado a MG  

 2002: Criou-se o Sistema de Preços de Referência e instituiu-se o conceito de prescrição 

por DCI para substâncias ativas com MG autorizados.  

Para apoiar estas medidas legais, o INFARMED avançou para o recrutamento, formação e 

treino de Técnicos de Divulgação de Genéricos que ao longo de 2001 e 2002 realizaram mais de 

500 sessões de promoção de MG como medicamentos com qualidade, eficácia e segurança. O 

INFARMED passa a publicar, trimestralmente, o Guia de MG para médicos e farmacêuticos. 

Criou-se também uma linha telefónica direta e um espaço na internet, com informações sobre 

MG para público em geral. Daí para a frente, foram desenvolvidas as seguintes campanhas 

publicitárias e de informação: “MG: descubra as diferenças”, em 2001; “MG, porque as pessoas 

merecem”, em 2003; ”Genéricos: iguais na qualidade, diferentes no preço”, 2004; “Qualidade, 

Segurança e Eficácia ao seu alcance. Pode Confiar!", em 2007 e  2009 “Não acha que estar 

doente já custa o suficiente?”. Em 2012, a prescrição por DCI passa ser obrigatória. No círculo 

da indústria farmacêutica, foi aprimorado o processo de avaliação e aprovação de MG, com 

redução dos prazos de concessão de AIM e simplificação de procedimentos administrativos e do 

sistema de comparticipação 
[22]

. 

1.4. Evolução do mercado de MG em Portugal 

As medidas, implementadas de 2000 em diante, surtiram um efeito imediato e evidente no 

mercado. Aumentou o número de pedidos de autorização e de comparticipação de novos 

genéricos, surgiram novas empresas interessadas na produção e comercialização destes 

medicamentos e, como seria de esperar, a prescrição e utilização de genéricos subiram 

significativamente 
[23] 

(figura1). 

Figura 1 Mercado de MG’s: evolução do n.º de medicamentos autorizados, 

comparticipados e prescritos. Fonte: INFARMED - Observatório do Medicamento e 

Produtos de Saúde 2007 
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A crescente utilização de MG continua em evidência até aos dias de hoje. Os dados 

sugerem que a confiança nos MG, tanto do ponto de vista do doente como da perspetiva do 

prescritor, tem vindo a crescer. Para se poder fazer uma análise mais detalhada ao mercado 

destes medicamentos, há alguns conceitos que interessa definir: 

Quota de Mercado de MG: 

 No Mercado Ambulatório – % de MG no total de medicamentos comercializados nas 

farmácias e em LVMNSRM 

  No Mercado do SNS – % de MG no total de medicamentos comparticipados pelo SNS 

 No Mercado Total - % de MG correspondente ao mercado total de medicamentos 

(ambulatório e SNS) 

Em 2003, os dados disponibilizados pela Apifarma dão conta das quotas de mercado total 

dos MG em volume (número de unidades comercializadas) e em valor (valor que corresponde às 

vendas de MG) na ordem dos 8,2% e 9,3% respetivamente. Em 2007, essas mesmas quotas 

quase que duplicaram, passando para valores de 16,2% e 17,5%. No início do ano transato, as 

quotas de volume e valor fixaram-se nos 33,5% e 17,2% respetivamente. Salta aqui à vista um 

aumento evidente da quota de volume, relacionado com o maior uso destes medicamentos e o 

decrescimento da quota de valor entre 2007 e 2013, facilmente justificável se tivermos em 

consideração a diminuição do preço médio dos MG que ocorreu neste espaço de tempo, como é 

possível verificar nas tabelas consultáveis na IMS Health 
[23]

: Entre janeiro de 2007 e janeiro de 

2013 o preço médio de MG vendidos nas farmácias sofreu uma redução de 67%, resultado da 

emergência de um mercado muito competitivo, com a entrada progressiva de muitos 

laboratórios na produção de MG. Pode dizer-se, de forma simplista, que se vendem cada vez 

mais genéricos, a preços cada vez mais baixos 
[24]

. 

Os mais recentes dados, referentes ao mês de janeiro de 2013, dão-nos ainda informações 

mais detalhadas em relação a este mercado. Se nos focarmos no segmento de mercado que 

corresponde ao mercado de ambulatório, especificamente nas farmácias, temos quotas de 

Figura 2 Evolução das Quotas de Genéricos no Mercado Total - em Valor e Volume. Fonte: IMS Data, YDT 2013 
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volume de 27,2 % que se podem comparar com as quotas de mercado do SNS, na ordem dos 

35,3%. De facto, ao nível do SNS, há uma aposta clara nos MG, associada à redução da despesa 

pública implementada nos últimos anos. Só entre janeiro de 2012 e janeiro de 2013, foi 

estimada uma poupança de 10,7 milhões de euros, no SNS, valor que corresponde ao aumento 

da quota de MG nesse período de tempo 
[24]

.  

1.4.1. Adaptação das farmácias ao mercado de MG 

Consultando o sítio do INFARMED, á possível consultar-se a quota de MG de todas as 

farmácias portuguesas. A FV apresenta atualmente uma quota de 41,5% 
[25]

. Como aconteceu na 

generalidade das farmácias portuguesas, a FV adaptou-se gradualmente à realidade do mercado. 

A explosão deste mercado levou a que as farmácias passassem a ter em atenção a gestão dos 

MG. Hoje, a generalidade compra MG diretamente aos laboratórios, num esforço de conseguir 

melhores condições de aquisição. Logisticamente, a organização do espaço da farmácia teve que 

ser adaptada, em função do maior volume de existências de MG. Outros aspetos prendem-se 

com a formação dos farmacêuticos e técnicos, que devem estar devidamente informados e 

atualizados acerca da legislação que regula estes medicamentos (e que constantemente é 

modificada), possuindo o conhecimento científico indispensável para esclarecer os seus utentes 

acerca da matéria. 

1.5. Classes terapêuticas de MG no mercado português  

Analisado o mercado ambulatório português, entre janeiro e junho de 2013, é 

incontestável que existem classes terapêuticas de genéricos em evidência, quanto ao volume que 

representam. Os dois grupos a que corresponde maior valor de mercado (em €) são as estatinas e 

os inibidores da bomba de protões. Destacam-se as estatinas por possuírem um peso de 10% em 

volume no mercado genérico, sendo a classe com maior valor de mercado Os inibidores da 

enzima de conversão da angiotensina e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina 

também se apresentam em evidência no mercado 
[26]

. Estas classes estão voltadas sobretudo para 

o tratamento de doenças crónicas. 

1.6. Confiança nos genéricos  

Em 2000, alguns estudos levados a cabo em diferentes países europeus, mostravam que 

cerca de 30% dos consumidores consideravam os MG menos seguros e menos eficazes que os 

MM. 
[27]

 O crescimento do consumo destes medicamentos em Portugal e na Europa, na década 

seguinte sugere um aumento da aceitação destes fármacos e uma menor perceção do risco 

associado ao seu uso, tanto do ponto de vista do doente como do ponto de vista dos 
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profissionais de saúde. Em relação ao doente, estarão sempre na base da sua escolha, crenças de 

senso comum acerca da eficácia e segurança dos genéricos 
[28]

. 

Um estudo recente sobre o conhecimento e aceitação dos portugueses perante os MG, 

revelou uma população informada com boa aceitação de MG’s (cerca de 83% de aceitação 

positiva) 
[29]

. Dados recolhidos em alguns estudos indicam que um melhor conhecimento e 

informação sobre MG por parte dos utentes são fatores preponderantes para uma maior 

aceitação e consumo 
[30]

. Outro aspeto importante que parece influenciar claramente a aceitação 

dos MG é a opinião que os médicos transmitem ao doente 
[31]

. Os estudos já efetuados também 

apontam as principais razões que levam o consumidor a confiar ou não nos MG. A razão mais 

forte em prol dos MG relaciona-se, naturalmente, com a sua vantagem económica. Em sentido 

contrário, a razão mais forte na base da preterência dos genéricos relaciona-se com a perceção 

de falta de equivalência e de eficácia em tratamento de doenças graves, confirmando a ideia que 

muitos utentes consideram estes medicamentos, mais baratos, de qualidade inferior 
[29]

. 

 

1.7. Trabalho de campo: Avaliação da confiança do 

consumidor nos MG 

1.7.1. Objetivos 

O trabalho de campo desenvolvido neste âmbito teve como principais objetivos a 

análise do consumo de MG da população e, essencialmente, a confiança que os doentes 

depositam nos MG, avaliando os motivos principais que os levam a confiar ou não nestes 

medicamentos.  

1.7.2. Metodologia 

Amostra: O presente estudo realizou-se na FV e abrangeu utentes sem distinção do género e 

faixa etária. Todos os inquiridos são de nacionalidade portuguesa. Foram selecionados todos os 

que demonstram disponibilidade em responder ao inquérito referente ao estudo. A amostra foi 

constituída por 30 utentes da FV. 

Recolha de dados: Os dados foram recolhidos em dezembro de 2013, com recurso a um 

inquérito de resposta fechada. O inquérito encontra-se disponível para consulta em anexo 

(Anexo XI). 

Tratamento de dados: O tratamento de dados foi realizado com suporte do software Excel 

2010 recorrendo às funcionalidades que o programa oferece. 
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 Aspetos éticos: Foi garantido o anonimato e confidencialidade dos dados. Foi feita referência 

que os resultados provenientes do estudo se destinavam a divulgação no meio científico. No 

inquérito consta um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de participação voluntária no 

estudo.  

1.7.3. Resultados e Discussão 

 100% dos inquiridos diz saber o que é um MG.  
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 Relativamente aos 7% que afirmam que a escolha varia de caso para caso, a 

totalidade revela optar pelo MG só quando considera a diferença de preço 

significativa. Caso contrário opta pelo MM. 

Tratados os dados, é possível retirar algumas informações. O primeiro ponto refere-se à 

informação do consumidor sobre a matéria. Á pergunta “sabe o que é um MG?” a totalidade dos 

inquiridos respondeu afirmativamente. Há, no entanto, que ter em conta que o inquérito não 

permite esclarecer se essa definição de MG corresponde à definição correta. Mostra, apesar de 

tudo, que o termo é do conhecimento da generalidade do público. Quanto ao segundo ponto, o 

estudo comprova que a esmagadora maioria (80%) dos utentes afirma já ter utilizado um MG. 

Apenas 20% diz nunca ter utilizado um MG. É de referir, porém, que durante a minha 

experiência de atendimento ao público, por diversas vezes, contatei que o que acontece é o 

doente utilizar MG, pensando que se trata de MM. O público nem sempre sabe distinguir as 

diferenças entre eles. Pode também acontecer que não sejam devidamente questionados ou 

informados pelo técnico ou farmacêutico, aquando da dispensa. 

Quando confrontados com a questão “Se puder optar, escolhe: sempre o MM; sempre o 

MG ou a escolha varia de caso para caso?”. Em 63% dos casos os inquiridos optaram por um 

MG. Temos a indicação de que cerca de um terço dos utentes confia nos MG ao ponto de 

optarem, sempre que possível, por estes. Quanto às razões que motivam essa escolha, quase 

metade dos utentes inquiridos (47%) aponta o seu baixo custo como principal motivo, o que já 

era expectável. Alguns revelam ainda que a opinião do prescritor ou farmacêutico tem um peso 

importante na decisão, facto que reforça o papel dos profissionais de saúde na palavra final do 

utente, também já demonstrado em estudos anteriores. Em contrapartida, 30% dos inquiridos 

optaria por um MM. Desses utentes, 45% invoca como justificação experiências anteriores 

negativas com MG, com o efeito obtido a não corresponder ao desejado. Há a comentar, em 

relação a isto, que muitas das vezes, a possível falha na terapêutica poderá não se ter devido ao 

facto de se tratar de um MG, mas é facilmente associada a ele se o doente, à partida já 

“desconfia” desses medicamentos. Cerca de 22% afirmou não confiar nos MG pelo preço tão 

baixo que alguns apresentam, numa associação direta do preço reduzido com falta de qualidade. 

Ainda, 7% do total dos inquiridos afirma que a sua escolha entre MG e MM varia com a 

diferença do preço e só em caso de ser muito grande é que optam pelos genéricos. Este facto 

sugere que o fator económico, por vezes, prevalece sobre a confiança na qualidade e eficácia 

dos MG.   
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1.7.4. Conclusão 

Embora estejamos perante um estudo simples, com uma amostra reduzida, podemos 

tirar uma ou outra ilação relevante. Conclui-se em primeiro lugar que os utentes da FV parecem 

estra familiarizados com os MG já que todos afirmam saber de que se tratam estes 

medicamentos. Em segundo lugar, é possível constatar que a grande maioria dos inquiridos já 

utilizou MG e grande parte deles, quase um terço, revelou confiar nestes medicamentos, 

direcionando para eles a sua escolha, sempre que possível. Mesmo quando o doente não está 

ciente da equivalência quanto à eficácia e segurança dos MG em relação aos MR, o preço é o 

fator que mais acaba por pesar na opção pelos MG. Resta dizer que os resultados obtidos estão 

de acordo com o já havia sido evidenciado nos estudos mais recentes: Os portugueses confiam 

cada vez mais nos MG. O que fará os utentes aderirem cada vez mais a estes medicamentos? 

Será o fator económico o único responsável? Naturalmente que não. As campanhas 

governamentais informativas lançadas nos últimos anos, a informação prestada pelos 

profissionais de saúde diariamente e a evolução da legislação que rege estes medicamentos 

também são contributos fundamentais para a aceitação e utilização gradual do consumidor. Este 

exercício de promoção de MG irá certamente continuar no futuro e é expectável que o doente, 

não só continue a confiar nos MG mas que confie cada vez mais neles. 

