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Resumo 

O presente relatório foi realizado no âmbito da Unidade Curricular Estágio do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, realizado na Farmácia Lusitana no período de 4 

de abril a 10 de agosto de 2016. 

O estágio profissionalizante é a oportunidade por excelência para colocarmos à prova 

e consolidarmos os conhecimentos adquiridos durante a nossa formação académica e 

para entrarmos em contato com a verdadeira realidade da profissão de Farmacêutico 

Comunitário, sendo por isso, uma das fases mais importantes da nossa formação. 

Um dos objetivos deste estágio é a realização de projetos que aumentem o nosso 

conhecimento, contribuam para uma melhoria dos serviços da farmácia onde 

estagiámos e nos ajudem a perceber o papel do farmacêutico na comunidade.  

Com isto em mente, escolhi desenvolver um projeto sobre a Rinite Alérgica, um tema 

muito predominante na farmácia comunitária na altura da primavera. Após várias 

pesquisas, optei por elaborar um folheto informativo sobre a farmacoterapia da Rinite 

Alérgica, com o objetivo de melhorar o aconselhamento relativo a esta condição, tendo 

em atenção as populações especiais. 

Como segundo projeto, desenvolvi o tema Interações Fármacos-Ervas Medicinais, 

como resultado de uma constatação de que a maioria das pessoas assume que tudo o 

que seja natural, não tem efeitos secundários. Com o fim de elucidar as pessoas, 

elaborei um panfleto sobre a Erva de São João, uma das ervas medicinais mais 

utilizadas e que das que possui um maior número de interações com fármacos.  
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1. Introdução 

O estágio profissionalizante é o culminar de 5 anos de estudos necessários para nos tornarmos 

farmacêuticos. Constitui a maior e melhor formação para os futuros farmacêuticos, pois só 

durante o estágio temos a oportunidade de entrar em contacto com a realidade e exigências da 

profissão. 

O meu estágio curricular em Farmácia Comunitária teve lugar na Farmácia Lusitana entre os 

dias 4 de Abril e 10 de Agosto de 2016. O horário de estágio acordado foi das 9h às 12h30 e 

das 14h às 18h30, num total de 8 horas diárias. O cronograma das atividades realizadas está 

descrito na Tabela 1. 

Tabela 1- Cronograma de atividades realizadas. 

ATIVIDADES Abril Maio Junho Julho Agosto 

Receção de 

Encomendas 
X X    

Serviços 

Farmacêuticos 
 X X X X 

Atendimento ao 

público 
 X X X X 

Projeto I – Rinite 

Alérgica 
   X X 

Projeto II – Interações 

Fármacos – Ervas 

Medicinais 

   X X 

2. Farmácia Lusitana 

2.1. Direção Técnica, Localização e Horário de Funcionamento 

A Farmácia Lusitana (FL) localiza-se na Praça Luís de Camões, nº 20 na freguesia de Vila do 

Conde, pertencente ao concelho do mesmo nome. A Diretora Técnica (DT) é a Dra. Sónia de 

Sousa Vale. 

Apresenta dois horários de funcionamento: o normal das 8h30 às 22h, nos meses de Setembro 

a Junho, e o horário de Verão, das 8h30 às 24h, nos meses de Julho e Agosto, estando 

sempre aberta de segunda a domingo, incluindo feriados. O horário de Verão alargado justifica-
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se com o aumento de população que se verifica na área de Póvoa de Varzim - Vila do Conde 

no Verão por esta se tratar de uma zona balnear. 

Para além disto, a FL encontra-se de serviço geralmente de seis em seis dias, das 23h às 8h30 

no horário normal e das 24h às 8h30 no Verão. 

2.2. Instalações  

As instalações da FL encontram-se de acordo com o estabelecido nas Boas Práticas 

Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária pelo Conselho Nacional da Qualidade Especial, 

nomeadamente no que diz respeito ao Ponto II “Normas Gerais sobre Instalações e 

Equipamentos” [1]. 

2.2.1. Interior 

O interior da FL é composto por dois pisos: 

 No piso inferior, localizam-se as casas de banho, um quarto de descanso, uma zona 

reservada para a alimentação dos funcionários, um escritório, sala de reuniões e um 

armazém para os excedentes de stock dos produtos que não necessitam de 

temperatura e humidade controladas, como é o caso dos produtos ortopédicos, de 

cosmética, fraldas, entre outros; 

 No piso superior, localiza-se a área de atendimento ao público, a zona de receção de 

mercadorias, o laboratório de preparação de manipulados, um armazém para os 

produtos sujeitos a ambiente controlado e uma casa de banho. Este piso encontra-se 

vigiado por um sistema de câmaras de vigilância. 

A área de atendimento ao público (anexo I) é constituída por seis balcões destinados ao 

serviço de farmácia, um balcão destinado ao atendimento de clientes da área de perfumaria, 

bem como várias zonas destinadas à exposição de produtos cosméticos, de higiene, 

puericultura, leites, papas e o expositor da perfumaria. Por detrás dos balcões, encontram-se 

alguns Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), suplementos alimentares e 

outros produtos com grande consumo. Esta área dá acesso ao Gabinete de Atendimento 

Personalizado (GAP), um gabinete utilizado para realização dos serviços farmacêuticos 

(medição de parâmetros clínicos, administração de injetáveis) e para qualquer atividade que 

requeira a proteção da privacidade do utente. 

2.2.2. Exterior 

A FL encontra-se identificada exteriormente pelo símbolo verde da Farmácia e por um letreiro 

com o nome da farmácia (anexo II). 
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Estando localizada numa esquina, apresenta duas paredes exteriores de vidro nas quais são 

colocadas variadas publicidades, sendo que numa das paredes encontra-se também uma 

montra de produtos ortopédicos. Afixada nas portas de vidro, encontra-se informação relativa 

às farmácias do município de serviço para o mês atual. 

2.3. Equipamentos 

Para que o funcionamento da farmácia decorra da melhor forma, a FL possui os equipamentos 

necessários a todos os serviços que oferece: 

 Vários computadores equipados com o Sifarma2000®, distribuídos pelos balcões de 

atendimento da farmácia e perfumaria e na área de receção de encomendas; 

 Impressoras fiscais nos balcões de atendimento; 

 Balança digital; 

 Tensiómetro digital e manual; 

 Aparelho Reflotron Plus; 

 Aparelho One Touch Verio; 

 Frigorífico para armazenamento de medicamentos de frio; 

 Medidores de parâmetros de temperatura e humidade; 

 Variado material de escritório; 

 Fontes bibliográficas (incluindo a Farmacopeia Portuguesa). 

2.4. Recursos Humanos 

De acordo com o Regime Jurídico das Farmácias de Oficina, os Recursos Humanos de uma 

farmácia são divididos em quadro farmacêutico e não farmacêutico [2]. 

O quadro farmacêutico da FL é constituído por 5 farmacêuticos, estando sempre um presente 

na farmácia: a Dra. Sónia Vale (DT), Dr. José Carlos Osório (Adjunto e Diretor de Laboratório), 

Dra. Claúdia Ferreira (Adjunta), Dr. Rui Castro e Dra. Márcia Pinto. 

O quadro não farmacêutico é constituído por cinco técnicos (Fernanda Mesquita, Beatriz 

Pereira, Graça Santos, Hugo Pinheiro e Sr. Manuel Costa – gestor); duas pessoas 

responsáveis pela receção de encomendas, devoluções e reposição de stock (Pedro Oliveira e 

Bruno); uma pessoa responsável pelo trabalho de contabilidade e verificação de receituário 

(Sílvia Cardoso); duas pessoas responsáveis pela perfmaria e cosmética (Manuela Carvalho e 

Sónia Monteiro) e uma pessoa responsável pela higienização da farmácia (D. Laurinda). 