 

2. Tema 2: Considerações sobre a segurança do Ranelato de 

Estrôncio no tratamento da Osteoporose 

 

No dia 10 de janeiro deste ano, o Infarmed emite uma Circular Informativa onde consta 

o seguinte “O Comité de Avaliação do Risco em Farmacovigilância (PRAC) da Agência 

Europeia do Medicamento (EMA) recomendou a suspensão dos medicamentos Protelos e 

Osseor (contendo ranelato de estrôncio), indicados para o tratamento da osteoporose grave. Esta 

recomendação surge após uma revisão de segurança, divulgada pela Circular Informativa n.º 

113/CD/8.1.7., de 20/05/2013.” O documento acrescenta ainda: “Em abril de 2013, a EMA já 

tinha recomendado a restrição do uso destes medicamentos, devido ao aumento do risco de 

doenças cardíacas graves (Circular Informativa n.º 091/CD/8.1.7., de 29/04/2013), tendo sido 
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identificada a necessidade em realizar uma revisão de segurança mais detalhada e completa.” 

Esta notícia de recomendação da suspensão de dois medicamentos amplamente utilizados no 

mercado português para o tratamento da osteoporose fez crescer a minha curiosidade sobre o 

que estaria na base das razões desta decisão. O desenvolvimento deste tema tem como objetivo 

explorar essencialmente questões de segurança relacionadas com o ranelato de estrôncio, numa 

abordagem a alguns conceitos sobre farmacovigilância que estiveram na origem da circular 

informativa referida anteriormente.  

Ainda no âmbito deste tema e porque a Osteoporose é uma doença prevalente com 

relevância atual, foram elaborados folhetos informativos, e mais tarde distribuídos na FV, onde 

são expostos os cuidados de saúde que o doente com osteoporose deve ter para minimizar os 

riscos de ocorrência de fraturas. Esta parte do trabalho, de cariz prático, tem como objetivo 

informar o utente sobre a doença, alertar para a sua importância e indicar medidas que devem 

ser tomadas pelos doentes para prevenir o risco de fraturas. (Anexo XII) 

2.1. Osteoporose   

 

O tecido ósseo, marcado pela sua dinâmica, preserva o tamanho, forma e integridade do 

esqueleto e regula a homeostasia mineral, sendo constantemente remodelado ao longo da vida. 

Este processo de remodelação óssea é o mecanismo fisiológico que assegura a renovação do 

tecido, mantendo a massa óssea no adulto e ocorre em locais conhecidos como unidades de 

remodelação óssea presentes ao longo dos tecidos ósseos 
[32]

. Destas unidades, fazem parte os 

osteoclastos e osteoblastos que atuam em alturas específicas durante o ciclo de remodelação. A 

Homeostasia óssea é assim mantida por meio de um equilíbrio entre a formação óssea mediada 

pelos osteoblastos e a reabsorção óssea mediada pelos osteoclastos 
[33]

. 

A osteoporose é uma doença óssea caraterizada pela perda da matriz óssea e 

deterioração da microestrutura do osso que conduzem a um risco elevado da ocorrência de 

fraturas [34]
. Com o envelhecimento progressivo da população mundial, a incidência de 

osteoporose aumenta de ano para ano. Nos Estados Unidos da América, anualmente, são 

diagnosticados 10 milhões de novos casos de osteoporose 
[35]

. A prevalência de osteoporose não 

está determinada de forma clara, por se tratar de uma doença frequentemente assintomática, no 

entanto, a OMS estima essa prevalência em cerca de 20-30% em mulheres com mais de 50 anos 

[36] [37]
. 

O avanço da idade, a falta de estrogénios, vitamina D e/ou deficiência de cálcio, um 

peso corporal baixo ou baixo IMC, imobilidade, tabagismo, consumo excessivo de álcool, 

doenças endócrinas, o uso de determinados fármacos (como os glucocorticóides), intervenções 
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cirúrgicas e historial familiar são hoje reconhecidos como os principais fatores de risco da 

osteoporose 
[38] [39]

. Situações tais como a falta de equilíbrio postural, problemas de visão, 

fragilidade, ou medicação com cariz sedativo, contribuem para o risco de ocorrência fratura 

osteoporótica, decorrentes de uma possível queda 
[40]

. As fraturas osteoporóticas podem ocorrer 

em qualquer parte do esqueleto, mas as mais frequentes afetam as ancas, a coluna e o pulso 
[41]

. 

A causa da osteoporose está no desequilíbrio entre reabsorção óssea e formação óssea. 

O pico de massa óssea é atingido no início da idade adulta e, posteriormente, essa massa óssea 

vai diminuindo. Este processo é acelerado nas mulheres, no período pós-menopausa, pela 

diminuição dos níveis de estrogénio à qual está associada um aumento da atividade dos 

osteoclastos. É sabido que os estrogénios desempenham um papel multifatorial na manutenção 

da formação óssea cortical, estimulando os osteoblastos, e prevenindo a reabsorção óssea por 

suprimir a formação de osteoclastos e por estimular a sua apoptose 
[42]

. Nos homens, é a 

testosterona que desempenha um papel semelhante, na manutenção da massa óssea 
[33]

. 

Por se tratar de uma doença silenciosa, o seu diagnóstico não é tarefa fácil. Durante os 

últimos anos, verificaram-se algumas alterações no que ao diagnóstico diz respeito e também 

relativamente ao seu tratamento. Atualmente, existe um consenso de que a decisão de iniciar o 

tratamento deve depender de dois factores: da densidade mineral óssea e do risco absoluto de 

fratura, que é medido consultando as tabelas de risco 
[37]

. 

O doente com osteoporose terá, naturalmente, que adotar alguns cuidados de 

saúde no sentido de minimizar possíveis complicações da doença, o mesmo que dizer, risco 

de fraturas. Esses cuidados estão descritos no folheto informativo, realizado no âmbito 

deste tema, juntamente com uma pequena descrição da doença e alguns dados estatísticos 

que pretendem chamar a atenção do doente para a importância da osteoporose e para o 

que a doença implica. O folheto pode ser consultado em anexo (Anexo XII) 

Quanto às opções existentes para o tratamento farmacológico desta doença, existem 

algumas alternativas: cálcio e vitamina D, tratamento hormonal na menopausa, a tibolona, os 

moduladores seletivos dos recetores de estrogénios, os bisfosfonatos, os agentes anabólicos e a 

calcitonina. O ranelato de estrôncio (RE) é outra das opções disponíveis e apresenta particular 

eficácia na redução do risco de fraturas vertebrais 
[43]

. 

2.2. Ranelato de Estrôncio no tratamento da osteoporose 

O Estrôncio estável, tal como o cálcio e o magnésio, é um metal que ocorre 

naturalmente no corpo. Cerca de 99 % do total do estrôncio que existe no corpo encontra-se no 

osso. Existem várias formas de estrôncio estável, como o RE, citrato de estrôncio e carbonato de 
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estrôncio. In vitro e in vivo foi demonstrado que o estrôncio aumenta a formação óssea e 

diminui a sua reabsorção 
[44]

 . 

O RE é a forma de estrôncio estável mais amplamente estudada e é hoje usado no 

tratamento da osteoporose, na Europa e na Austrália. A ação do RE está relacionada com a 

estimulação dos osteoblastos e inibição dos osteoclastos, que leva ao tal aumento da formação 

óssea e redução da reabsorção 
[45]

. Estudos publicados indicam que o RE tem a capacidade de 

diminuir o risco de fraturas vertebrais e não vertebrais em 37% e 14%, respetivamente 
[46]

. Este 

fármaco mostrou-se particularmente eficaz na redução de fraturas vertebrais em mulheres em 

pós-menopausa 
[47]

. Apesar de alguns estudos terem conseguido identificar determinados 

aspetos sobre o mecanismo do RE, o mecanismo de ação geral não é ainda conhecido de forma 

clara. Alguns ensaios in vitro sugerem que o principal mecanismo pode passar pela ativação de 

recetores de cálcio pelas semelhanças estruturais que estes dois iões evidenciam. A ativação 

destes recetores estará na base da diferenciação dos osteoblastos e na apoptose de osteoclastos, 

o que explicará a ação sobre a formação óssea e sobre a reabsorção, simultaneamente 
[47]

. 

Os estudos realizados sobre o RE de maior relevo são os ensaios SOTI (Spinal 

Osteoporosis Therapeutic Intervention) e os TROPOS (Treatment of Peripheral Osteoporosis). 

Ambos se tratam de ensaios clínicos de Fase III, de grande escala, randomizados, “double 

blinded” e com controlo clínico. O objetivo deles foi avaliar o efeito de 2 gramas de RE, por 

dia, via oral, na prevenção de fraturas vertebrais e não vertebrais. Os ensaios SOTI avaliam o 

risco de fratura vertebral enquanto que os estudos TROPOS analisam o risco de fraturas não 

vertebrais. Os dois estudos foram levados a caso em 12 países diferentes e em 75 centros de 

tratamento 
[48]

. Os estudos SOTI, com duração de 3 anos, mostraram haver uma redução do 

risco de fraturas vertebrais de 41% e um aumento da densidade mineral óssea (DMO) de 14,4% 

na zona lombar da coluna vertebral, de 7,2% no colo do fémur e 8,6% na anca 
[49]

. Por seu lado, 

os estudos TROPOS, com a mesma duração, determinaram que o RE reduziu o risco relativo de 

fraturas não vertebrais em16% 
[50]

. Em mulheres consideradas de alto risco de fratura (> 74 anos 

com uma DMO <-3 no colo do fémur), o risco relativo de ocorrência de fraturas na anca foi 

reduzido em 36%. A BMD do colo do fémur aumentou 8,2% 
[51]

. Assim, pelo conjunto destes 

estudos, o RE parece ser eficaz no tratamento da osteoporose, ainda que seja importante realçar 

que estes estudos tenham sido financiados pela Servier, empresa detentora da patente do 

ranelato de estrôncio, sob a especialidade com nome Protelos® e Osseor®. Ambos os 

medicamentos obtiveram AIM em 2004 e são hoje amplamente utilizados pela população 

portuguesa com osteoporose. A título de exemplo, em 2010, foram vendidas mais de 346 mil 

embalagens destes medicamentos. 
[52]

 

2.3.  Sistema de Farmacovigilância 
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  De acordo com a OMS, o termo Farmacovigilância refere-se ao “conjunto de atividades 

de deteção, registo e avaliação das reações adversas, com o objetivo de determinar a incidência, 

gravidade e nexo de causalidade com os medicamentos, baseadas no estudo sistemático e 

multidisciplinar dos efeitos dos medicamentos”. 
[53]

 A proximidade do farmacêutico 

relativamente aos utentes, torna-o fulcral no processo de identificar reações adversas de 

medicamentos (RAM). Nesta lógica, a deteção de interações medicamentosas ou de reações é 

essencial no papel do farmacêutico enquanto agente incontornável na saúde pública. Em caso de 

constatação das referidas RAM, as notificações devem ser efectuadas ao departamento de 

farmacovigilância do INFARMED em modelo próprio disponibilizado pela entidade. 
[53]

 

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) criou recentemente um conjunto de Boas 

Práticas de Farmacovigilância, no sentido de reforçar os procedimentos de vigilância e 

notificação de reações adversas e estas novas regras aplicam-se a todos os estados membro da 

UE. 
[54]

 Neste sentido, questões de segurança relacionadas com medicamentos autorizados é 

acompanhada de perto pela EMA, por via de um comité, o Comité de Avaliação de Risco de 

Farmacovigilância (PRAC), criado em outubro de 2012. O PRAC está encarregue de apresentar 

relatórios periódicos acerca de questões que se mostrem relevantes no que respeita à segurança 

de alguns fármacos. 
[55]

 Estas abordagens levadas a cabo pelo PRAC são posteriormente 

analisadas pelo Comité dos Produtos Médicos de Uso Humano (CHMP) que emite a opinião 

final sobre o assunto e encarrega-se das disposições legais que possam advir dos resultados dos 

estudos efetuados pelo PRAC 
[56]

. 

2.4. Reações adversas associadas ao RE e os estudos de 

segurança relacionados 

Os efeitos adversos mais frequentes que se associam ao RE (observados em 1 a 10 em 

cada 100 doentes) são dor de cabeça, distúrbios do estado de consciência (desmaios), perda da 

memória, náuseas, diarreia, eczema, tromboembolismo venoso, aumento do nível da creatinina 

quinase e enfarte do miocárdio. 
[57]

 

No que refere a questões de segurança, a maior preocupação reside nos possíveis efeitos 

cardiovasculares que podem ser desencadeados pelo uso de RE. Em 2013, o PRAC alertou para 

uma possível associação entre o uso do ranelato de estrôncio e os seus efeitos colaterais de foro 

cardíaco, nomeadamente do aumento do risco de infarto do miocárdio 
[58]

. O PRAC procedeu 

então a uma reanálise dos possíveis efeitos colaterais cardíacos, recorrendo a sete estudos sobre 

a OP pós-menopáusica (foram acompanhados 3803 doentes tratados com RE) e um estudo sobre 

a OP do sexo masculino (em 173 pacientes tratados com RE). Analisados os resultados dos 

estudos referentes à OP pós-menopáusica, observou-se haver um aumento do número de 
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infartos do miocárdio em comparação com placebo (1,7% vs 1,1%), ainda que não se tenham 

observado diferenças na mortalidade cardiovascular e mortalidade total entre os dois grupos. Foi 

também levada a cabo uma avaliação de 3.402.769 pessoas nos anos seguintes à introdução no 

mercado, até fevereiro de 2013 e não foram observados sinais alarmantes de doenças cardíacas. 

Nos estudos mencionados, a incidência de infarto do miocárdio foi de 1,3 por 1000 pessoas 
[59]

. 