Durante o meu estágio, também se encontrava na farmácia um estagiário, Jorge Rodrigues, em 

estágio curricular pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra (FFUC). 
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2.5. Perfil dos utentes 

A FL localiza-se perto da Unidade de Vila do Conde do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim – 

Vila do Conde (CHPVVC), pelo que recebe familiares de utentes internados que vão buscar 

medicação em falta. Próximo da farmácia, localiza-se a Santa Casa da Misericórdia de Vila do 

Conde (SCMVC), que tem atendimento permanente e lar, pelo que lá vão muitos utentes 

acabados de sair de consultas urgentes e utentes do lar que vão levantar a sua prescrição.  

Por outro lado, uma vez que se localiza no centro da cidade com uma grande sazonalidade e 

que faz parte dos Caminhos de Santiago de Compostela, nos seus mais de 400 atendimentos 

diários, atende pessoas de vários estratos sociais, bem como de diversas nacionalidades e 

idades.  

3. Gestão em Farmácia Comunitária 

Tal como em qualquer negócio, uma boa gestão é essencial para o sucesso de uma farmácia, 

especialmente nos tempos difíceis que vivemos a nível económico. A gestão de uma farmácia 

é algo único pois implica conciliar a procura de lucros com a ética inerente a um serviço de 

saúde de forma a garantir a sustentabilidade da farmácia e a saúde do utente. Isto exige que, 

cada vez mais, o farmacêutico tenha que desenvolver competências de um bom gestor, sendo 

o estágio uma das melhores oportunidades para que isto aconteça. 

3.1. Aquisição e Armazenamento de Medicamentos e Produtos de 

Saúde (MPS) 

A aquisição e armazenamento de MPS é um dos pilares de uma boa gestão de farmácia, 

constituindo um processo contínuo e dinâmico entre a farmácia e os fornecedores, que podem 

ser os laboratórios ou distribuidores grossistas. Para este processo, contribui de forma muito 

relevante a capacidade de investimento que cada farmácia possui bem como o seu movimento 

e a forma como este se altera ao longo do ano. Para escolher os fornecedores, a farmácia deve 

ter em conta os serviços prestados, os stocks, cumprimento do prazo de entrega, número de 

produtos disponíveis, número de entregas diárias, preço e facilidade de devolução, para além 

das condições de pagamento. 

A compra direta a laboratórios implica normalmente uma maior percentagem de lucro da 

farmácia, mas obriga, normalmente, à compra de grandes quantidades de produtos. 

Já os distribuidores grossistas permitem a aquisição de quantidades mínimas de produtos com 

a contrapartida do seu preço ser superior ao do laboratório. 
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As encomendas diretas aos laboratórios da FL são mais comuns em produtos cosméticos, 

produtos de higiene, leites, genéricos e fraldas. 

Os fornecedores grossistas com quem a FL trabalha são a OCP e a Alliance. São feitas 3 

encomendas diárias à OCP (às 12h30, 17h e 19h) e duas diárias à AllianceHealthcare (12h30 e 

19h). O programa Sifarma 2000 permite ainda realizar encomendas instantâneas à Alliance e 

estas também se podem fazer por telefone à OCP ou por modem, através dum programa 

existente nos computadores da área de atendimento. As encomendas da OCP chegam à 

farmácia às 9h30, 14h30, 18h30 e 21h, as da Alliance chegam às 8h30, 16h00, 21h30. 

3.1.1. Gestão de stocks 

A gestão de stocks é um dos fatores que mais contribui para o sucesso ou falência de uma 

farmácia, sendo, por isso, uma das tarefas mais importantes que o farmacêutico desempenha 

como gestor.  

Tem como função principal garantir o serviço ao utente entre a encomenda e a entrega, de 

forma que consiga dar resposta a situações inesperadas como esgotamento no laboratório, 

aumento inesperado de procura e sazonalidade. 

Para uma boa gestão de stocks, o farmacêutico deve ter em consideração as necessidades 

dos utentes e evitar o desperdício de produtos. 

Felizmente, o farmacêutico tem ao seu dispor o Sifarma2000®, que permite estipular os stocks 

máximos e mínimos de cada produto existente na farmácia, fornecendo ainda dados que 

ajudam à determinação do seu valor, como histórico de compras e vendas. 

A atribuição de stocks mínimos e máximos para um determinado produto tem a vantagem de 

levar a que este apareça na sugestão de encomenda diária sempre que o stock se encontre 

abaixo destes valores. 

Mesmo com o Sifarma2000®, podem ocorrer discrepâncias entre o stock real e o virtual, devido 

a erros na receção de encomendas, na dispensa de produtos ou devido a quebras e furtos. 

3.1.2. Realização de encomendas 

Como já foi referido anteriormente, as encomendas podem ser realizadas diretamente ao 

laboratório ou a distribuidores grossistas. 

3.1.2.1. Distribuidores grossistas 

As encomendas realizadas a distribuidores grossistas podem ser feitas através do programa 

Sifarma2000® ou através do telefone. No caso da OCP Portugal, podem ainda ser feitas por 

modem. 
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No Sifarma2000® podem ser feitos três tipos de encomendas: diárias, instantâneas ou por Via 

Verde. 

A encomenda diária é feita automaticamente com base nos valores dos stocks mínimos e 

máximos dos MPS existentes na farmácia: sempre que o valor do stock mínimo é atingido, o 

produto é colocado imediatamente na encomenda diária. Antes de ser enviada, a encomenda 

diária é revista, podendo ser retirados ou adicionados produtos. 

A encomenda instantânea é reservada a produtos que não se encontram na farmácia no 

momento do atendimento, quer por serem de venda esporádica ou por rutura de stock. Esta é 

realizada através da funcionalidade para esse fim disponível na ficha do produto no 

Sifarma2000®. 

A encomenda por Via Verde destina-se a produtos de quota limitada, ou seja, que nem sempre 

estão disponíveis no distribuidor grossista e é realizada através do Sifarma2000®, sendo 

solicitado o número da receita, a quantidade a encomendar e o fornecedor. Após receção da 

encomenda, o produto deve chegar à farmácia até 48 hora após a sua realização. 

No meu estágio, tive a oportunidade de realizar todos estes tipos de encomendas. Com a 

experiência, pude aperceber-me da grande utilidade de termos à nossa disponibilidade a 

possibilidade de realizar encomendas instantâneas e por Via Verde para podermos satisfazer 

as necessidades dos clientes e assim fidelizá-los. 

3.1.2.2. Laboratórios 

As encomendas realizadas a laboratórios são geralmente feitas na presença de um delegado 

comercial do laboratório responsável pelas encomendas, durante a visita deste à farmácia, pelo 

responsável de compras da farmácia. A encomenda é feita tendo em conta o histórico de 

vendas dos produtos do laboratório em questão. Este tipo de encomenda caracteriza-se, 

geralmente, por ter maior número de bonificações e descontos com a contrapartida de demorar 

mais tempo a chegar à farmácia. 

3.1.2.3. Encomendas Manuais 

Sempre que a encomenda não está disponível informaticamente, é necessário criar no sistema 

do Sifarma2000® a encomenda em questão. Procede-se então à criação da encomenda e à 

sua aprovação, sendo de seguida enviada para o papel para que possa ser depois rececionada 

e conferida. 

Este tipo de encomendas aplica-se tanto a laboratórios como distribuidores grossistas. 
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3.1.3. Receção de encomendas 

As encomendas são entregues na farmácia em contentores próprios de cada fornecedor, 

identificados com um código interno que permite a sua localização. Os produtos que 

necessitam de refrigeração são entregues em contentores térmicos, facilmente distinguíveis 

dos não térmicos. Todos os contentores possuem exteriormente informação relativa à farmácia 

a que se destinam (nome e contato), o que permite associar vários contentores a uma só 

encomenda e faturação. Juntamente com os contentores, é entregue uma fatura ou guia de 

remessa com os seguintes dados: 

 Identificação do fornecedor; 

 Identificação da farmácia; 

 Número do documento; 

 Identificação dos produtos faturados (código, designação, quantidade pedida, 

quantidade enviada, PVP - Preço de Venda ao Público, PVF – Preço de Venda à 

farmácia, IVA aplicável); 

 Valor total da encomenda. 