Em relação ao que estará na base da lesão cardiovascular, foram propostas algumas 

alternativas. Poderá ser o efeito “cálcio like” o responsável pela doença isquêmica cardíaca e 

por uma alteração na hemostasia, ainda que esta hipótese careça de evidências 
[58]

. Com base 

nos estudos realizados até abril de 2013, o CHMP, após avaliação dos dados fornecidos pelo 

PRAC, recomendou que o RE passasse a ser utilizado apenas no tratamento da OP grave em 

mulheres em pós-menopausa com alto risco de fratura e OP grave em homens com risco 

aumentado de fraturas pelas questões de segurança referidas 
[60]

. Posto isto, o tratamento com 

RE foi contra-indicado em pacientes com historial de trombose ou tromboembolismo, doença 

cardiovascular, doença cerebrovascular e doença vascular periférica. Também se aplicaram 

restrições a doentes com elevado risco de trombose ou de eventos cardiovasculares, mesmo na 

ausência de um historial clínico. 
[58]

 

Os estudos sobre a segurança do fármaco continuaram e em janeiro de 2014, o PRAC 

recomenda a suspensão do RE no tratamento da osteoporose. Isto surge na sequência da análise 

de novos dados, em que se constatou o aparecimento de quatro ou mais casos de eventos 

cardíacos e tromboembolismo associados ao RE, em cada 1000 doentes, por ano, quando 

comparado com o grupo de placebo. Para além disto o fármaco foi associado a outros efeitos 

adversos, tais como reações cutâneas graves, convulsões, inflamação do fígado e diminuição do 

número de eritrócitos. O PRAC manifestou ainda ter dúvidas quanto ao cumprimento das 

medidas restritivas anteriormente mencionadas, por parte dos prescritores. O comité baseia a sua 

opinião considerando que os benefícios que lhe são reconhecidos, não superam os potenciais 

riscos cardiovasculares, pelo menos até que novos dados provem o contrário. Esta 

recomendação do PRAC foi enviada ao CHMP, sobre o qual caiu a responsabilidade de emitir 

um parecer final 
[61

. 

As últimas incidências sobre o caso datam do mês de fevereiro de 2014: o CHMP 

decidiu-se por não suspender o RE do mercado mas adicionou novas restrições de utilização, 

que passam a vigorar adicionalmente às já anteriormente publicadas na Circular Informativa 

emitida em abril de 2013. Com isto, a indicação do fármaco passa a ser restrito ao tratamento de 

com osteoporose que não possam ser tratados com as outras linhas de tratamento disponíveis. 

Para além disto, foi recomendado um seguimento dos doentes tratados com RE, devendo 
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interromper-se o tratamento caso surjam complicações cardíacas ou circulatórias, como angina 

ou HTA não controlada 
[62]

. 

Apesar de ter concordado com a avaliação global do PRAC, o CHMP considerou que, 

quando não existam outras alternativas terapêuticas, o risco cardiovascular pode ser atenuado 

com uma monitorização cuidada dos doentes tratados com RE. O comité lembrou ainda que os 

dados disponíveis não demonstram um aumento significativo do risco cardiovascular em 

doentes sem historial de doença cardíaca ou circulatória e que o fármaco é eficaz na prevenção 

de fraturas, mesmo em doentes com alto risco de fratura. Nesta decisão, o CHMP teve em conta 

não só a análise da relação benefício/risco realizada pelo PRAC, mas também pontos de vista  

de especialistas no tratamento de osteoporose, cuja opinião aponta para a existência de um 

grupo de doentes que beneficia claramente do uso deste fármaco 
[62]

. 

A EMA e o INFARMED comprometem-se a acompanhar este assunto e a divulgar toda 

a informação relacionada 
[62]

. 

2.5.  Conclusão  

O trabalho aqui exposto permite que se retirem algumas conclusões importantes sobre 

esta temática. De carácter mais generalizado, percebe-se que a osteoporose, pela sua prevalência 

e pelas complicações que pode trazer ao doente, constitui um problema de saúde sobre o qual é 

sempre pertinente intervir. Assim, o farmacêutico pela proximidade privilegiada que tem com o 

utente, deve procurar de forma ativa conhecer mais sobre esta doença, principalmente no que 

toca aos diferentes tratamentos existentes, seja a nível de fármacos existentes, seja a nível de 

medidas não farmacológicas que possam trazer benefício ao doente, disponibilizando, se 

possível, alguma informação que considere útil. Nesta ordem de ideias, e como 

complementaridade deste trabalho, foram disponibilizados na FV, folhetos informativos, da 

minha autoria, com esclarecimentos sobre a osteoporose e cuidados que o doente com esta 

doença deve ter no seu dia a dia para minimizar os riscos derivados da osteoporose.  

Relativamente às considerações sobre a segurança do RE no tratamento da osteoporose, 

há também alguns aspetos importantes a referir. Primeiro, a decisão de iniciar um tratamento 

farmacológico deverá apoiar-se nos conhecimentos sobre os benefícios e possíveis riscos que 

esse tratamento acarreta. É essencial que tanto o médico como o farmacêutico disponham de 

dados sobre a eficácia dos fármacos, que estejam cientes sobre os efeitos adversos e 

contraindicação dos mesmos e, mais importante ainda, que os saibam identificar e reconhecer a 

sua causa. Para que isto seja possível, é inevitável que haja informação científica fiável e atual 

que possa ser difundida e consultada pelos diferentes profissionais de saúde. É da competência 

de algumas organizações, mencionadas durante este trabalho (EMA, PRAC, CHMP e 
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INFARMED), a divulgação de conteúdos pertinentes sobre questões de segurança e eficácia de 

fármacos cuja utilização, por uma razão ou outra possam levantar dúvidas. A articulação destas 

organizações, se funcionar na plenitude, resultará num melhor suporte científico, numa maior 

confiança na utilização de fármacos, e na prevenção de complicações associadas a outros. 

No caso particular explorado, relacionado com as dúvidas que se levantaram em relação 

à segurança do RE no tratamento da osteoporose, evidenciamos um caso muito atual onde se 

assistiu a um esforço claro, por parte dos diferentes organismos, no sentido de se esclarecer a 

associação entre a utilização do fármaco e os riscos cardiovasculares relacionados. Em 

conclusão do que foi detalhado anteriormente, saliento alguns aspetos positivos e alguns pontos 

mais negativos relacionados com a forma como foi conduzido o processo. É, logo à partida, 

evidente que o facto de este fármaco estar disponível no mercado há já 10 anos e levantar nesta 

altura suspeitas de efeitos laterais graves, como risco de infarto do miocárdio, é um dos aspetos 

negativos a realçar. É também menos positiva a forma como foi gerida a comunicação, ou seja, 

o facto de se ter criado alarme e preocupação nos doentes pela circular informativa em que foi 

recomendada a suspensão do fármaco, quando no final, o que aconteceu foi ter-se apenas 

acrescentado restrições no uso do RE. Isto poderia ou poderá ter desencadeado de adesão à 

terapêutica por ter causado insegurança nos doentes. Se apenas fosse dado a conhecer a decisão 

final do PRAC, isto poderia ser evitado, sob o meu ponto de vista. Dos aspetos positivos, há que 

destacar o constante estudo e empenho das demais organizações em aprofundar os 

conhecimentos sobre questões como esta e procura em encontrar dados que possam criar um 

consenso devidamente fundamentado em evidência científica. É fundamental que o 

desenvolvimento científico seja direcionado para questões de segurança e neste caso, em 

particular, com as novas restrições e contraindicações implementadas ao uso do RE, poderia ter-

se evitado complicações que anteriormente não estavam previstas. 
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Conclusão 
 

O estágio em farmácia comunitária aqui relatado, revelou-se ser mais importante do que 

alguma vez tive consciência. Foi imprescindível para a construção do profissional de saúde que 

sou neste momento e espero ser no futuro. A experiência adquirida neste estágio representa, por 

um lado, a consolidação do que aprendi em todo o plano curricular da minha formação e foi, por 

outro, como que um mergulho na realidade do funcionamento de uma farmácia e de tudo o que 

envolve o trabalho de um farmacêutico. Neste estágio aprendi muitas coisas que não se 

aprendem nos livros e nas salas de aula.  

Em todas as atividades práticas desenvolvidas durante o estágio apreendi valências 

essenciais a desempenhar as diferentes funções que são esperadas de um farmacêutico e destaco 

o contacto direto com o doente que foi a mais notável evolução do ponto de vista da minha 

formação. 

Com os temas desenvolvidos, evidentemente que a minha formação ficou mais 

completa, do ponto de vista científico. Foi um desafio com grande proveito para mim a procura 

ativa por questões reais passíveis de serem investigadas e trabalhadas, com as quais o 

farmacêutico se depara diariamente. 

Assim sendo, este estágio que representa o último empurrão para o mundo do trabalho, 

no qual espero cair num futuro próximo, foi das experiências mais preponderantes e 

gratificantes que tive oportunidade de vivenciar. 
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Anexos 
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Anexo I – Instalações da Farmácia Vitália 

 

Imagem A    Imagem B   Imagem C 

 

Imagem D    Imagem E   Imagem F 

 

Imagem G   Imagem H    Imagem I 

 

 

 

 

 

Imagem J 
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Anexo II: Exemplo de uma ficha de Preparação 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

59 
Ricardo Manuel Pereira da Silva     



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

60 
Ricardo Manuel Pereira da Silva     



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

61 
Ricardo Manuel Pereira da Silva     



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

62 
Ricardo Manuel Pereira da Silva     

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

63 
Ricardo Manuel Pereira da Silva     

Anexo III: Lista de Manipulados preparados 

 

 Cápsulas de Sulfato de Zinco 220mg; 

 Pomada de Propionato de Testosterona  

 Tintura de Mostarda 

 Cápsulas de Bicarbonato de sódio 1g; 

 Solução de Álcool 60º Saturado de Acido Bórico; 

 Cápsuals de Ácido Ursodesoxicólico 100 mg; 

 Pomada de Vaselina enxofrada 4%, 100g; 

 Água Oxigenada 10 Volumes; 

 Cápsulas de Nicotinamida 500 mg; 

 Pomada de Vaselina salicilada 1%, 

 Suspensão Oral de Metronidazol 4%. 
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Anexo IV – Exemplo de uma fatura que acompanha a 

entrega das encomendas 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

65 
Ricardo Manuel Pereira da Silva     

Anexo V – Exemplo de uma nota de devolução 
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Anexo VI – Lista das formações frequentadas 

 

 “Curso Geral Bioderma” de BIODERMA – Laboratoire Dermatologique  

 “Klorane Bebé” de Pierre Fabre Dermo-Cosmétíque Lda  

 “Klorane Capilar” de Pierre Fabre Dermo-Cosmétíque Lda  

 “Avene – O cuidado essencial das peles sensíveis” de Pierre Fabre Dermo-Cosmétíque 

Lda  

 “Formação Geral A-Derma” de Pierre Fabre Dermo-Cosmétíque Lda  

 “Formação Geral Ducray” de Pierre Fabre Dermo-Cosmétíque Lda  

 “Avene – Couverance Maquilhagem corretiva” de Pierre Fabre Dermo-Cosmétíque Lda  
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Anexo VII: Modelo geral de uma receita médica eletrónica 
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Anexo VIII: Modelo geral de uma receita médica manual  
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Anexo IX: Impressão no verso de uma receita médica 
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Anexo X: Requisitos de envio obrigatório ao INFARMED 
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Anexo XI: Inquérito sobre a Confiança nos Medicamentos 

Genéricos 

 

Data __/__/__ 

Questionário nº__ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO  

 

Caro utente, este questionário realiza-se no âmbito de um estudo levado a cabo 

sobre a confiança que os portugueses depositam nos medicamentos genéricos, tendo como 

responsável pela recolha e tratamento de dados o Dr. Ricardo Manuel Pereira da Silva, 

farmacêutico estagiário, estudante do 5º ano do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.  

Propõe-se a sua colaboração no estudo. A participação é anónima e consiste em 

responder a um pequeno questionário de resposta fechada, sobre as suas opções, entre 

medicamentos genéricos e MM. O tempo que levará para responder a este questionário é 

de 2 minutos.  

As informações prestadas servirão unica e exclusivamente para fins de pesquisa.  

 

Aceita participar neste estudo respondendo às perguntas do questionário?  

 

ASSINATURA DA RESPONSÁVEL PELO INQUÉRITO  

_____________________________________________________________________________ 

 

 Sabe o que é um medicamento genérico? S  /  N 

 Já alguma vez utilizou medicamentos genéricos? S / N / NS 

 Se tiver opção de escolha, opta sempre por um medicamento de marca (M), sempre 

por um medicamento genérico (G)? Ou a escolha varia de caso para caso (V)?  
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 (M) Marca? Porquê? 

__ Não confia nos genéricos por serem demasiado baratos 

__ Já experimentou genéricos e não obteve o efeito desejado 

__A diferença de preço não é suficientemente significativa 

__O prescritor desaconselhou 

__O farmacêutico desaconselhou 

 

 (G) Genéricos? Porquê? 

__ São mais baratos e fazem o mesmo efeito 

__Apenas porque são mais baratos, apesar de achar que não têm o mesmo efeito 

__O prescritor aconselhou 

__O farmacêutico aconselhou 

 Confia mais em algum(s) laboratório (s) em particular? S  /  N 

 

 (V) A escolha varia? Porquê? 

__ Opta por medicamentos genéricos e de marca consoante o preço de cada um 

__ Só usa genéricos para problemas de saúde menores. Em casos de complicações mais graves 

opta pelo medicamento de marca. 

__ É o prescritor que decide quais deve tomar na forma de genérico e quais deve tomar na 

forma de medicamento de marca. 

__ É o farmacêutico que decide quais deve tomar na forma de genérico e quais deve tomar na 

forma de medicamento de marca. 

 

 

Obrigado pela colaboração! 
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ANEXO XII: Folheto informativo sobre a Osteoporose 

 

 

A- Frente: 
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B-Verso: 

 

 

 

 

 





Ricardo Manuel Pereira da Silva 

Hospital Pedro Hispano 
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FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO  
MESTRADO INTEGRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A Orientadora de Estágio: 

  

_________________________________________  

(Dr.ª Ana Ribeiro)  

 

 

 

 

O Estagiário: 

  

_________________________________________  

(Ricardo Silva) 
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Eu, Ricardo Manuel Pereira da Silva, abaixo assinado, nº200704825, estudante do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na elaboração deste relatório de estágio.  