Após verificar-se a existência da fatura, procede-se à receção da encomenda. Esta é feita no 

Sifarma2000®, em menu destinado a este efeito. Seleciona-se a encomenda a rececionar, 

coloca-se o número da fatura e dá-se entrada dos produtos através da leitura ótica dos seus 

códigos, procedendo-se, se necessário, à alteração do respetivo prazo de validade, PVF e 

PVP. Nos casos dos produtos sem Preço Inscrito na Cartonagem (PIC), é a farmácia que 

calcula o PVP tendo em conta a margem de lucro definida para cada um destes produtos. No 

fim de se dar entrada de todos os produtos, verifica-se o número de produtos rececionados e o 

valor total da encomenda: se estiverem corretos, aprova-se a receção da encomenda. Ao fazer 

isto, o sistema gera automaticamente uma lista dos produtos em falta, que podem depois ser 

adicionados a uma encomenda diária. O processo termina com o arquivo da fatura original 

assinada pela pessoa que rececionou a mesma. 

Caso se verifique alguma discrepância entre o constante na fatura e os produtos recebidos, 

nomeadamente a falta de algum produto faturado, realiza-se uma reclamação por telefone ao 

fornecedor em questão. Aguarda-se depois resolução da reclamação por envio de nota de 

crédito ou do produto que faltava. 

Finalizada a receção, o sistema imprime as etiquetas dos MPS sem PIC, que devem ser 

colocadas em zona do produto de forma a não ocultar informação importante. 
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Durante o meu estágio, realizei a receção de várias encomendas, procedendo, sempre que 

necessário, à atualização do prazo de validade, PVP e. PVF, e verificando sempre o numero 

total de produtos rececionados e valor total de fatura. Cumprindo-se sempre este 

procedimento, é possível minimizar os erros inerentes a este processo, evitando-se assim erros 

de stock. Por outro lado, a receção de encomendas é uma ótima oportunidade para entrarmos 

em contato com todos os produtos comercializados na farmácia e para nos apercebermos do 

valor económico destes. 

3.1.3.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

Sempre que uma encomenda inclui Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas, a fatura é acompanhada de requisição específica, original e duplicado. Esta 

requisição tem que ser assinada, datada e carimbada pelo responsável da farmácia, o DT, que 

coloca também o número de inscrição na Ordem dos Farmacêuticos (OF), tendo depois de ser 

arquivada por um período mínimo de três anos [3]. 

3.1.4. Armazenamento 

Após a receção de encomendas, procede-se ao armazenamento dos MPS: os produtos que 

necessitam de refrigeração são imediatamente colocados no frigorífico destinado a este efeito, 

sujeitos a temperaturas entre 2-8ºC, e os restantes são colocados em ambiente com 

temperatura inferior a 25ºC e humidade inferior a 60% [1], parâmetros controlados por 

dispositivos próprios. 

Os medicamentos de referência (não genéricos) de forma farmacêutica oral sólida (cápsulas e 

comprimidos) encontram-se arrumados num armário de gavetas dispensatórias por ordem 

alfabética, estando uma coluna reservada para produtos oftálmicos e lancetas/tiras para 

diabéticos e outra coluna para cremes e pomadas. As gavetas inferiores deste armário estão 

reservadas ao armazenamento do excedente dos stocks destes medicamentos. A fila superior 

de gavetas serve para armazenar medicamentos reservados pelo doente mas que na altura do 

atendimento a farmácia não tinha em stock.  

Os genéricos estão organizados num sistema de prateleiras corridas e expostas também 

organizados por ordem alfabética de princípio ativo (PA) e, dentro de cada PA, organizados por 

ordem alfabética de laboratório. 

Existem ainda um grupo de prateleiras reservadas a PA com muita saída como Omeprazol, 

Amoxicilina + Ácido Clavulânico, Ibuprofeno e Nimesulida, a formas farmacêuticas orais 

liquidas (ampolas bebíveis, xaropes) e medicamentos com apresentação sob a forma de 

carteiras. 
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Existe ainda um armário com portas de correr onde se armazenam anticoncecionais orais, 

meias de descanso e outros produtos ortopédicos (pés elásticos, suportes de pulso, palmilhas, 

entre outros), material de pensos, seringas, produtos dietéticos específicos e os excessos de 

stock dos produtos colocados atrás dos balcões de atendimento. 

Os psicotrópicos e estupefacientes encontram-se armazenados num local específico, separado 

de todos os outros. 

Em todos estes casos, o armazenamento é feito de acordo com a regra “First Expired First Out” 

(FEFO).  

3.1.5. Controlo de prazos de validade 

O processo de verificação dos prazos de validade dos medicamentos e produtos disponíveis 

para venda na FL permite assegurar o fornecimento dos mesmos, aos utentes, em bom estado 

de conservação. 

Mensalmente, procede-se à criação de uma lista com todos os produtos da farmácia cujo prazo de 

validade expira num período de 2 meses, com o respetivo prazo de validade, através do 

Sifarma2000®: seleciona-se opção de Produtos no menu geral, seguida de Prazos de Validade e 

Listagem de Controlo. Todos os produtos que se encontram nesta lista são verificados 

manualmente, um a um, para determinar se o stock está correto e se o prazo de validade é o 

constante do sistema informático, sendo que se o produto tiver o prazo que consta na lista é 

separado fisicamente dos restantes. Caso isso não se verifique, coloca-se na lista o prazo de 

validade mais curto constante do stock do produto, para que depois possa ser corrigida no 

sistema informático. Se o stock real do produto for 0, tem que se retirar o prazo de validade que 

consta na lista e será assumido o prazo do produto que entrar na encomenda mais próxima. 

Os produtos cujo prazo de validade tenha sido ultrapassado ou sejam pouco prováveis de serem 

vendidos antes que isto aconteça são devolvidos ao fornecedor. Caso a devolução não seja 

aceite, estes são dados como quebras: seleciona-se Produtos – Quebras – Gestão de Quebras, 

insere-se o código do produto, a quantidade e o motivo de não ter sido aceite a devolução. 

Durante o estágio, tive oportunidade de ajudar na realização do controlo de prazos de validade, 

através da confirmação manual destes, e verifiquei que, em muitos dos casos, o prazo de validade 

constante no Sifarma não correspondia à realidade, pois o produto já tinha sido vendido. 

3.1.6.  Gestão de Devoluções 

Como referido anteriormente, os produtos cujo prazo de validade tenha expirado podem ser 

devolvidos ao fornecedor. Contudo, existem ainda outras razões para se devolverem MPS ao 

fornecedor: 
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 Produto danificado; 

 Produto não pedido (enviado por engano pelo fornecedor); 

 Preço errado (expirado ou reduzido); 

 Revogação da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) pela Autoridade Nacional 

do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED); 

 Ordem de recolha de produto pelo detentor de AIM. 

Através do sistema informático, são criadas as notas de devolução onde consta o fornecedor, 

número da devolução, código e nome do produto, quantidade e o motivo da reclamação. A nota 

de devolução é impressa em triplicado, carimbada e assinada, sendo o original e duplicado 

enviados para o fornecedor e o triplicado arquivado na farmácia, após assinatura e carimbo do 

distribuidor, à espera de regularização. 

A gestão de devoluções faz-se no separador das Encomendas em Gestão de devoluções que 

podem ser a tratar (quando se pretende enviá-las para o fornecedor) ou a regularizar (onde se 

acerta o stock dependendo da resposta do fornecedor). 

Caso a devolução seja aceite, esta pode ser regularizada de duas formas: o fornecedor envia uma 

nota de crédito à farmácia ou envia novo produto. No caso de não ser aceite, a devolução é 

reenviada para a farmácia, onde é considerado como quebra. 

No meu estágio, pude acompanhar o processo de devolução de vários produtos, verificando que, 

na maioria dos casos, esta se deve a prazo de validade expirado ou a produto enviado por 

engano. 

4. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

A dispensa de MPS é uma das principais funções da Farmácia de Oficina, sendo que o Regime 

Jurídico das Farmácias de Oficina prevê também a dispensa de outros produtos farmacêuticos 

[2]. 

Em todos os casos, a dispensa de MPS deve sempre ser feita com o objetivo primordial de 

garantir a saúde individual e comunitária, tendo aqui o farmacêutico um papel preponderante 

que exige da sua parte uma contínua formação, uma vez que novos medicamentos estão 

sempre a ser lançados no mercado. 

De acordo com as suas características, os MPS podem ser classificados de acordo com a 

necessidade de receita médica: medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) [4]. 
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4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, um MSRM é todo o medicamento que possa 

constituir um perigo para a saúde do doente, se for utlizado sem receita médica ou 

frequentemente em grandes quantidades para fins diferentes daqueles a que se destina; cuja 

administração seja realizada por via parentérica ou cujas substâncias devem ser estudadas 

relativamente à sua atividade e efeitos secundários [4]. 

4.1.1. Prescrição Médica 

A Prescrição ou Receita Médica é definida como o documento no qual um médico, médico 

dentista ou ortodontista, prescreve a um determinado utente um ou mais medicamentos [4] e 

destina-se particularmente à prescrição de MSRM [5]. 

Existem vários tipos de prescrição médica: pré-impressa ou manual, materializada, renovável 

materializada e desmaterializada ou Receita Sem Papel (RSP). 

A Receita Médica Materializada caracteriza-se por ter uma validade de 30 dias, ou seja, o 

utente dispõe de trinta dias para levantar os medicamentos prescritos. 

A Receita Médica Renovável Materializada é composta por três vias com uma validade de 6 

meses e são geralmente passadas a utentes que realizam tratamentos para doenças crónicas 

ou de longa duração [6,7]. 

A Receita Pré-impressa ou Manual destina-se exclusivamente aos casos de falência 

informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio e prescrição máxima de 40 

receitas por mês [6]. 

4.1.1.1. Validação da prescrição médica 

Antes de proceder à dispensa de medicamentos, é necessário validar a prescrição médica para 

garantir que se pode realizar a primeira [8].  

Para ser considerada válida, a prescrição médica eletrónica deve, obrigatoriamente, conter os 

seguintes dados [6]: 

 Número da receita; 

 Local de prescrição; 

 Identificação do médico prescritor; 

 Nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema; 

 Entidade financeira responsável; 

 Data de prescrição e validade; 

 Assinatura do prescritor; 
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 Regime de comparticipação aplicável, especialmente se for o representado pelas letras 

R (regime de comparticipação destinado aos pensionistas) e O (regime de 

comparticipação relacionado com um diploma legal específico, que também deve ser 

identificado); 

 Identificação do medicamento: por DCI da substância ativa, dosagem, forma 

farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens e código do grupo 

homogéneo a que pertence; ou por nome comercial do medicamento de referência com 

o número de registo respetivo; 

 Máximo de 4 medicamentos comparticipáveis por receita, sendo que não mais do que 

duas unidades da mesma especialidade, podendo ser prescritas até 4 embalagens do 

mesmo medicamento no caso de se tratarem de medicamentos unidose.  

A prescrição médica manual deve também conter todas estas informações, juntamente com a 

excepção justicativa. Além disto, este tipo de prescrição, por ser manual, não pode conter 

qualquer tipo de rasura sem assinatura do prescritor, cores de caneta e/ou caligrafia diferentes 

[6]. 

No decorrer do estágio, durante a dispensa de medicamentos, procedi à validação de 

prescrições médicas dos dois tipos, onde pude verificar vários erros, a maioria deles repetidos: 

falta de assinatura do prescritor, falta de número de beneficiário do utente, presença de rasuras 

sem assinatura do prescritor, entre outros. 

4.1.2. Prescrição médica: Receita sem Papel (RSP) 

O uso da Receita Sem Papel (RSP) passou a ser obrigatório a partir do dia 1 de abril de 2016, 

apesar de o processo de desmaterialização das receitas ter sido iniciado pelo Ministério da 

Saúde em 2015, com a publicação da Portaria nº 224/2015, de 27 de julho [9]. 

As RSP caracterizam-se por permitir a prescrição de um número ilimitado de medicamentos, 

com a limitação de duas embalagens por medicamento, com exceção daqueles destinados a 

tratamentos prolongados, com um máximo de seis embalagens [10].  

Para que o utente possa proceder ao levantamento de uma RSP, deve dirigir-se à farmácia 

com a Guia de Tratamento ou com uma mensagem enviada para o telemóvel ou para o correio 

eletrónico, onde contam os três dados necessários para realizar a dispensa dos produtos: 

 Número de receita; 

 Código de dispensa (com 6 algarismos); 

 Código de direito de opção (4 algarismos). 
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As RSP têm a particularidade de permitirem ao doente o levantamento fracionado da 

medicação, tendo de continuar a ter atenção à validade da prescrição de cada produto que, na 

mesma receita, podem ser diferentes. Por outro lado, facilitam a dispensa de medicamentos 

por parte do farmacêutico/técnico e minimizam a ocorrência de erros nesta fase do 

atendimento. 

Visto que o meu estágio começou em 4 de abril, experienciei o processo de adaptação dos 

utentes e da farmácia a este novo tipo de receita. Do ponto de vista do farmacêutico/técnico, a 

dispensa de RSP é bastante similar às receitas eletrónicas, tendo apenas o inconveniente do 

processo de abertura informática da receita demorar mais tempo quando apresenta um número 

elevado de embalagens e/ou medicamentos. Em relação ao utente, pude aperceber-me que, 

apesar de estes se mostrarem bastante recetivos à ideia do levantamento fracionado de 

medicamentos de acordo com as suas necessidades, o seu controlo em relação à gerência da 

sua medicação tornou-se mais complicado e obriga-os, em muitos casos, a andar com várias 

guias de tratamento ao mesmo tempo. 

4.1.3. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos é realizada após a validação da prescrição médica e apenas se 

não forem detetados erros na mesma.  

Caso a prescrição permita opção entre genéricos e medicamento de referência, o utente deve 

ser informado dos medicamentos disponíveis na farmácia, do seu preço e comparticipação. As 

farmácias são obrigadas por lei a ter na farmácia no mínimo três medicamentos do mesmo 

grupo homogéneo que pertençam ao grupo dos cinco mais baratos [4]. 

Se a prescrição conter referência ao nome comercial, deve-se verificar a existência das 

seguintes situações: 

 Se o medicamento de referência não possuir genérico comparticipado, dispensa-se o 

medicamento prescrito; 

 Existência de uma justificação técnica por parte do prescritor [4]: 

o Alínea a) – na prescrição, aparece a frase “Exceção a) do nº3 do art. 6”, que se 

refere a um medicamento com margem terapêutica estreita; 

o Alínea b) – menção da frase “Exceção b) do nº3 do art. 6 – Reação adversa 

prévia”; 

o Alínea c) – refere-se à continuidade de tratamento superior a 28 dias, 

aparecendo a frase “Exceção c) do nº3 do art. 6 – continuidade de tratamento 

superior a 28 dias”. 
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Se a prescrição contiver a alínea a) ou b), é obrigatória a dispensa do medicamento indicado. 

Já a alínea c) permite a dispensa de outro medicamento, escolhido pelo utente, que cumpra as 

condições da alínea, ou seja, desde que tenha PVP inferior ao medicamento prescrito. 

4.1.4. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos são medicamentos que atuam ao nível do 

Sistema Nervoso Central (SNC) e que, por este motivo, podem causar dependência. São 

muitas vezes utilizados para fins ilegais, como, por exemplo, drogas recreativas [11]. Devido a 

todos os riscos associados à sua utilização, existe um regime jurídico especifico que trata do 

seu uso e consumo.  

A listagem destes medicamentos encontra-se no Decreto-Lei nº15/93, de 22 de janeiro [12] e 

artigo 86º do Decreto Regulamentar nº 61/94 de 12 de outubro [13]. 