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, 

mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). 

Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros autores 

foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado a citação da 

fonte bibliográfica.  

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 7 de Abril de 2014  

 

Assinatura: ______________________________________ 
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Resumo 

 O presente relatório tem como objetivo descrever a experiência e as competências 

técnicas adquiridas durante os 2 meses de estágio curricular realizado no Hospital Pedro 

Hispano, em regime de 35 horas semanais, sob a orientação da Dr.ª Ana Ribeiro no âmbito do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia do Porto. Nele é feita 

uma descrição dos serviços farmacêuticos da unidade hospitalar em causa, das funções e 

atividades desempenhadas pelo farmacêutico hospitalar, bem como das características de alguns 

grupos de fármacos em destaque. No final de cada abordagem, são relatadas as tarefas por mim 

executadas durante a realização deste estágio. 

 Nos serviços farmacêuticos, acompanhei e desempenhei funções no atendimento 

externo, atendimento interno, na unidade de preparações não Estéreis, unidade de Preparações 

estéreis, unidade de preparação de citotóxicos, ensaios clínicos, nas visitas aos diferentes 

serviços clínicos e a centros de Saúde, entre outros. Com estas experiências foi-me transmitida a 

importância de um farmacêutico hospitalar, como profissional responsável pelo fluxo do 

medicamento dentro de uma unidade de saúde, com papel ativo no contributo dos tratamentos 

dos doentes. Outro aspeto importante com o qual foi possível contactar e é descrito neste 

relatório prende-se com a gestão dos serviços farmacêuticos, desde a seleção e compra dos 

produtos ao fornecedor, ao armazenamento, controlo dos mesmos. 

 O estágio experienciado acabou por ser fundamental na ligação dos conhecimentos 

académicos adquiridos à prática profissional, permitindo uma aproximação a uma profissão que 

poderá ser por mim desempenhada no futuro. 
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1. Introdução 

O relatório aqui apresentado insere-se no estágio por mim realizado no Hospital Pedro 

Hispano, integrado na Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Foi desenvolvido no âmbito da 

unidade curricular “Estágio”, referente ao plano de estudos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Universidade do Porto. Este estágio, que corresponde à componente de 

farmácia hospitalar, teve a duração de oito semanas. 

Com este estágio era pretendida não só a aplicação de conhecimentos absorvidos 

durante a formação académica até então, mas também a assimilação de novas valências que só 

se aprendem quando é possibilitado o contacto com a profissão num plano real. Esta 

oportunidade foi por mim abraçada desde o início como uma provável experiência única e 

enriquecedora profissional e pessoalmente.  

O Farmacêutico Hospitalar (FH) é um profissional de Saúde com um peso e 

responsabilidade assinaláveis numa Unidade Local de Saúde. Desempenha diferentes funções 

que vão desde a validação da prescrição de Dose Unitária (DU) ao atendimento em regime de 

ambulatório e à preparação de citotóxicos, entre outras. Estas diferentes atividades integradas 

nos diferentes serviços são aqui exploradas ao longo do relatório. Passei pelas diferentes áreas 

dos SF e em cada uma delas foi-me explicado o seu funcionamento e foi-me dada a 

possibilidade de colaborar ativamente, sempre acompanhado de perto pelos profissionais 

qualificados. 

2. Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) 

 

A ULSM foi oficialmente concebida em 1999, erguendo-se como a primeira Unidade Local 

de Saúde do país. Mais tarde, em 2005, foi tornada Entidade Pública Empresarial, por via do 

Decreto-Lei (DL) n.º 233/2005, de 29 de dezembro 
[1] [2]

.  

Figura 1 Instalações do HPH 
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Hoje, a ULSM abrange o Agrupamento de Centros de Saúde de Matosinhos (ACES 

Matosinhos), o Hospital Pedro Hispano (HPH) e a Unidade de Convalescença, com lugar no 

Hospital Magalhães Lemos. No HPH, situado na rua Dr. Eduardo Torres, freguesia de Senhora 

da Hora, Matosinhos, está instalada a sede administrativa desta Unidade Local de Saúde 
[1]

. 

 À ULSM cabe a prestação de cuidados de saúde primários, secundários e terciários da 

população pertencente ao concelho de Matosinhos. A Unidade consagra também cuidados 

hospitalares ao Centro Hospitalar de Póvoa de Varzim-Vila do Conde, como segunda referência, 

cobrindo, ao todo, uma população com mais de trezentos mil utentes 
[1]

. 

2.1 Serviços Farmacêuticos (SF) da ULSM 

A Farmácia Hospitalar desempenha, no âmbito de uma instituição de saúde, um papel 

imprescindível, revelando um impacto enorme na qualidade dos serviços prestados aos utentes e 

no orçamento hospitalar. Todas as atividades relacionadas com o medicamento são 

desempenhadas pela Farmácia Hospitalar 
[1]

. 

 O funcionamento dos SF do HPH respeita as Boas Práticas, entendidas de acordo com o 

Regulamento da Farmácia Hospitalar, o “Manual de Boas Práticas de Farmácia Hospitalar” da 

Ordem dos Farmacêuticos e o “Manual da Farmácia Hospitalar “ do INFARMED 
[3]

 Conselho 

Executivo da Farmácia Hospitalar (2005), Manual da Farmácia Hospitalar, Ministério da 

Saúde. A organização e funções dos SF da ULSM encontram-se esquematizadas no Anexo I. 

O regulamento geral de uma Farmácia Hospitalar é definido pelo DL n.º 44 204, de 2 de 

fevereiro de 1962 
[4]

, que inclui as atividades farmacêuticas exercidas em organismos 

hospitalares ou serviços a eles ligados, colaborando nas funções de assistência que pertencem a 

esses organismos e serviços, bem como promovendo a ação de investigação científica e de 

ensino que lhes couber 
[4]

. Ao conjunto dessas atividades dá-se o nome de SF, cuja direção é 

obrigatoriamente assegurada por um FH.  

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares têm como responsabilidade 
[3]

:  

 A gestão (i.e. seleção, aquisição, armazenamento e distribuição) do medicamento;  

 A gestão de outros produtos farmacêuticos;  

 A implementação e monitorização da política de medicamentos, definida no Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT);  

 A gestão dos medicamentos experimentais e dos dispositivos utilizados para a sua 

administração, bem como os demais medicamentos já autorizados, eventualmente 

necessários ou complementares à realização dos ensaios clínicos (EC);  
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 A gestão da segunda rubrica do orçamento dos hospitais.  

2.2.1. Espaço físico 

Os SF encontram-se instalados no piso -1 do Hospital, numa zona de fácil acesso e 

devidamente identificada. O espaço amplo que engloba os SF está minuciosamente organizado e 

divide-se em diferentes zonas de intervenção com os respetivos componentes indispensáveis ao 

desempenho dos serviços prestados. As diferentes zonas que compõem os SF são: Atendimento 

interno, atendimento externo, zona de validação de dose unitária, zona de distribuição individual 

diária em dose unitária (DIDDU), zona de preparação de DIDDU, sala de reembalamento, sala 

de armazenamento de psicotrópicos e estupefacientes, zona de distribuição clássica, zona geral e 

dourada de armazenamento de produtos farmacêuticos, duas câmaras frigoríficas, zona de 

receção de encomendas, sala de reuniões, gabinete da Diretora dos SF, gabinete de 

farmacêuticos, gabinete dos TDT, Unidade de Preparações Estéreis (UPE), Unidade de 

Preparações Não Estéreis (UPNE), Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC) e instalações 

sanitárias. (Anexo II) 

2.2.2 Horário de Funcionamento 

De acordo com as necessidades que os SF visam satisfazer, foram estabelecidos 

horários de funcionamento de acordo com os diferentes serviços. Assim sendo, o atendimento 

externo é feito de segunda a sexta-feira, das 8:30h às 17:30h, com encerramento aos fins de 

semana e feriados. Por seu lado, o atendimento interno funciona, nos dias úteis, das 8:30h às 

24:00h e nos feriados e fins de semana, das 9:00h às 17:00h. Das 20:00h às 24:00h dos dias 

úteis, o serviço é assegurado por um Farmacêutico e por um assistente operacional (AO). Aos 

fins de semana e feriados o serviço é assegurado por um farmacêutico escalado rotativamente e 

em regime de prevenção, das 17:00h às 24:00h. 

2.2.3 Recursos Humanos 

Os recursos humanos são o pilar de um bom funcionamento dos SF. Assim, uma equipa 

bem concebida quer qualitativa com quantitativamente, será uma das prioridades de qualquer 

Farmácia Hospitalar. A equipa dos SF do HPH é dotada de membros com devida experiência e 

competência que desempenham um trabalho exemplar em todos os setores. Dos membros, 

fazem parte: Sofia Pinto, diretora dos SF, onze farmacêuticos (Ana Durães, Ana Ribeiro, José 

Mesquita, Joana Osório, Maria João Pacheco, Ana Maria Santos, Carla Campos, Pedro Campos, 

Cecília Mimoso, Graça Guerreiro e Dália Folha), nove Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

(TDT) (Lídia Pimentel, Cristina Soares, Eugénia Pinto, Leonor Figueiredo, Luísa Martinho, 

Rita Pilar, Diana Mendes, Marta Lourenço e Rita Alves) e nove assistentes operacionais (Maria 
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José Trigó, António Pessoa, Cláudia Magalhães, Carla Matos, Eugénio Pires, Margarida Cunha, 

Paula Neves, Paulo Basto e Laurinda Correia) 

 

3. Gestão e administração dos SF 

Por gestão de medicamentos compreendem-se os diferentes procedimentos realizados pelos 

SF que asseguram a dispensa dos medicamentos em perfeitas condições e o seu uso correto 

pelos doentes do Hospital. O exercício de gestão engloba a aquisição, armazenamento, 

preparação, controlo e conservação dos medicamentos e a contribuição nas comissões de 

seleção e implementação de um sistema seguro, eficaz e racional de distribuição de fármacos. A 

gestão de medicamentos requer uma difícil manobra de racionalização de custos, sempre 

privilegiando a saúde do doente 
[3]

. 

3.1 Gestão de stocks 

Por stock entende-se todos os produtos existentes na disposição de serem utilizados, num 

determinado momento. Nos SF, a gestão de stocks da vasta gama de produtos que comporta 

deve ser conduzida de forma minuciosa e ponderada, com a finalidade de garantir que todas as 

necessidades terapêuticas dos doentes sejam satisfeitas. A rutura e o excesso de stock serão as 

principais situações a evitar. A rutura significará uma eventual indisponibilidade de um fármaco 

prescrito em determinada terapêutica e, por seu lado, o excesso de stock levará à aplicação de 

esforços financeiros avultados, a uma provável expiração do Prazo de Validade (PV) e ainda à 

inutilização do espaço reservado ao armazenamento. Por melhor forma que sejam levados a 

cabo todos os procedimentos relativos à gestão das existências, ocorrem por vezes situações 

imprevisíveis que resultam em ruturas de stock, por motivos alheios aos SF. Exemplos dessas 

situações são falhas de entregas ou atraso das mesmas, da responsabilidade dos laboratórios. 

Sob estas circunstâncias, há que recorrer a estratégias que permitam contornar estas lacunas. 

Um dos métodos mais frequentemente utilizados é a solicitação de empréstimos a outros 

Hospitais. 

3.1.1 Sistema Kaizen 

Atualmente implementado em quase todos os serviços da ULSM, o sistema Kaizen tem 

como objetivo facilitar e aperfeiçoar a gestão das existências. O sistema assenta nos princípios 

de redução de custos, diminuição de desperdícios, maximização do espaço e encurtamento de 

stocks. O sistema Kaizen substitui o antigo modelo de gestão de stocks por contagem dos 

produtos que se mostrava pouco prático e demorado. 
[5]
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A todos os produtos é atribuído um Kanban (do japonês, cartão) que os identifica (Anexo 

III) e contém informações sobre eles. Contém nomeadamente o código do produto, designação 

do mesmo com referência à substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, local de 

armazenamento, ponto de encomenda (PE) e quantidade a encomendar. A cor do Kanban é 

atribuída de acordo com o local de armazenamento ou de acordo com a classe terapêutica do 

produto. Em circunstâncias normais, o cartão estará colocado de forma a marcar o PE. 

A retirada dos produtos do seu local de armazenamento terá que respeitar as regras 

estabelecidas de picking. Isto implica retirar o produto sempre, de cima para baixo, da frente 

para trás e da esquerda para a direita. Atingido o PE, recolhe-se o Kanban e este é colocado em 

local próprio, reservado aos produtos a encomendar. Depois segue para o gabinete da Diretora 

do serviço, sob a qual recai a responsabilidade em concretizar a encomenda. Após ter-se 

encomendado o produto, o respetivo Kanban é colocado na receção, até à chegada da 

encomenda. Por fim, e depois de dada a entrada da encomenda, o Kanban volta a ser colocado 

de acordo com o PE que assinala, no local de armazenamento. 

Nos SF, ainda ligado ao conceito de sistema de Kaizen, foi implementada a política 

japonesa dos “5 S’s” (figura2): Aos 5 S’s correspondem os termos:  

 “Seiton”: conceito que visa o aprimoramento da organização do serviço. A ideia 

essencial que todo o material permaneça arrumado no seu respetivo lugar;  

 “Seiso”: relacionado com a manutenção da limpeza da área de trabalho, na qual todos 

devem contribuir para a prevenção da sujidade;  

 “Seiketsu”: tem a ver com a padronização das tarefas, de forma a que estas sejam 

executadas sempre do mesmo modo, seguindo um determinado procedimento 

previamente definido;  

 “Shitsuke” : remete para a promoção do trabalho de equipa, com assimilação das regras 

por todos que, em conjunto, devem procurar a melhoria dos procedimentos;  

 “Seiri”: alerta para a necessidade em evitar o desnecessário. A área de trabalho deve 

apenas conter o material indispensável à função a exercer no momento.  