Assim, a prescrição dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos deve ser feita 

isoladamente, estando a receita identificada com as letras RE (Receita Especial); nas RSP 

podem ser prescritos com outros tipos de medicamentos.A sua dispensa rege-se por critérios 

específicos, como descrito na Portaria nº 193/2011, de 13 de maio [14]. O Sifarma2000® 

reconhece estes medicamentos, surgindo automaticamente vários campos de preenchimento 

obrigatório, onde são colocados o nome do paciente e do adquirente, a sua morada e código-

postal e ainda a idade e nº de identificação pessoal do adquirente, sendo ainda obrigatória a 

apresentação do documento de identificação do mesmo. 

Após término da venda, é impresso no verso da receita o documento de faturação, ao qual são 

acrescentados o nome e nº de identificação do adquirente, além dos dados referidos 

anteriormente, e impresso um recibo comprovativo de venda que deve ser agrafado à cópia da 

receita. Estes devem ser guardados pela farmácia por um período mínimo de três anos [13]. 

Durante o meu estágio, pude realizar várias dispensas de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes. 

4.1.5. Regimes de Comparticipação 

Atualmente, a comparticipação pode ser feita através de dois principais regimes de 

comparticipação: o regime geral de comparticipação e o regime especial de comparticipação, 

segundo a legislação e normas vigentes [8,15,16].  

Além destes, há também o regime de comparticipação dos manipulados (30%) dos meios de 

autocontrolo da Diabetes Mellitus (85% nas tiras-teste e 100% nas agulhas, lancetas e 

seringas) e dos produtos dietéticos de carater terapêutico prescritos no Instituto de Genética 

Médica Dr. Jacinto Pereira ou hospitais reconhecidos por este (100%) [17,18]. 
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Existem ainda vários regimes de complementaridade ao SNS por subsistemas de saúde 

criados no âmbito de empresas, sindicatos e ministérios. Exemplos de alguns destes 

subsistemas são os criados pela Caixa Geral de Depósitos, Multicare®, CTT, EDP, entre 

outros. 

4.1.5.1. Regime geral de comparticipação 

O regime geral de comparticipação comporta quatro escalões, identificados pelas letras A a D, 

pertencendo cada medicamento a um determinado escalão. Cada escalão apresenta uma 

percentagem de comparticipação do Estado diferente, que corresponde à percentagem do PVP 

do medicamento que o Estado paga à farmácia [19]. A percentagem correspondente a cada 

escalão está representada na tabela 5. 

Tabela 2 - percentagem de comparticipação do Estado de cada escalão do regime geral de comparticipação. 

Escalão Comparticipação (%) 

A 90 

B 69 

C 37 

D 15 

 

4.1.5.2. Regime especial de Comparticipação 

Como já foi referido anteriormente, o regime especial de comparticipação encontra-se 

identificado nas receitas pelas letras R e/ou O. 

A letra R corresponde ao regime especial de pensionistas, o qual se caracteriza por adicionar 

as seguintes percentagens aos escalões do regime geral: 

 Escalão A: 5%; 

 Escalão B,C,D: 15%. 

Contudo, independentemente do escalão a que pertence o medicamento, se o produto 

dispensado se tratar de um dos cinco mais baratos, este regime permite a comparticipação de 

95 % do PVP [17]. 

A letra O corresponde ao regime especial aplicado a utentes com determinadas patologias, 

sendo necessário que o prescritor identifique na receita o despacho referente à patologia da 
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qual padece o utente. Estes despachos definem para cada doença a percentagem de 

comparticipação do Estado [17]. 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Os MNSRM são todos os medicamentos que não verifiquem as condições atribuídas para os 

MSRM, no Decreto-Lei 76/2006 de 30 de agosto, no que refere ao Estatuto do Medicamento 

[4]. Para que um medicamento seja considerado como MNSRM, tem que demonstrar uma 

relação positiva risco/benefício que seja favorável à sua utilização como automedicação [20].  

Como o nome indica, podem ser dispensados sem receita médica e não são comparticipados, 

podendo também ser adquiridos fora das farmácias, excepto se se tratarem de Medicamentos 

Não Sujeitos a Receita Médica Exclusivos de Farmácia (MNSRM-EF) [21]. Na maioria das 

situações os MNSRM são dispensados por Indicação Farmacêutica. 

Nalguns casos, o PVP destes medicamentos é definido pela farmácia. 

4.3. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

Tal como referido anterior, está previsto no Regime Jurídico de Farmácias de Oficina a 

dispensa neste tipo de farmácia de outros produtos farmacêuticos [2]. 

Na FL, além dos MSRM e MNSRM, são comercializados os seguintes produtos farmacêuticos: 

 Produtos de Cosmética e Higiene Corporal: qualquer substância ou mistura destinada a 

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

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

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

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

estado ou de corrigir os odores corporais [22]; 

 Medicamentos Homeopáticos: medicamento obtido a partir de matérias-primas 

homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na Farmacopeia 

Europeia, ou na sua falta, em Farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado 

membro, e que pode ter vários princípios [4]; 

 Produtos Dietéticos: tecnicamente elaborado para atender às necessidades dietéticas 

de pessoas em condições fisiológicas especiais [23]; 

 Produtos Fitoterapêuticos: todos os medicamentos que tenham exclusivamente como 

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

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

associação com uma ou mais preparações à base de plantas [4]; 
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 Produtos e Medicamentos Veterinários: todos os produtos e medicamento destinados 

aos animais [24]; 

 Dispositivos Médicos: produtos destinados, pelo seu fabricante, a serem utilizados para 

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

doença humana e que devem atingir os seus fins através de mecanismos que não se 

traduzem em ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, por isto se 

distinguindo dos medicamentos [25]; 

 Medicamentos Manipulados: medicamentos preparados numa farmácia de oficina ou 

em serviços farmacêuticos hospitalares destinados a ser dispensado diretamente aos 

doentes assistidos por essa farmácia ou serviço, segundo indicações compendiais de 

uma Farmacopeia ou de um Formulário Oficial (preparação oficinal) segundo uma 

receita médica e destinado a um doente específico (preparação magistral) [4]. 

No decorrer do meu estágio, tive a oportunidade de dispensar todos os tipos de produtos 

farmacêuticos existentes na FL, contudo, com uma predominância de Produtos cosméticos e 

Higiene Corporal. 

4.4. Conferência de Receituário e Faturação  

Após a dispensa dos medicamentos, procede-se à impressão no verso das receitas manuais e 

eletrónicas de um documento de faturação, onde consta a identificação da farmácia, o PVP de 

cada medicamento, o custo para o cliente de cada medicamento e o valor total da receita, a 

comparticipação paga pelo estado respetiva a cada um dos medicamentos e valor total, data da 

dispensa, código numérico e de barras de cada medicamento e, por fim, um espaço reservado 

às declarações e assinatura do doente. 

A receita é então entregue ao cliente para que assine no local para esse fim e depois devolvida 

ao farmacêutico/técnico responsável para que assine, coloque a data e carimbo da farmácia no 

verso da receita. 

No final, as receitas são colocadas em local próprio para depois serem conferidas pelos 

responsáveis: verifica-se se foram dispensados os medicamentos prescritos, no caso das 

receitas manuais, e, mais uma vez, se, tanto estas como as eletrónicas, cumprem os critérios 

de validação. Caso se encontre algum erro, procede-se à sua correção, contactando, se 

necessário, o utente para que isso seja possível. 

De seguida, as prescrições são organizadas por organismo de faturação em lotes de 30 

receitas, ordenadas sequencialmente, emitindo-se depois o verbete de identificação do lote, 

que é assinado, carimbado e anexado ao mesmo. 
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No último dia de cada mês, procede-se ao encerramento do receituário, com a realização do 

Resumo Mensal de Lotes e fatura mensal, que são igualmente assinados, datados e 

carimbados pelos responsáveis, sendo depois enviados juntamente com os lotes e respetivos 

verbetes até ao dia 10 do mês seguinte [26]. As receitas do SNS são enviadas para o Centro 

de Conferência na Maia e as receitas dos outros organismos são enviadas para a Associação 

Nacional de Farmácias (ANF) para faturação. A farmácia fica com uma cópia de todos estes 

documentos para arquivar. 

Caso seja detetado algum erro no receituário, este é enviado de novo para a farmácia para ser 

corrigido, no que se refere às receitas manuais. Relativamente às receitas eletrónicas, se se 

encontrar algum erro, o Estado não paga à farmácia o valor da comparticipação 

correspondente às receitas em questão. 

No que se refere à conferência de receituário e faturação, procedi à conferência de receitas 

eletrónicas, verificando a presença da assinatura do prescritor, utente e farmacêutico/técnico, 

bem como data de dispensa e carimbo da farmácia. Participei na organização do receituário 

por organismo de faturação e lote e na impressão de verbetes. 

5. Cuidados Farmacêuticos 

Na reunião da Organização Mundial de Saúde (OMS), realizada em Tóquio em 1993, sobre “O 

papel do farmacêutico nos sistemas de saúde” foi proposto um maior envolvimento dos 

farmacêuticos com o objetivo de melhorar os resultados clínicos obtidos com a utilização dos 

medicamentos. Este conceito, em que o farmacêutico se responsabiliza pelas necessidades 

assistenciais do paciente e da comunidade, foi designado Cuidados Farmacêuticos.  

A integração e articulação de todos os serviços e de todas as funções e responsabilidades do 

farmacêutico centrado no seu doente reflete o espírito do conceito de Cuidados Farmacêuticos 

e constitui uma abordagem adequada para ir ao encontro das necessidades dos doentes 

relacionadas com medicamentos, quer estes sejam manipulados quer sejam industrializados. 

Hoje em dia assume-se que o conceito de Cuidados Farmacêuticos engloba um conjunto de 

processos clínicos tais como a dispensa de medicamentos (abordada anteriormente), a 

indicação, a revisão da terapêutica, a educação para a saúde, a farmacovigilância, o 

seguimento farmacoterapêutico e no âmbito geral o conceito designado como o uso racional do 

medicamento [27]. 
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A adequada distribuição em Portugal da rede de farmácias permite uma distribuição de 

farmacêuticos por todo o território nacional permitindo deste modo que as farmácias 

comunitárias funcionem como postos avançados de saúde. 

A indicação farmacêutica é o ato profissional pelo qual o farmacêutico se responsabiliza pela 

seleção de um medicamento não sujeito a receita médica e/ou indicação de medidas não 

farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde considerado como 

um transtorno menor ou sintoma menor, entendido como problema de saúde de carácter não 

grave, autolimitante, de curta duração, que não apresente relação com manifestações clínicas 

de outros problemas de saúde do doente. Neste caso a intervenção deve ser antecedida por 

uma boa entrevista e precedida pela avaliação dos resultados. 

Independentemente do ato farmacêutico a comunicação é crucial. Um bom acolhimento, ter a 

capacidade de retirar o máximo de informação pertinente do doente, ser capaz de adaptar e 

selecionar a informação ao recetor e o momento da despedida são etapas fundamentais 

capazes de fidelizar o doente e contribuir para o sucesso do tratamento. Várias ferramentas 

para comunicar podem ser utilizadas com o intuito de facilitar a comunicação e aumentar a 

facilidade de retenção de informação por parte do doente, com recurso à escrita, perguntas 

abertas, simbolismos, etc. 

6. Serviços Farmacêuticos 

Na FL, os Serviços Farmacêuticos são realizados no GAP e incluem administração de 

injetáveis, medição de pressão arterial e realização de testes bioquímicos (medição de 

glicémia, colesterol total e triglicerídeos). 

No meu estágio, realizei inúmeras medições de pressão arterial, glicemia, colesterol total e 

triglicerídeos. 

6.1. Medição da Pressão Arterial 

Na FL, a medição da Pressão arterial é o serviço farmacêutico mais requisitado pelos nossos 

clientes, o que se deve, em grande parte ao facto de ser um serviço gratuito. É um dos serviços 

mais importantes, pois permite o acompanhamento dos doentes hipertensos em ambiente livre 

de stress. 

Na farmácia, temos disponível um tensiómetro digital e um esfigmomanómetro e estetoscópio 

(para medição manual), sendo sempre preferível a realização da medição manual. De acordo 

com os valores obtidos, a pressão arterial de uma pessoa pode ser classificada em normal, 

pré-hipertensão, hipertensão grau 1 e 2, de acordo com a Tabela 2. 
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Tabela 3- Classificação da Pressão Arterial de acordo com os valores de Pressão Sistólica e Diastólica 
(adaptado de [28]). 

Classificação  Pressão Sistólica (mmHg) Pressão Diastólica (mmHg) 

Normal Até 120  Até 80 

Pré-Hipertensão 120-139 80-89 

Hipertensão grau 1 140-159 90-99 

Hipertensão grau 2 >160 >100 

 

Antes de se proceder à medição da pressão arterial, devemos garantir que: 

 O cliente está sentado confortavelmente e repousou alguns minutos; 

 Tem a palma da mão virada para cima; 

 Ter o braço estendido e apoiado numa superfície plana; 

para que a medição seja o mais correta possível. Devemos também procurar saber se o cliente 

ingeriu substâncias que podem influenciar a medição, como é o caso da cafeína, ou fumou na 

hora antes da realização desta. Durante a medição, é importante que o cliente permaneça 

calado e quieto. 

Durante a realização do estágio, fiz várias medições de pressão arterial, tendo procurado por 

sempre os clientes à vontade para que se encontrassem o mais relaxado possível. Após a 

medição, informava-os dos seus valores de pressão, caso estes se encontrassem altos, 

procedia a uma segunda medição para confirmar os valores. Se continuassem altos, 

aconselhava os clientes a evitarem o sal, alimentos ricos em cafeina e a monitorizarem mais 

regularmente a sua pressão arterial, além de sugerir que fossem ao seu médico caso esta 

continuasse elevada. 

6.2. Medição da Glicémia 

A medição de glicémia é uma medida muito importante na monitorização de diabéticos e pré-

diabéticos, bem como para o rastreio da Diabetes Mellitus, uma das doenças que mais afeta a 

população portuguesa [29].Os critérios de diagnóstico da Diabetes Mellitus são apresentados 

na tabela 3. 

 

Tabela 4 -  Critérios de diagnóstico de Diabetes Mellitus (adaptado de [30]). 

Glicemia em jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l) 
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Sintomas clássicos de 

descompensação + Glicemia ocasional 
≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) 

Glicemia às 2 horas, na prova de 
tolerância à glicose oral (PTGO) com 

75 g de glicose 

≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) 

Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) >6,5% 

 

Para que a medição possa contribuir para o rastreio de Diabetes Mellitus, esta tem que ser feita 

em jejum. O diagnóstico deve ser feito recorrendo no mínimo a dois valores laboratoriais de 

glicemia em jejum ou hemoglobina glicada [30]. 

Na Farmácia Lusitana, a medição da glicémia é realizada com recurso a um aparelho One 

Touch Verio®. 

No estágio, realizei várias medições de glicemia, a maioria delas em jejum. Caso a pessoa não 

estivesse em jejum, pedia que me dissessem à quanto tempo tinha sido a última refeição para 

ter uma ideia se os valores obtidos estavam dentro do normal. Caso os valores estivessem 

altos, aconselhava os clientes a fazerem uma dieta pobre em hidratos de carbono simples, 

fazer várias refeições ao longo do dia e fazer exercício físico. 

6.3. Medição do Colesterol Total e Triglicerídeos 

A medição de Colesterol Total e Triglicerídeos na farmácia Lusitana é realizada num aparelho 

Reflotron Plus®. 

As determinações destes valores requerem entre 150 a 180 segundos, bastante mais 

demorada que a glicemia, além de necessitarem de maior quantidade de sangue. Por outro 

lado, a medição de triglicerídeos requer um período mínimo de jejum de 12 horas. Os valores 

de referência de colesterol total e triglicerídeos são apresentados na tabela 4 [31]. 

 

Tabela 5 - Valores de referência de Colesterol Total e Triglicerídeos (adaptado de [31]). 