Figura 2 Princípios Base do Sistema Kaizen 
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O conjunto destes métodos adotados predispõe à melhoria gradual do funcionamento dos 

SF. Assim, uma maior produtividade, organização, eficácia e redução dos custos são resultados 

evidentes que se podem atribuir à implementação do sistema Kaizen. 

O Sistema Kaizen era profundamente desconhecido por mim antes de iniciar o estágio, logo, foi 

uma realidade nova que encontrei desde cedo. Houve o cuidado de me ser explicado 

detalhadamente o seu modo de funcionamento bem como a sua importância. Á medida que me 

fui familiarizando com ele, tornei-me capaz de fazer reposições, entre outras coisas, 

respeitando todas as normas que este sistema compreende. 

3.1.2 Sistema Informático 

O software informático é ferramenta essencial, não só à gestão eficaz dos produtos 

farmacêuticos, mas também à execução das diferentes atividades farmacêuticas. O sistema 

informático utilizado nos SF é o Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento 

(SGICM) (Anexo IV). Esta ferramenta disponibiliza um conjunto de utilidades imprescindíveis 

ao serviço como a atualização das existências sempre que se dá “entrada” ou “saída” de um 

produto farmacêutico e a fixação de pontos de encomenda, entre outras que no geral permitem o 

correto funcionamento dos SF. 

O sistema comporta ainda informação técnica e científica sobre os diferentes produtos 

farmacêuticos. Para cada produto é criada uma ficha do produto, onde são introduzidos dados 

relevantes acerca dele. Essa informação, que pode ser consultada a qualquer momento, faz 

referência à identificação do fármaco por Denominação Comum Internacional (DCI), ao código 

do produto, à forma farmacêutica, à dosagem, ao stock momentâneo, ao preço médio, 

encomendas em curso e o laboratório fornecedor. 

O contacto diário com o SGICM fez com que, no período final do estágio dominasse grande 

parte das funcionalidades que ele disponibiliza. Não sendo um software particularmente 

intuitivo é de grande utilidade pelo que foi importante explorá-lo ao longo do período de 

estágio. 

3.2 Seleção e aquisição de produtos farmacêuticos 

Tendo em conta a grande diversidade de produtos farmacêuticos que existe no mercado de 

venda atual, é essencial realizar uma seleção adequada e racional dos mesmos. Para tal é 

necessário ter-se em consideração o seu custo, qualidade, segurança e eficácia, assim como 

características de acondicionamento e adaptação à  dose unitária 

Na ULSM, a seleção de medicamentos está a cargo da Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT). Tendo como ponto de partida o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos 
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(FHNM), as necessidades terapêuticas dos doentes, as evidências científicas disponíveis e os 

critérios financeiros, esta instituição elabora e atualiza o guia farmacoterapêutico de 

medicamentos aprovados 
[6]

. 

Aquando da necessidade da introdução de um medicamento que não consta no formulário, 

os médicos devem efetuar um pedido de introdução de adenda ao FHNM mediante o 

preenchimento de impresso próprio. Neste processo, o prescritor deve referir as caraterísticas do 

medicamento, o custo, a previsão do número de tratamentos, bem como o seu benefício 

terapêutico em relação às alternativas existentes. Após este procedimento, a CFT projeta um 

parecer sobre a aprovação ou não do medicamento solicitado. No caso de um parecer positivo, é 

aprovado o pedido. Caso se trate de um medicamento que não tenha Autorização de Introdução 

no Mercado (AIM) em Portugal, seguir-se-á um pedido de Autorização de Utilização Especial 

(AUE) 
[7]

. Esta autorização é de carácter excecional e o pedido, depois de aprovado pela CFT, é 

enviado pela Direção dos SF à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED).  

A aquisição de produtos farmacêuticos é efetuada na sua maioria a laboratórios 

credenciados. De forma excecional recorre-se a distribuidores grossistas. Esta tarefa fica a cargo 

da Diretora dos SF, em cooperação com o Serviço de Aprovisionamento (SA) 
[3]

. O pedido de 

compra inicia o processo de aquisição. O kanban define as quantidades a encomendar tendo em 

conta os produtos cujo o stock é igual ou inferior ao PE. O pedido é depois recebido pelo SA, 

que procede à emissão e envio da nota de encomenda ao fornecedor. 

Tudo o que diz respeito à seleção e aquisição de produtos farmacêuticos pelos SF foi-me 

atenciosamente explicado pela Diretora dos SF, que fez questão de me exemplificar alguns 

casos práticos do seu trabalho diário referentes a estas atividades. 

3.3 Receção, verificação e armazenamento de produtos 

farmacêuticos 

As encomendas são rececionadas na zona designada para o efeito (receção). Regra geral a 

receção é feita por um AO, com a exceção das encomendas de vacinas e produtos 

anticoncecionais, que são executadas por um TDT. Encomendas de psicotrópicos, 

estupefacientes e hemoderivados, são rececionados apenas com a supervisão de um FH. 

Juntamente com as encomendas é enviada a guia de remessa que no final é carimbada e 

rubricada, sendo o duplicado devolvido ao transportador. Se as encomendas contiverem 

hemoderivados, devem fazer-se acompanhar dos respetivos Boletins de Análise e Certificados 

de Autorização de Utilização de Lote (CAUL), que são depois arquivados em local próprio. 
[3]

.  
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Sempre que se receciona uma encomenda ter-se-á que se verificar a correspondência entre 

os produtos encomendados, rececionados e faturados. É verificada a conformidade do lote, PV, 

integridade das embalagens e o respeito de eventuais condições especiais de conservação. Se 

tudo estiver conforme, o documento original da guia de remessa é encaminhado para o SA e 

procede-se ao armazenamento dos produtos. O SA tem a responsabilidade de registar 

informaticamente os produtos farmacêuticos rececionados, que assim passam a constar no stock 

da Farmácia 
[3]

.  

Durante o estágio pude observar tudo o que respeita à receção, conferência e 

armazenamento de encomendas. No início, as atividades relacionadas com o armazenamento 

foram preponderantes para a familiarização com as diferentes zonas existentes nos SF. 

O armazenamento dos produtos nos devidos locais requer que seja dada prioridade aos 

produtos que necessitam condições especiais de conservação (refrigeração) e aos medicamentos 

que se enquadram no grupo de psicotrópicos e estupefacientes. O espaço reservado ao 

armazenamento terá que respeitar algumas condições, como temperatura, luz e humidade 

apropriadas às exigências dos diferentes produtos, para que seja assegurada a sua conveniente 

conservação. Deste modo, são monitorizadas, periodicamente, a temperatura (que deverá ser no 

máximo de 25 º C) e a humidade (nunca inferior a 60%). Nas câmaras frigoríficas a temperatura 

deve respeitar o intervalo entre 2 e8ºC. Quanto à arrumação das existências, propriamente dita, 

há normas básicas a serem respeitadas.Uma delas é o princípio First Expiry First Out (FEFO) 

que remete para a colocação à frente dos produtos com menor PV, para serem dispensados em 

primeiro lugar. As outras normas prendem-se com a metodologia Kaizen. 

A organização geral do armazenamento (figura 3) dos produtos é a seguinte:  

 Produtos que não exigem condições especiais de conservação estão dispostos em 

prateleiras, por ordem alfabética da sua DCI e no sentido crescente de dosagem. Estas 

prateleiras estão separadas em duas zonas: armazém geral, e zona dourada. Na zona 

dourada estão armazenados os produtos com maior rotação;  

 Anestésicos, benzodiazepinas e anticoncetivos constam no armazém geral, mas em 

armários com fechadura de segurança; 

 Produtos que necessitam de ser conservados a temperaturas entre os 2 e os 8 º C são 

guardados nas camaras frigoríficas existentes. As camaras estão munidas com um 

sistema de registo da temperatura que assinala e alarma possíveis desvios anormais de 

temperatura (o alarme é feito via sms ou email e é desligado assim que seja 

reestabelecida a temperatura normal); 
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 Medicamentos frequentemente dispensados a doentes em regime de ambulatório são 

arrumados na sala de atendimento externo para facilitar a celeridade do processo de 

dispensa;  

 Medicamentos citotóxicos (CTX) encontram-se, grande parte, no compartimento da 

UPC. Neste espaço existe também um frigorífico destinado a CTX com necessidades 

especiais de conservação. Outros CTX, nomeadamente aqueles que são dispensados em 

ambulatório, são armazenados na sala de atendimento externo; 

 Psicotrópicos e estupefacientes, assim como medicamentos envolvidos em ensaios 

clínicos, são armazenados numa sala fechada com acesso restrito aos farmacêuticos; 

 Injetáveis de grande volume (IGV) encontram-se em local separado no armazém, sobre 

as paletes de origem, devido ao espaço que ocupam; 

 Produtos inflamáveis são armazenados em local individualizado e arejado, separado do 

restante armazém. É munido de uma porta corta-fogo de fecho automática, possui 

paredes interiores reforçadas e resistentes ao fogo e outras disposições de segurança. 

 

3.4 Controlo de prazos de validade (PV) 

 
É indispensável garantir-se que os produtos disponibilizados pelos SF reúnam todas as 

condições para serem utilizados pelo doente. Uma dessas condições, e muito importante, é que 

eles se encontrem dentro do PV. De forma a assegurar-se que o produto não expire o PV, 

recorre-se ao controlo dos prazos de validade, mensalmente, por um farmacêutico. O software 

informático permite a emissão de uma lista dos produtos cujo PV expire nesse mês ou nos 

seguintes. Recorrendo a essa lista, faz-se confirmação real dos prazos de validade e recolhe-se 

aqueles que efetivamente estão perto do fim do prazo. Outros, cuja validade expire em futuro 

próximo, são assinalados para darem saída primeiro que os restantes.  

Figura 3 Organização Geral do espaço  dos SF 
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Quanto aos produtos recolhidos, é emitida uma nota de devolução para o laboratório de 

onde provieram que é enviada juntamente com esses produtos. Regra geral, os fornecedores 

aceitam devoluções de produtos até três meses após o vencimento do seu PV. Em troca são 

enviados novos produtos de lotes com PV mais alargado ou é emitida uma nota de crédito.  

Sob determinadas circunstâncias, alguns produtos não podem ser devolvidos. Exemplos disso 

são: embalagens abertas, medicamentos já separados em unidose, ou reembalados ou 

medicamentos de Autorização de Utilização Especial (AUE). Não podendo ser devolvidos, os 

medicamentos ou produtos farmacêuticos com PV ultrapassado são segregados para abate. 

No que diz respeito ao controlo de PV, participei na confirmação de existências e na 

separação de produtos com aproximação de PV, recorrendo às listagens referidas, auxiliando 

os meus colegas nestas atividades. 

3.5 Empréstimos  

 
Como já foi mencionado, ruturas de stock com origem em circunstâncias alheias aos SF 

remetem, frequentemente para o pedido de empréstimos a outros Hospitais. O pedido processa-

se por telefone e caso seja acordado, é enviado (por email ou fax) um documento que o 

comprove. Assim que seja possível, é depois retribuído o empréstimo, enviando-se o mesmo 

produto, na quantidade pedida, para o Hospital que concedeu o empréstimo. Toda a 

documentação respeitante aos pedidos de empréstimo é arquivada em local próprio. 

4. Sistemas de distribuição de produtos 

farmacêuticos 

À distribuição de medicamentos corresponde o conjunto de atividades, da responsabilidade 

dos SF, que se reflete no circuito do medicamento. A finalidade é assegurar-se a utilização 

segura, eficaz e racional dos produtos farmacêuticos a distribuir pela rede Hospitalar. Os 

diferentes sistemas de distribuição passam por garantir a entrega ao doente da medicação que 

ele necessita, de acordo com o prescrito, por transmitir a informação para a correta 

administração e por racionalizar os custos da terapêutica 
[3]

. Posto isto, e atendendo às 

particularidades dos diversos serviços clínicos que abrange, foram criados diferentes sistemas de 

distribuição de medicamentos. 

4.1 Distribuição Clássica 

O seu nome está relacionado com o facto de este ter sido o primeiro sistema de distribuição 

implementado a nível hospitalar. Na prática traduz-se em pequenos armazéns existentes nos 
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serviços clínicos, onde são colocados os medicamentos necessários ao funcionamento dos 

serviços. O stock a ser disponibilizado nesse serviço é acordado e definido entre o farmacêutico, 

o Diretor de serviço e o enfermeiro-chefe. Daí para a frente, as existências são repostas por 

contagem in locu , tarefa esta atribuída ao farmacêutico. Este sistema mostra-se vantajoso por 

permitir o acesso fácil e instantâneo aos medicamentos pelos enfermeiros mas também se lhe 

apontam inúmeras desvantagens, razão pela qual tem vindo a perder força. Das desvantagens 

mais evidentes, destaca-se a carência de intervenção e validação farmacêutica, pelo que não 

pode ser garantida a eficácia e segurança inerentes à utilização dos medicamentos. 

4.2 Distribuição por rotas 

Este sistema de distribuição está atualmente implementado em todos os serviços clínicos do 

Hospital. Tendo por base os princípios de Kaizen apresenta marcada vantagem em relação à 

distribuição clássica pelo facto de proporcionar a redução dos stocks existentes nos serviços, 

permitindo consequentemente um melhor controlo dos mesmos. 

O sistema caracteriza-se pela atribuição de duas caixas para cada produto farmacêutico com 

stock que garanta as necessidades do serviço por 24 horas (no caso dos serviços de 

internamento). Esgotado o stock da primeira caixa, esta é colocada em local próprio, de forma a 

ser recolhida por um AO. Ao recolher essas caixas, o AO repõem as caixas vazias da rota 

anterior que entretanto foram reabastecidas pelos TDT. A rota é feita uma vez por dia, para os 

diferentes SC. Cada SC apresenta um farmacêutico responsável por este sistema de distribuição. 