 Valor de referência 

Colesterol total <190 mg/dL 

Triglicerídeos <150 mg/dL 

 

No meu estágio, realizei maioritariamente medições de colesterol total. Sempre que o valor 

determinado era elevado, aconselhava o cliente a fazer uma dieta pobre em gorduras e a 

realizar exercício físico. 
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7. Preparação de Manipulados 

A preparação de manipulados é uma área abundantemente regulamentada. A Portaria nº 

594/2004 define medicamento manipulado, excipiente e substância ativa e regulamenta a sua 

preparação. As matérias-primas (MP) são regulamentadas pelo Decreto-Lei nº95/2004 

distinguindo as permitidas das não permitidas. 

Sempre que se procede à preparação de um manipulado, é necessário criar uma ficha de 

preparação, com a designação do manipulado, composição, técnica de preparação, data de 

preparação, prazo de validade, número de lote, quantidade total preparada, cálculo do valor do 

manipulado (consoante honorários, fator multiplicativo, preço das matérias-primas e 

embalagens), embalagem e ensaios com respetivas especificações (cor, odor, pH, aspeto, 

quantidade), entre outros. É criado também o registo do manipulado, que contém a seguinte 

informação: nome do manipulado, nome do cliente, data de preparação e prazo de validade, 

número de lote e registo copiador, condições de conservação, posologia, quantidade total do 

medicamento, nome do diretor técnico, do operador e do médico prescritor, PVP calculado pela 

farmácia, embalagem e ensaios com respetivas especificações (cor, odor, pH, aspeto, 

quantidade).  

Após preparação do manipulado, verifica-se se este cumpre as especificações respetivas: caso 

isto se confirme, a ficha de preparação e o registo de manipulados são datados e assinados 

pelo operador e diretor do laboratório. 

8. Formações 

Durante a realização do estágio, pude participar em algumas formações rápidas realizadas na 

farmácia: uma da Bioderma®, relativa à gama Photoderm®, e uma da JointCare®, sobre os 

produtos Mov Plus® e Activ Plus®. 
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Parte II – Projetos desenvolvidos 

durante o Estágio 
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1. Projeto I – Rinite Alérgica 

1.1. Contextualização 

Durante o meu estágio, pude perceber que as alergias são das causas que mais levam as 

pessoas à farmácia, à procura de aconselhamento, especialmente com o avançar da 

primavera. 

Os clientes queixavam-se maioritariamente de sintomas nasais (rinorreia, espirros, congestão, 

entre outros), o que me levou a querer pesquisar sobre o assunto. 

O que encontrei no decorrer da pesquisa foi a Rinite Alérgica (RA) e, após ler mais sobre o 

assunto, decidi abordar este tema no meu estágio e fazer um folheto informativo interno 

relativamente aos fármacos utilizados para o tratamento da AR e respetivas considerações 

terapêuticas (Anexo III), tendo em conta as populações especiais, nomeadamente grávidas, 

crianças e idosos. Este folheto tem o objetivo de melhorar e facilitar a realização do 

aconselhamento pelos meus colegas de farmácia, para que haja diminuição de possíveis erros 

humanos e consequências para estas populações especiais e uma maior satisfação dos 

utentes. 

1.2. Rinite Alérgica 

O termo clínico Rinite refere-se a um conjunto de condições heterogéneas em que há 

inflamação da mucosa nasal e que são caracterizadas por um ou mais dos seguintes sintomas 

[32, 33]: 

 Olheiras alérgicas; 

 Espirros; 

 Rinorreia; 

 Comichão nasal; 

 Congestão nasal. 

Tal como o nome indica, a RA tem origem numa reação alérgica, desencadeada pela 

exposição a um ou mais alergénios, que provoca a resposta inflamatória característica desta 

condição [33]. É o tipo de rinite mais comum, estimando-se que cerca de um quarto da 

população ocidental sofre desta doença e desenvolve-se habitualmente em crianças.Dados 

indicam que a sua prevalência continua a aumentar [32]. 

A RA está associada a uma diminuição da qualidade de vida e diminuição da produtividade, 

uma vez que leva a várias ausências do local de trabalho e da escola, é constitui também um 

fator de risco para o desenvolvimento de asma e sinusite [e]. 
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Por todos estes motivos, o tratamento e controlo da RA assume uma importância muito 

elevada.  

Existem três tipos de RA [34]:  

 Sazonal: também conhecida como febre dos fenos; é causada por exposição a 

alergénios sazonais (poléns, ervas daninhas), que, por sua vez, depende da localização 

geográfica e clima; 

 Perene: causada por exposição diária a alergénios presentes no ambiente em que a 

pessoa se movimenta; estes alergénios podem incluir bolores, animais e ácaros; 

 Ocupacional: causada por alergénios presentes no local de trabalhos; neste caso, os 

alergénios podem ser mais abrangentes como animais, pós, detergentes, entre outros. 

1.2.1. Fisiopatologia 

A RA é causada pela deposição de alergénios no muco nasal, aquando da inalação. Estes 

alergénios difundem-se depois para os tecidos nasais, sendo processados como antigénios por 

células apresentadoras de antigénios (macrófagos, células dendríticas com CDI e CDII). 

Segue-se então a apresentação dos péptidos alergénicos aos linfócitos T CD4+, o que leva à 

libertação de citocinas e subsequente produção de IgEs específicas e infiltração de mastócitos 

e eosinófilos na mucosa nasal, prolongando a reação inflamatória [32]. 

No primeiro contato com o alergénio, esta reação é de fraca intensidade, podendo nem sequer 

desencadear sintomas. Contudo, nos contatos seguintes, a reação inflamatória aumenta de 

intensidade, originando uma resposta de fase inicial e de fase tardia [35]. 

1.2.1.1. Fase Inicial 

Minutos após a inalação do alergénio, este é reconhecido pelas IgE presentes nos mastócitos e 

basófilos, levando à sua desgranulação e libertação de mediadores como histamina, triptase, 

leucotrienos e prostaglandina D2. Os mediadores são responsáveis pelos sintomas 

característicos desta fase: rinorreia, espirros e congestão nasal [32,35]. 

1.2.1.2. Fase Tardia  

A fase tardia inicia-se 4 a 8 horas após contacto com alergénio e caracteriza-se pela congestão 

nasal ser mais proeminente do que na fase inicial. 

É desencadeada pelos mediadores libertados na fase inicial: estes atuam ao nível das células 

capilares endoteliais para que expressem moléculas de adesão, que promovem, por sua vez, a 

adesão de leucócitos e sua infiltração na mucosa nasal. Aqui, os leucócitos são ativados e 

libertam ainda mais mediadores, gerando uma resposta inflamatória muito mais intensa [32,35]. 



Relatório de Estágio Profissionalizante 2016 
 

27  

 

1.2.1.3. Efeito “Priming” 

Algo que caracteriza bastante a RA é o efeito “priming”, que consiste na diminuição da 

quantidade de alergénio necessário para desencadear uma resposta inflamatória, quando a 

exposição a estes é repetida. Tem origem no estado inflamatório crónico e maior sensibilização 

da mucosa nasal após esta exposição repetida. 

O efeito “priming” permite assim explicar os sintomas aumentados que se verificam à medida 

que o alergénio vai desaparecendo do meio ambiente [32]. 

1.2.2. Tratamento 

O tratamento da RA apresenta duas vertentes: a evicção alérgica e farmacoterapia. 

1.2.2.1. Evicção Alérgica 

A evicção alérgica consiste na redução de exposição a alergénios, por diminuição da sua 

quantidade ou evitando-os o mais possível, permitindo assim o controlo dos sintomas da RA. 

Exemplos de algumas medidas para evitar a exposição a alergénios são [32]: manter as janelas 

fechadas e permanecer menos tempo no exterior no caso dos poléns e lavar frequentemente a 

roupa da cama no caso dos ácaros. 

1.2.2.2. Farmacoterapia 

Muitas vezes, o controlo da RA não consegue ser feito só com recurso a evicção alérgica, 

sendo necessário utilizar fármacos. No que se refere à RA, os fármacos podem ser 

administrados por via intranasal ou oral e é necessário ter em conta a duração da sua ação, no 

caso dos sintomas serem persistentes. 