Ao farmacêutico responsável cabe a tarefa de, periodicamente, visitar o serviço e certificar-se 

que o sistema funciona na plenitude. Deve ainda verificar as condições de armazenamento e 

conferir os produtos farmacêuticos cujo prazo de validade expire em futuro próximo. 

Contactei diariamente com o processo de envio das gavetas dos SF para os diferentes 

serviços, executado pelos AO dos SF. 

4.3 Distribuição individual diária em dose unitária 

(DIDDU) 

É o sistema de distribuição de medicamentos direcionado para os doentes em regime de 

internamento. Este sistema destaca-se, relativamente aos anteriores, por permitir o 

conhecimento do perfil farmacoterapêutico dos doentes, que resulta na minimização dos riscos 

de interações e contraindicações, uma vez que todos os medicamentos distribuídos passam pela 

validação prévia da prescrição por um farmacêutico.  

A DIDDU corresponde então à distribuição diária de medicamentos, em dose 

individual, para cada doente, que cobre um período de 24 horas, com exceção do fim de semana 
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que cobre um período de 48 ou 72 horas. O médico, aquando a visita diária aos doentes, 

prescreve a medicação por registo informático que é automaticamente transmitido aos SF. A 

prescrição é recebida juntamente com um conjunto de informações: nome do doente, nº de 

processo, o serviço em que se encontra, nº da cama, data da prescrição, indicação de toda a 

medicação por DCI, dose, forma farmacêutica, via de administração, frequência (para 24 horas) 

e identificação do médico prescritor (Anexo V). Posto isto, o farmacêutico analisa a prescrição e 

averigua a possível existência de erros, tais como interações, contraindicações, duplicações de 

fármacos, doses desadequadas, via de administração incorreta, etc. Caso seja detetado alguma 

destas situações, o farmacêutico entra em contacto com o médico e, em conjunto com ele, 

estabelece uma alternativa. A partir do momento em que a prescrição é validada, é transmitida 

para os TDT, que preparam a medicação em gavetas próprias, nas quais constam o nome e nº da 

cama do doente. A organização das malas é feita por serviços e respetivas camas. É muito 

importante garantir-se que não ocorram quaisquer erros ou trocas de medicação. 

Nos SF, a validação das prescrições é feita até às 12h30, gerando-se mapas terapêuticos 

(primeiro gera-se o mapa geral e depois os mapas de alterações), por doente, para os diferentes 

serviços. (Anexo VI). Às 13h30, as malas são transportadas pelos AO, após registo informático 

de todas as “saídas”, para os serviços correspondentes, com exceção dos serviços de Urologia, 

Medicina M e Oftalmologia/Otorrino, em que o transporte das malas é feito às 16 horas. Ao ser 

feita a entrega das malas, os AO recolhem as malas levadas no dia anterior que contém 

medicação a devolver (medicação que não foi utilizada). Os farmacêuticos continuam a validar 

prescrição durante a tarde e vão sendo impressos mapas com registo das alterações. Às 16h30, 

20h e 23h30 os AO voltam aos serviços para fazer a entrega da medicação prescrita 

posteriormente ao envio das malas. 

Assisti por diversas vezes ao procedimento relativo à validação das prescrições e à 

deteção de erros. Em relação aos erros de prescrição, todos os que são detetados são 

devidamente arquivados. Foi-me desafiado, durante o meu período de estágio, fazer uma 

compilação dos erros registados referentes ao ano de 2013 e fazer uma análise estatística 

desses dados. O desafio foi aceite e, no final, originou o documento que é possível consultar em 

anexo. (Anexo VI)  

4.4 Distribuição Personalizada 

O sistema de distribuição personalizada de medicamentos é utilizado para diferentes 

fins. Pode estar relacionado com o fornecimento de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes ou dever-se a um pedido específico para um determinado doente. Os pedidos de 

medicação por este meio de distribuição correspondem, sobretudo, a medicação urgente, mas 
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pode também resultar da falha ou inutilização dos medicamentos enviados por DIDDU, após 

últmo envio de malas. 

Esta distribuição é feita na área de atendimento interno. O pedido de medicação é 

efetivado mediante a apresentação de um impresso próprio (Anexo VIII), no qual se encontra 

registado o nome do doente, o número de processo, o serviço onde se encontra e o motivo do 

pedido. Chegado o pedido de medicação ao atendimento interno, o Farmacêutico confirma se os 

medicamentos constam da prescrição eletrónica e, caso constem, procede à validação. Se o 

documento estiver devidamente preenchido e, procede-se então à dispensa dos medicamentos 

prescritos, registando-se o consumo (associado ao internamento do doente) no SGICM.  

Um tipo de pedido de medicação frequente na consulta interna é o Protocolo de 

Analgesia Domiciliária. Este protocolo, criado pelos SF da ULSM, remete para o fornecimento 

de medicação para doentes do Serviço de Cirurgia Ambulatória, quando lhes é concedida alta 

médica. Os protocolos de analgesia domiciliária (Anexo IX) compreendem esquemas de 

prescrições padronizados, para 24h, aos quais os médicos recorrem depois de avaliar o grau da 

dor do doente. Aos SF chega uma requisição, com informação sobre os doentes, números de 

processo e o protocolo prescrito. Nos Serviços Clínicos existe um determinado número de 

protocolos, acordado previamente, e a sua reposição é feita mediante o envio de um impresso 

próprio, devidamente preenchido, para os SF. 

Foi usual a minha participação ativa nestes procedimentos de dispensa de 

medicamentos. Este sistema de distribuição foi prática constante, não só no que toca à 

preparação de psicotrópicos e estupefacientes mas também na dispensa de medicação prescrita 

entre as entregas das malas. A preparação dos protocolos de analgesia domiciliária também foi 

por mim executada inúmeras vezes, sempre confirmada pelos colegas. 

4.5 Distribuição a doentes em regime de ambulatório  

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) garante o fornecimento de medicamentos de forma 

gratuita em regime de ambulatório nas farmácias hospitalares a doentes com determinadas 

patologias, estipuladas em suporte legal. Exemplos dessas patologias são insuficiência renal 

crónica, VIH, Hepatite B e C, entre outras 
[8]

. Este sistema de distribuição de medicamentos é 

fulcral para o controlo e vigilância dos regimes terapêuticos disponibilizados. Com este 

procedimento de dispensa é pretendido assegurar-se a adesão dos doentes aos fármacos 

prescritos. Alguns medicamentos podem ser adquiridos em farmácias comunitárias mas só são 

comparticipados na sua totalidade se forem dispensados em ambiente hospitalar. Nos SF da 

ULSM o sistema de distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório é 

realizado no espaço atendimento externo.  
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A prescrição de medicação a ser distribuída por este sistema deve ser efetuada 

informaticamente 
[6]

, facto importante por permitir a criação de um histórico das prescrições por 

doente. O doente leva então a prescrição eletrónica (anexo X) ao serviço de consulta externa, 

juntamente com a sua identificação. No documento referente à prescrição constam: nome do 

doente, número de processo, número de beneficiário; especialidade do prescritor, vinheta e 

assinatura; designação da terapêutica (por DCI), forma farmacêutica, posologia, via de 

administração, duração do tratamento e data da próxima consulta. Poderá também fazer 

referência portarias ou despachos, se for o caso. Doentes portadores de VIH podem não 

necessitar de apresentar a prescrição, sendo que a dispensa é realizada mediante a apresentação 

de um cartão concebido pelo Grupo Multidisciplinar de VIH, onde consta o nome e número de 

processo do doente e a medicação habitual do mesmo. Nesse cartão, o farmacêutico regista a 

data da dispensa da medicação e valida com carimbo e assinatura. 

O farmacêutico analisa a prescrição, recorrendo aos dados disponibilizados pelo sistema 

informático e verifica se existe conformidade. Para isso, confirma o perfil farmacoterapêutico, o 

histórico de prescrição do doente e atenta a possíveis observações transmitidas pelo médico ou 

registadas por um dos farmacêuticos em dispensas anteriores. Se for verificada a conformidade, 

a prescrição é validada e procede-se à dispensa da medicação. Se, por outro lado, se constatar 

alguma contradição, o farmacêutico entra em contacto com o médico de forma a poder resolver 

a situação. Regra geral, a medicação é dispensada para um período referente a um mês. Em 

algumas situações específicas esse período de tempo pode sofrer pequenas variações, 

dependendo da data da consulta seguinte, do stock disponível ou do tipo de patologia em 

questão. Dispensas de medicação para período superior a um mês terão de ser devidamente 

fundamentadas pelo prescritor e autorizadas pelo CA. 

Muito importante neste sistema de distribuição é a forma como se procede à dispensa da 

medicação. Terá que ser fornecida ao doente, toda a informação pertinente sobre a terapêutica, 

nomeadamente o regime posológico, efeitos adversos possíveis e consequências de uma não 

adesão. Sobre o farmacêutico recai também a responsabilidade de verificar a ocorrência de 

possíveis reações adversas, passíveis de serem reportadas. A dispensa termina com o registo 

informático do fornecimento do medicamento e é impresso um documento comprovativo da 

cedência da medicação ao doente que é assinado por ele. (Anexo XI).  

Uma parte considerável do meu estágio foi passada no serviço de atendimento externo. 

Considero todo o trabalho que engloba a distribuição de medicamentos em regime ambulatório 

muito pertinente. Durante o tempo que contactei com ele, tomei conhecimento dos 

medicamentos mais dispensados, das patologias mais prevalentes e da legislação que se aplica 

aos diferentes casos. Foi particularmente importante para a sedimentação de conhecimentos 
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relacionados com fármacos utilizados no VIH, Hepatites B e C, Cancros da mama e próstata, 

Artrite reumatoide e Insuficiência renal crónica. 

4.6 Distribuição semi-automática por Omnicell®
 

O Omnicell® é constituído por um conjunto de armários, gerido por um software 

próprio, que permite a distribuição semi-automática de medicamentos. Pelo seu custo de 

aquisição ser extremamente alto, na ULSM, apenas o Serviço de Urgência possui este sistema, 

por enquanto. O acesso ao Omnicell® está restrito a enfermeiros do serviço e a farmacêuticos. 

Sempre que um enfermeiro recorre ao Omnicell®, o software regista os consumos que são 

consultados para depois se fazer a reposição do stock. Os medicamentos em falta são preparados 

por um TDT e repostos no sistema por um Farmacêutico. As suas maiores vantagens 

relacionam-se com o facto de os enfermeiros só conseguirem aceder a medicação que tenha sido 

prescrita previamente e com o facto de o fármaco a utilizar ser assinalado pelo sistema, 

contribuindo para a diminuição de erros associados à troca de medicamentos. 

Por diversas vezes foi-me pedido apoio no reabastecimento do sistema de distribuição 

Omnicell®. Foi-me explicado o seu modo de funcionamento, as suas vantagens e tive a 

oportunidade de aprender a lidar com ele. 

4.7 Distribuição aos Centros de Saúde da ULSM 

O fornecimento da medicação aos Centros de Saúde do ACES está a cargo dos SF do 

HPH. Para esse efeito, a cada farmacêutico foram atribuídos Centros de Saúde pelos quais ele 

fica responsável de acompanhar. Mensalmente, o farmacêutico visita os Centros de Saúde, 

confere stocks e PV das existências e, eventualmente, atualiza as quantidades das existências 

acordadas, caso seja solicitado pelo enfermeiro.  

Hoje, a distribuição de medicamentos em praticamente todos os Centros de Saúde segue 

o modelo da distribuição por rotas (com sistema Kaizen). Cada Centro de Saúde possuiu um 

armazém cujo stock estará adaptado aos seus consumos. A reposição desse stock é feita 

semanalmente: um motorista recolhe as caixas vazias dos Centros de Saúde, deixa-as nos SF da 

ULSM, as caixas são reabastecidas pelos TDT e levadas novamente até ao Centro de Saúde.  

Foi-me dada oportunidade de acompanhar alguns colegas nas visitas aos Centros de Saúde 

pelos quais são responsáveis, nomeadamente ao Centro de Saúde da Caravela, Horizonte, S. 

Mamede e Matosinhos. Nas visitas auxiliei na confirmação de existências, realização de 

inventários de PV e ajustes de stock.  
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5. Medicamentos Sujeitos A Legislação Especial 

Nos SF constam alguns medicamentos sujeitos a um controlo rigoroso, por apresentarem 

determinadas características. São os casos de fármacos com janela terapêutica estreita, fármacos 

regidos por legislação especial, fármacos com reações adversas graves associadas, fármacos que 

possam ser usados para fins que não sejam o terapêutico e produtos com preço avultado.  

5.1 Psicotrópicos e Estupefacientes 

Psicotrópicos e estupefacientes atuam de forma específica ao nível do Sistema Nervoso 

Central. Apresentam uma margem terapêutica estreita e causam dependência psíquica e/ ou 

física, estando também associados a fenómenos de tolerância. Por tudo isto, são sujeitos a um 

controlo apertado em todo o seu circuito. Tudo o que diga respeito à aquisição, distribuição, 

prescrição e dispensa de psicotrópicos e estupefacientes é regido pelo DL n.º 15/93, de 22 de 

janeiro. No referido DL são descriminados todos os medicamentos que se enquadram neste 

grupo 
[9]

.  

A dispensa de psicotrópicos e estupefacientes pode ter origem em duas situações 

diferentes: pode ser motivada pela necessidade de utilização de um medicamento que o serviço 

clínico não possui momentaneamente em stock ou pode dever-se à reposição periódica destes 

fármacos nos serviços. Em ambos os casos, o pedido de dispensa destes medicamentos é 

realizado mediante o preenchimento de um modelo próprio (modelo n.º1509- anexo XII) 

trazido aos SF por um enfermeiro ou AO do serviço requisitante. O documento terá que se 

apresentar assinado e datado pelo diretor do serviço requisitante e deverá conter apenas um 

medicamento por folha, identificado pela sua DCI, dose e forma farmacêutica e deverá 

mencionar o doente que vai administrar ou já administrou, com nome, número de processo, data 

de administração, quantidade administrada e identificação do profissional de saúde que 

administra. Junto com o modelo de requisição, chega aos SF um cofre fechado com 

identificação do serviço requisitante e que serve para o transporte de psicotrópicos e 

estupefacientes. Cada cofre possui duas chaves: uma fica à responsabilidade do enfermeiro 

chefe do serviço requerente e outro pertence aos SF. O farmacêutico recebe o pedido, valida-o e 

dispensa o medicamento requisitado, que vai acondicionado dentro do cofre. De seguida, faz o 

registo informático do consumo. O enfermeiro do serviço terá depois que confirmar a receção. 

No final esse documento é arquivado. Trimestralmente, são feitos mapas relativos aos 

movimentos de psicotrópicos e estupefacientes, que são remetidos ao INFARMED.  

Foi-me dado a conhecer o enquadramento legal que rege estes medicamentos e foi 

prática constante a preparação de cofres relativos a psicotrópicos e estupefacientes 

respeitantes aos diversos serviços. Também participei na verificação do correto preenchimento 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

 

17 
Ricardo Manuel Pereira da Silva    

dos modelos de requisição, no registo de dados, dispensa e registo de consumos. Todas estas 

atividades foram sempre supervisionadas pelos meus colegas.  

5.2 Hemoderivados 

Os medicamentos hemoderivados são concebidos a partir de plasma humano e, como 

tal, existe sempre um risco associado à transmissão de doenças infecto-contagiosas. Por este 

motivo, a sua dispensa remete para um controlo rigoroso. Assim, todas as movimentações 

destes fármacos devem ser registadas, fazendo-se sempre referência ao número de lote, para que 

seja possível rastear a origem de uma eventual contaminação do produto. O Despacho n.º 

1051/2000, de 14 de setembro, fixou um procedimento uniforme, adotado a nível nacional, que 

regula os atos de requisição, distribuição e administração de hemoderivados 
[10]

.  

No HPH, a requisição de medicamentos hemoderivados é feita por profissionais de 

saúde, fazendo-se acompanhar de um modelo próprio (modelo 1804,- anexo XIII). O 

documento apresenta duas vias: a “via serviço” que é enviada para o serviço requisitante 

juntamente com o fármaco dispensado e a “via farmácia” que é arquivada nos SF, juntamente 

com o registo de consumo. Antes de serem dispensados, os produtos são devidamente 

etiquetados com a identificação do doente. No ato da dispensa, o farmacêutico regista a 

informação respeitante ao hemoderivado dispensado, lote, quantidade, origem (laboratório) e o 

número do Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL).  

O estágio permitiu-me conhecer o enquadramento legal referente a este grupo de 

fármacos e tive a oportunidade de preencher o modelo próprio que corresponde à requisição 

dos mesmos, bem como de efetuar o registo de consumos informático, sempre supervisionado 

nestes procedimentos. 

5.3 Antibióticos de justificação clínica obrigatória 

Atualmente, as infeções em ambiente hospitalar são uma das maiores preocupações dos 

sistemas de saúde, o que torna obrigatório recorrer-se a uma gestão cuidada do uso de 

antimicrobianos. A prescrição acertada de anti-infeciosos é fundamental na prevenção de 

fenómenos de resistência, pelo que o antimicrobiano de primeira escolha deverá ser o eficaz 

com menor espectro de atividade. É esperado que o prescritor adote uma posição restritiva 

dentre os vários grupos de antibióticos disponíveis. Esta estratégia contribuirá para o uso 

seguro, eficaz e racional destes fármacos. 
[11]

 

 No HPH, estabeleceu-se que a antibioterapia deverá ter duração de 10 dias, com 

exceção para situações específicas devidamente justificadas pelo prescritor. Após o período de 

tratamento, o clínico reavalia o estado do doente. O hospital definiu uma listagem de 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

 

18 
Ricardo Manuel Pereira da Silva    

antibióticos de uso restrito, que necessitam da emissão de uma justificação clínica válida para 

poderem ser dispensados. Essa justificação deve ser preenchida pelo médico prescritor e nela 

consta informação sobre características clínicas específicas, diagnóstico, justificação da via de 

administração e a identificação do microrganismo, caso tenha sido isolado por via de um 

antibiograma. 

5.4 Antineoplásicos e imunomodeladores 

Estes medicamentos estão também sujeitos a um controlo especial no que respeita ao 

armazenamento, distribuição e administração, essencialmente pela sua toxicidade e pelo preço 

que comportam. Este grupo de fármacos consta no grupo XVII do FHNM (engloba 

medicamentos CTX, hormonoterapia, e imunomodeladores) 
[12]

. No HPH, os antineoplásicos e 

imunomodeladores são distribuídos em ambulatório, em regime de internamento e, 

principalmente, no Hospital de Dia, segundo os protocolos de quimioterapia prescritos. 

 

6. Farmacotecnia  

A farmacotecnia corresponde ao conjunto de atividades levadas a cabo nos SF com vista à 

preparação de formulações de medicamentos indispensáveis para o hospital  que não se 

encontram disponíveis para aquisição no mercado. No HPH, o setor da farmacotecnia 

compreende as preparações estéreis, preparações não estéreis, preparação de citotóxicos e 

reembalagem de medicamentos em dose unitária. Quanto à preparação de citotóxicos e de outras 

preparações estéreis, estas são da responsabilidade do FH. As restantes atividades são realizadas 

pelo TDT, com supervisão do FH. 

6.1 Preparações estéreis  

As preparações estéreis demandam cuidados especiais, de forma a minimizar-se o risco 

de contaminação microbiológica e de incorporação de pirogénios. Posto isto, são realizadas em 

espaços limpos, com antecâmaras para a entrada e saída de pessoal. A zona destinada às 

preparações estéreis deve respeitar as normas regulamentadas na Portaria n.º 42/92, de 23 de 

janeiro 
[13]

. 

A UPE do HPH compreende os seguintes componentes: a antecâmara, destinada à 

higienização e mudança de roupa, o transfer para transferência de material e a sala de 

preparação, com câmara de fluxo laminar horizontal (CFLH). O ar que circula dentro desta sala 

é condicionado e filtrado e dentro dela existe uma pressão positiva 
[3]

. Na UPE, faz-se registos 

de evidências relacionadas com o operador responsável, data, hora e duração da preparação. 
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6.1.1 Nutrição Parentérica  

A nutrição parentérica (NP) refere-se ao fornecimento de nutrientes através de via 

endovenosa, sempre que a ingestão pelas vias oral ou entérica esteja comprometida. Recorre-se, 

para este efeito, a soluções ou emulsões constituídas por hidratos de carbono, lípidos, 

aminoácidos, vitaminas e minerais. Naturalmente, estas preparações têm que ser estéreis e 

apirogénicas e devem ser administradas logo que possível. Tendo em conta a situação clínica do 

doente em questão, a preparação devem ser composta por proporções adequadas e 

individualizadas dos diferentes nutrientes 
[14]

.  

Os SF procedem à preparação de bolsas de NP para o serviço de neonatologia, sempre 

que é solicitado. De forma simples o circuito funciona desta forma: A prescrição médica é 

validada pelo farmacêutico, que deverá ter em conta o peso do recém-nascido pré-termo e as 

quantidades dos componentes a adicionar à bolsa; A seguir, efetua os cálculos das quantidades 

corrigidas para cada um dos componente, cálculos esses que são conferidos por um segundo 

farmacêutico; Depois, o farmacêutico imprime e preenche a ficha de preparação, assim como os 

respetivos rótulos. Feito isto, recorre à UPE para proceder à manipulação.  

Durante o período do meu estágio, pela camara de fluxo laminar se encontrar com uma 

avaria, a manipulação respeitante às preparações de bolsas de NP foi feita nos SF do Hospital 

São João. Deste modo, não foi possível visualizar o seu modo de preparação. No entanto, todos 

os restantes passos do circuito foram por mim acompanhados de perto, diversas ocasiões. 

6.2 Preparações não estéreis  

Estas preparações são realizadas na UPNE por um TDT, com supervisão constante de 

um farmacêutico 
[3]

. Começam pela validação da prescrição ou pedido de preparação. Depois 

imprime-se a Ficha de Preparação (Anexo XIV) e o rótulo do manipulado, prepara-se a área de 

trabalho, as matérias-primas e o material necessário e faz-se a preparação. No final, o 

farmacêutico verifica a conformidade do medicamento manipulado recorrendo aos ensaios de 

verificação recomendados. Dependendo dos resultados desses ensaios, aprova ou não a 

preparação. Se aprovado, o produto final é embalado de acordo com as especificações que 

constam na ficha de preparação e é rotulado. A ficha de preparação é arquivada em local 

próprio. 

Em alguns momentos do estágio foi-me possibilitado observar e auxiliar na preparação 

de alguns medicamentos manipulados, na UPNE. Contactei também com a validação das 

prescrições, preenchimento das fichas de preparação e na conceção de rótulos. Foram-me 

ainda transmitidas todas as normas que respeitam à manipulação de fármacos 
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6.3 Preparação de Citotóxicos  
 

Os fármacos CTX estão direcionados para o tratamento de neoplasias malignas, caso 

não se possa recorrer a cirurgia ou se a radioterapia não se tiver mostrado eficaz. Existem 

situações em que eles são também usados como adjuvantes da cirurgia ou da radioterapia, em 

tratamentos iniciais. Recorre-se ainda a estes fármacos como paliativos dos sintomas ou como 

meio de prolongar a vida do doente 
[15]

.  

Por norma, a quimioterapia é realizada mediante o delineamento de um esquema 

terapêutico com diferentes fármacos combinados. Esses esquemas constam nos protocolos de 

quimioterapia. Para muitos tipos de neoplasias, existem já combinações estabelecidas, com 

eficácia reconhecida. A prescrição de CTX é feita de forma individualizada e adaptada à 

superfície corporal do doente e à evolução da doença. Depois, mediante a resposta à terapêutica 

[19] pode sofrer alguns acertos, por parte do prescritor. 

O processo de preparação de CTX, da responsabilidade dos FH, remete para um trabalho 

extremamente rigoroso e minucioso. No que toca à administração destes fármacos, esta 

atividade recai sobre os enfermeiros.  

O ciclo de quimioterapia (Anexo XV) é definido em consulta de oncologia, assim como a 

respetiva prescrição médica. O FH tem a responsabilidade de confirmar e validar os dados da 

prescrição, proceder aos cálculos necessários para a preparação dos CTX e fazer o registo de 

lotes, PV e registo de consumo dos fármacos utilizados na preparação. 

Se não existir qualquer problema com a prescrição, depois desta ser validada, o 

farmacêutico confirma a realização do ciclo por contacto de um enfermeiro do serviço de 

Hospital de Dia, onde se realiza a administração de CTX no HPH. A preparação é efetuada na 

UPC, respeitando as condições referidas para a preparação de produtos estéreis. No caso dos 

CTX, a preparação tem que ser feita obrigatoriamente numa cabine de segurança biológica, para 

proteção do operador. Na sala de preparação, a pressão deve ser negativa, e, na antecâmara, 

positiva, de modo a minimizar-se os riscos de uma possível contaminação da sala limpa para o 

ar exterior 
[3]

. 

Para a preparação de CTX são necessários dois farmacêuticos: um farmacêutico operador e 

um farmacêutico de apoio. O farmacêutico operador é aquele que manipula os CTX. Este deve 

equipar-se de forma adequada: com uma bata estéril (de manga comprida e fecho posterior), 

luvas, touca, máscara bico de pato P2 (com filtros de partículas e aerossóis) e proteção para 

sapatos. 
[3]

 O farmacêutico de apoio fica responsável pelas restantes tarefas: preparar os 

tabuleiros e enviá-los pelo transfer, fazer a verificação dos rótulos, proceder aos cálculos 
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necessários à preparação e registar os CTX e soros de diluição utilizados e os respetivos lotes. 

Idealmente, devia estar sempre presente um terceiro farmacêutico para fazer a verificação dos 

procedimentos de manipulação de CTX do farmacêutico operador (dupla verificação). Nos SF 

do HPH, por uma questão de recursos humanos, é garantida a verificação por um terceiro 

elemento apenas duas manhãs por semana. 

Concluída a manipulação pelo farmacêutico operador, o farmacêutico de apoio recebe as 

preparações, pelo transfer, faz a inspeção visual da preparação final (coloração, presença de 

precipitados ou emulsões e alterações do volume), rotula-a e acondiciona-a em saco próprio que 

a protege da luz (que também é rotulado). Por fim, a preparação é colocada numa mala térmica 

e é transportada até ao HD por um AO.  

Denote-se que em todo o procedimento relacionado com a preparação de CTX, há um 

cuidado especial com os registos. Assim, na UPC faz-se o registo de todos os dados possíveis, 

respeitantes ao doente e à preparação (hora de entrada da prescrição, hora de saída da 

preparação e a hora de envio para o HD). Todas as prescrições médicas de quimioterapia ativas 

são arquivadas em dossiers organizados por ordem alfabética de nome do doente. É feito 

também o registo de fluxo de preparações, registo de receção das preparações pelo enfermeiro 

do HD e o registo dos produtos consumidos. É ainda de referir que, quando são prescritos 

medicamentos orais respeitantes ao tratamento, como antieméticos, estes são preparados e 

identificados com o nome do fármaco e do doente, sendo transportados para o HD juntamente 

com os CTX 
[16]

. 

Durante o período passado na UPC, acompanhei os procedimentos respeitantes à 

validação das prescrições médicas e à impressão dos mapas de produção diários e respetivos 

rótulos. Foi-me possibilitado acompanhar o processo de manipulação de CTX na cabine de 

segurança biológica onde me foram dadas a conhecer as normas de segurança a respeitar. 

Para além disto, esta experiência proporcionou-me o contacto com muitos dos protocolos de 

quimioterapia preparados frequentemente na UPC. Preparei ainda medicação antiemética e 

auxiliei no arquivo das prescrições médicas.  

6.4 Reembalagem de medicamentos  

Em determinadas situações pode surgir a necessidade em reembalar fármacos em dose 

unitária. São os casos de fármacos contidos em embalagens que não permitem a separação em 

dose unitária, ou de comprimidos que é necessário fracionar-se por não serem disponibilizados 

no mercado na dose pretendida. No processo de reembalagem há que assegurar-se a manutenção 

da segurança e qualidade do fármaco na forma original 
[3]

. 
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Para este efeito, os SF do HPH recorrem à sala de reembalamento, apetrechada com uma 

máquina automática de reembalagem de comprimidos e de cápsulas. A execução deste 

procedimento fica ao encargo de um TDT. No final, os fármacos reembalados são validados por 

outro TDT, com exceção do reembalamento da metadona que é confirmado por um 

farmacêutico. Na embalagem final deverá constar o nome do fármaco (por DCI), dose, PV, lote 

de fabrico e o número de lote de reembalagem.  

 

7. Informação e atividades de farmácia clínica 
 
A Farmácia Clínica é a área das ciências farmacêuticas direcionada para o conhecimento 

científico e para a prática do uso racional do medicamento. Envolve o conceito de cuidados 

farmacêuticos aplicados à Farmácia Hospitalar e de intervenção farmacêutica centrada na saúde 

do doente tendo em vista a maximização do benefício da terapêutica praticada por ele e a 

minimização dos riscos associados 
[3]

. 

7.1 Farmácia clínica e visita aos serviços clínicos 

hospitalares  

As atividades que compreendem a prática da Farmácia Clínica destacam a importância 

do papel que um FH pode desempenhar quando inserido numa equipa multidisciplinar de saúde 

centrada no doente. O exercício da farmácia clínica remete para o contacto direto do FH com os 

diferentes serviços clínicos do Hospital. A presença dele nos serviços é essencial por permitir a 

melhoria do que ao esquema terapêutico diz respeito. Considerações sobre indicação, posologia, 

via de administração, forma farmacêutica, deteção de efeitos secundários e constatação de 

possíveis interações farmacológicas são alguns dos aspetos sobre os quais este profissional de 

saúde tem total competência no contributo para decisões acertadas em relação à segurança, 

eficácia e, por consequência, melhoria do estado de saúde do doente. 
[17]

 Pelo que aqui é 

exposto, é essencial que o farmacêutico procure ativamente inserir-se nestas equipas, fazendo 

valorizar a sua profissão e alimentando a sua formação contínua. 

Apesar de não ter tido oportunidade de acompanhar qualquer atividade de Farmácia 

clínica nos serviços propriamente ditos, participei em algumas discussões relacionadas com 

essa atividade, com os colegas de trabalho. Assisti a algumas intervenções e auxiliei na 

procura de alternativas terapêuticas relacionadas com a manipulação, preparação e 

administração medicamentosa e no esclarecimento de dúvidas a médicos e enfermeiros sobre 

ações farmacológica e efeitos secundários. Dentro ainda deste assunto, devo destacar para 

uma das coisas que mais me surpreendeu durante o meu estágio: a confiança que todos os 
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profissionais de saúde depositam na palavra do FH, ao ponto de o procurarem com muita 

frequência para o auxílio das demais questões relacionadas com a terapêutica farmacológica 

dos doentes. 

7.2 Informação sobre medicamentos  

A informação é a base de qualquer tomada de decisão, relacionada com qualquer 

questão que o FH se depare no exercício das suas funções. É tão importante que o farmacêutico 

disponha da informação científica correta sobre as questões que ao medicamento dizem respeito 

como também saber procurá-la, recorrendo a fontes seguras, fidedignas e atualizadas. Para isso, 

os SF do HPH disponibilizam de algumas fontes de informação, como revistas e publicações 

científicas, livros sobre especialidades farmacêuticas, o FNHM e a Farmacopeia Portuguesa, 

entre outras. O FH deve ainda saber interpretar essa informação de modo a aplica-la às situações 

clínicas reais. 
[19]

 É de ressalvar que esta procura ativa de informação também faz parte da 

formação contínua do farmacêutico e permite-lhe evoluir diariamente enquanto profissional de 

saúde qualificado.  

Foi prática diária a pesquisa dos mais variados tipos de informação sobre 

medicamentos. Isto permitiu-me elevar o nível do meu conhecimento científico sobre algumas 

questões e, ao mesmo tempo, aprender a utilizar as fontes de informação disponíveis nos SF.  

7.3 Farmacovigilância  

A Farmacovigilância visa o conjunto de atividades que respeitam à deteção, registo e 

avaliação das reações adversas a medicamentos (RAM) com a finalidade de ser determinada a 

incidência, gravidade e a origem dessas reações 
[19]

. Na prática, consiste na identificação de 

RAM e na notificação das mesmas. As notificações são essenciais para a avaliação da segurança 

de fármacos, quer para se estabelecer a incidência de reações adversas previstas como também 

para se detetarem efeitos adversos não previstos nas etapas anteriores à sua introdução no 

mercado. Em 1992 criou-se o Sistema Nacional de Farmacovigilância, da responsabilidade do 

INFARMED, regido atualmente pelo DL n.º176/2006, de 30 de agosto 
[7]

. É de ressalvar que a 

notificação de RAM é dever de todos os profissionais de saúde, sendo que o FH, pela sua 

relação de proximidade com o medicamento e o doente encontra-se em excelente posição para 

executar esta tarefa 
[3]

.  

O meu estágio foi muito importante no que toca à notificação de RAM, visto que, pela 

primeira e única vez tive oportunidade de proceder a uma notificação. Uma doente seguida em 

ambulatório apresentou queixas relacionadas com dores ósseas após ter trocado de inibidor da 

aromatase ,nomeadamente de anastrozol para letrozol. Posto isto, foi-me desafiado recolher 

toda a informação necessária para proceder à notificação da RAM. Recolhida essa informação, 
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procedi à introdução dos dados na página web da Unidade de Farmacovigilância do Norte, 

tendo sido auxiliado por um colega farmacêutico. Fui chamado à atenção para a importância 

desta atividade e fui encorajado a contribuir para este tipo de intervenção, sempre que surgisse 

oportunidade. 

8. Ensaios clínicos  
 

Por EC entende-se “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a 

descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos farmacodinâmicos 

de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar efeitos indesejáveis de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a 

eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança 

ou eficácia”, definição esta, estabelecida pelo DL n.º 46/2004, de 19 de agosto. 
[20]

  

Antes de se iniciar um EC, é necessário que ele seja autorizado pelo INFARMED. 
[21]

 

Uma vez aprovado, o FH fica responsável pela gestão da medicação experimental, 

nomeadamente, pelo registo de chegada e consumos dos medicamentos, bem como as 

quantidades, lotes, PV e registo de temperatura de conservação. Fica também ao encargo dele, a 

cedência de informação e esclarecimento aos participantes do ensaio e outros profissionais de 

saúde envolvidos. Toda a informação que diz respeito aos EC é arquivada nos SF.  

Neste estágio foi-me explicado detalhadamente o funcionamento dos EC, mostrada a 

documentação relacionada com eles e a forma como é arquivada, pela farmacêutica 

responsável por esta atividade. 

 

9. Comissões hospitalares  

As comissões hospitalares têm a finalidade de estabelecer um conjunto de normas relativas 

a determinados procedimentos, com melhoria da qualidade dos diferentes cuidados de saúde 

prestados pelos Hospitais. A ULSM possui hoje várias comissões, nas quais o farmacêutico tem 

intervenção ativa, como na Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), Comissão para o 

Controlo da Infeção (CCI), Comissão de Antimicrobianos, Grupo Multidisciplinar VIH, entre 

outras. 
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10. Conclusão 

Terminado o estágio, posso garantir que estes dois meses em Farmácia Hospitalar 

tornaram-se parte essencial da minha formação académica e pessoal. A oportunidade de 

trabalhar nos SF do HPH permitiu não só absorver novas competências como me transmitiu 

uma máxima importantíssima: ensinou-me a investir constantemente no meu conhecimento, a 

procurar saber sempre mais, a formar-me continuamente. 

De uma forma geral, saio deste estágio com uma nova ideia do que acarreta o trabalho 

de um farmacêutico. Conheço agora o funcionamento e organização de uma Farmácia de 

Hospital, compreendo as diferentes funções que o FH pode desempenhar e de que forma ele 

pode fazer a diferença, reforçando a sua profissão como uma mais-valia na saúde e na melhoria 

da qualidade de vida dos doentes. 

A integração numa equipa multidisciplinar foi uma nova realidade com a qual tomei 

contacto. Aprendi a colaborar com outros profissionais de saúde, nomeadamente médicos e 

enfermeiros e aplicar conhecimentos imprescindíveis para o sucesso da terapêutica instituída ao 

doente 

Não posso deixar de referir a forma acolhedora com fui recebido e integrado nos SF do 

HPH. O cuidado na minha orientação, o tempo investido em mim e o exemplo dos profissionais 

com os quais trabalhei são hoje a base do que espero um dia ser: Farmacêutico Hospitalar. 
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12.Anexos 
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Anexo I: Organização e funções dos SF da ULSM  
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Anexo II: Diferentes espaços dos SF 

  

Atendimento Externo 

UPC 

UPNE Sala de Psicotrópicos e 

Estupefacientes 

Camaras Frigoríficas 

Zona de DIDDU Zona de validação de Dose 

Unitária 

Zona Dourada de 

Armazenamento 
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Anexo III: Exemplo de um Kanban (Sistema Kaizen) 
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Anexo IV: Sistema de Gestão Integrado do Circuito do 

Medicamento 
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Anexo V: Prescrição por via Informática 
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Anexo VI: Exemplo de um mapa terapêutico 
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Anexo VII: Relatório resultante do Trabalho: Erros de Proscrição 

INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS 

Período considerado: 1 ano (Ano 2013) 

Este trabalho tem como objectivo demonstrar, quantificar e realçar a relevância das intervenções 

efectuadas pelos Serviços Farmacêuticos a nível da recepção/validadção de prescrições médicas.  

 

No período considerado, foram recepcionadas/validadas 88034 prescrições pelos Serviços 

Farmacêuticos. 

Da validação destas prescrições, foram registadas 360 intervenções farmacêuticas, em 

resultado da prestação de informação relativa a medicamentos e à detecção de erros de 

prescrição. As intervenções dividiram-se da seguinte forma: 

- 336 intervenções registadas a nível da validação de prescrições médicas no sistema de 

distribuição individual diária em dose unitária; 

- 24 intervenções registadas a nível de prescrições realizadas para os doentes em regime 

ambulatório; 

 

Relativamente ao impacto das intervenções, verificou-se que: 

- 279 intervenções resultaram em alteração da prescrição, por parte do Médico (77,5%); 

- 17 dessas intervenções não originaram alteração da prescrição (4,7%); 

- Não foi registado o resultado final da intervenção em 64 registos; 

 

Os principais medicamentos implicados nas intervenções, pertencem aos seguintes grupos 

farmacoterapêuticos: 

1.º Medicamentos anti-infecciosos (34,5%) 

2.º Sistema nervoso central (14,5%) 

3.º Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores (7,5%) 
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4.º Aparelho digestivo (7%) 

5.º Aparelho cardiovascular (6%) 

 

Os serviços para os quais se registaram mais intervenções foram: 

1.º Cirurgia C (13,1%) 

2.º Cirurgia B (12,1%) 

3.º Pediatria (7,5%) 

4.º Medicina E (7%) 

5.º Ortopedia (6,5%) 

 

Notas: 

. A percentagem de intervenções que levaram a alteração da prescrição (77,5%), são um bom 

indicador da importância do papel do farmacêutico na validação das prescrições e da respectiva 

quantificação dessas mesmas intervenções; 

. De salientar o reduzido n.º de intervenções registadas (0,4% de intervenções registadas, isto é, 

1 intervenção registada por cada 262 prescrições validadas) 

. A reduzida percentagem de intervenções reflecte apenas as que foram efectivamente registadas 

e quantificadas. 

. Importa, portanto, realçar, junto de toda a equipa de Farmacêuticos, a necessidade da 

quantificação das intervenções efectuadas a este nível (Mais de 50% das intervenções 

registadas deveram-se apenas a 6 farmacêuticos, numa equipa de 10 farmacêuticos+7 

tarefeiros).  

 

Elaborado por: 

Pedro Campos e Ricardo Silva (estagiário, Jan-Fev 2014)    2014-02-27 
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Anexo VIII: Impresso de Pedido de medicação por distribuição 

personalizada (atendimento interno) 
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Anexo IX: Esquema de protocolos de analgesia domiciliária 

 
Protocolo Fármaco (s) Posologia 

Protocolo 1 Paracetamol 1g 6/6h 

Protocolo 2 Ibuprofeno 400mg 

Paracetamol 1g 

8/8h 

6/6h 

Protocolo 3 Paracetamol 1g 

Metimazol 575 mg 

6/6h 

8/8h 

Protocolo 4 Ibuprofeno 400mg 

Paracetamol 1g 

Tramadol 50mg 

8/8h 

6/6h 

8/8h 

Protocolo 5 Paracetamol 250 mg 

supositório  

 

8/8h 

Protocolo A Metoclopramida 1 

comprimido 

8/8h 
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Anexo X: Exemplo de prescrição médica apresentada em 

ambulatório 
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Anexo XI: Exemplo de um comprovativo de dispensa de 

medicamentos em ambulatório 
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Anexo XII: Requisição de dispensa de medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo XIII: Requisição de medicamentos hemoderivados 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

 

44 
Ricardo Manuel Pereira da Silva    

Anexo XIV: Exemplo de uma Ficha de Preparação de um 

medicamento manipulado 
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Anexo XV: Mapa de produção de um ciclo de quimioterapia 

 

 

 

 