Muitos dos fármacos utilizados no tratamento da RA encontram-se na farmácia em 

medicamentos não sujeitos a receita médica, o que permite ao farmacêutico/técnico dispensá-

los sem problema algum, ao mesmo tempo que permite um maior lucro à farmácia. 

Os fármacos utilizados para o tratamento da RA encontram-se resumidos na tabela 6, 

juntamente com considerações terapêuticas a ter em conta relativamente a cada um deles. 
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Tabela 6 - Fármacos utilizados no tratamento da RA e respetivas considerações terapêuticas (adaptado de 
[32]). 

Fármacos Considerações Terapêuticas 

Antihistamínicos orais  Maior eficácia em RA sazonal ou perene; 

 Início de ação rápido; 

 Mais indicados para grávidas: clorofeniramina, 

cetirizina, loratadina; 

 Mais indicados para idosos: anti-histamínicos de 2ª 

geração (desloratadina, loratadina, bilastina, 

ebastina) por menor probabilidade de efeitos 

secundários no SNC; 

Antihistamínicos intranasais  Efeito significativo na congestão nasal; 

 Efetividade igual às dos antihistamínicos orais de 2ª 

geração; 

 Azelastina: apropriada para rinite mista (alérgica e 

não alérgica) e efeitos secundários de sonolência e 

sabor amargo 

 Só devem ser considerados após falha de 

corticosteroides intranasais ou antihistamínicos orais 

 Não aprovados para crianças com menos de 5 

anos; 

Corticosteróides Intranasais  Efeitos secundários mínimos mas podem ocorrer 

secura e sangramento nasal, sem efeitos 

secundários sistémicos em adultos; 

 Eficaz para todos os sintomas nasais; 

 Início de ação mais lento (normalmente 12 horas); 

 Eficácia semelhante aos antihistamínicos orais para 

sintomas oculares; 

Descongestionantes 

intranasais 

 Utéis para tratamento de curto prazo de congestão 

nasal; 

 Não aconselhados para uso diário de vido a risco de 

rinite medicamentosa; 
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2. Projeto II – Interações Fármacos-Ervas Medicinais 

2.1. Contextualização 

Existe atualmente uma ideia bastante popular no nosso país de que tudo o que é natural não 

tem efeitos secundários, ao contrários dos medicamentos, o que tem levado cada vez mais 

pessoas a aderir a terapias naturais à base de plantas e outros produtos, que muitas vezes 

fazem parte da nossa alimentação. Contudo, a maioria das pessoas que adere a estas terapias 

faz concomitantemente terapia medicamentosa. 

Como profissionais de saúde, temos conhecimento que esta ideia é incorreta e que, 

inclusivamente, estes produtos e até alimentos podem interferir com a medicação que 

tomámos, originando reações adversas e pondo em causa a eficácia da terapêutica 

medicamentosa. É então nosso dever educar a comunidade para acabar com esta noção 

errada e impedir que tais situações aconteçam. 

Com isto em mente, tive a ideia de fazer panfletos que esclarecessem os utentes relativamente 

às interações possíveis entre plantas e fármacos. Ao realizar a pesquisa necessária, verifiquei 

que grande parte da informação existente se refere a plantas utilizadas como ervas medicinais, 

tendo, por isso, optado por abordar apenas as interações entre ervas medicinais e fármacos. 

A única erva medicinal que apresenta interações provada cientificamente é a Erva de São 

João, pelo que decidi abordar no panfleto unicamente esta planta (anexo IV). 

2.2. Erva de São João 

A Erva de São João (ESJ), também conhecida como Hipericão, de nome científico Hypericum 

perforatum, é uma planta que prolifera na maioria das regiões de clima temperado do mundo. 

Atualmente, é usada para tratar depressão e outras desordens de humor, sendo 

comercializada sob a forma de chás, comprimidos [36]. 

2.2.1. Erva de São João e Depressão 

Atualmente pensa-se que a Depressão tem origem num desequilíbrio da química cerebral, mais 

especificamente numa deficiência de vários neurotransmissores, como acetilcolina, 

norepinefrina, dopamina e serotonina. 

A ESJ apresenta na sua constituição uma substância ativa chamada hipericina, responsável 

pela ação antidepressiva desta planta: a hipericina inibe a ação das enzimas monoamina 

oxidase (MAO) A e B, que estão envolvidas na degradação de neurotransmissores, 

aumentando assim quantidade destes no cérebro. Possui também uma substância conhecida 
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como hiperforina, que é um inibidor de recaptação de serotonina, dopamina e noradrenalina. 

Estas ações mimetizam a forma de atuação da maioria dos antidepressivos atuais, que 

também aumentam a quantidade de neurotransmissores, especialmente nas sinapses [36]. 

2.2.2. Interações Medicamentosas  

Quando usada sozinha e nas doses recomendadas, a ESJ tem poucos efeitos adversos. 

Contudo, se utilizada em conjunto com medicamentos, apresenta diversas interações. Estas 

interações podem ser de dois tipos: 

 Farmacocinéticas: um fármaco altera a absorção, distribuição, metabolismo e 

eliminação de outros fármacos; 

 Farmacodinâmicas: dois fármacos aumentam ou diminuem o efeito um do outro, 

podendo mesmo anulá-lo [37]. 

As interações farmacocinéticas da ESJ devem-se à sua capacidade de induzir enzimas do 

citocromo P450, nomeadamente a CYP3A4, CYP2E1 e CYP2C19, e a glicoproteína P 

intestinal. O componente responsável por estas ações parece ser a hiperforina [38]. 

As interações farmacodinâmicas devem-se à capacidade da ESJ de aumentar os níveis de 

neurotransmissores no SNC, em especial a serotonina, podendo até causar Síndrome 

Serotoninérgica (SS) [38]. 

Um resumo da interações da ESJ é apresentado na tabela 6. 

 

Tabela 7 - Interações Fármacos-Erva de São João (adaptado de [38]). 

Fármacos Interações e consequências 

Imunossupressores 

(ciclosporina, 

tacrolímus) 

Menores concentrações plasmáticas que podem levar à rejeição 

de órgãos transplantados 

Contracetivos 
Menores concentrações plasmáticas das hormonas contracetivas, 

que pode levar a gravidezes e sangramento 

Anticoagulantes 

(varfarina) 
Anticoagulação reduzida devido a menores níveis plasmáticos 

Cardiotónicos 

(digoxina) 
Ação reduzida por menor concentração plasmática 

Antiarrítmicos 

(ivabradina) 
Ação reduzida por menor concentração plasmática 

Antihipertensores 

(nidefipina e 

verapamilo) 

Ação reduzida por menor concentração plasmática 

Dislipidemiantes 

(sinvastatina) 
Ação reduzida por menor concentração plasmática 
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Anticancerígenos 
(imatinib e irinotecan) 

Ação reduzida por menor concentração plasmática 

Benzodiazepinas 
(alprazolam) 

Ação reduzida por menor concentração plasmática 

Ansiolíticos 
(Buspirona) Possível Síndrome Serotoninérgico         ! 

Antidepressivos 
(paroxetina, sertralina, 
venlafaxina, fluoxetina) 

Possível Síndrome Serotoninérgico        ! 

Antiepiléticos 
(mefenitoína) 

Ação reduzida por menor concentração plasmática; possíveis 
crises epiléticas 

Antiasmáticos 
(treofilina) 

Ação reduzida por menor concentração plasmática 

Antidiabéticos Orais 
(gliclazida) 

Ação reduzida por menor concentração plasmática 

Protetores gástricos 
(omeprazol) 

Ação reduzida por menor concentração plasmática 

 

2.2.2.1. Síndrome Serotoninérgica 

A Síndrome Serotoninérgica ocorre quando há acumulação de concentrações elevadas de 

serotonina no corpo humano, normalmente devido a determinados medicamentos. Esta 

síndrome pode causar sintomas ligeiros a graves, chegando por vezes a ser fatal [39]. 

As formas mais ligeiras desaparecem dias após se interromper a medicação responsável por 

esta síndrome, ou após a toma de medicação que bloqueie a ação da serotonina. 

Caracterizam-se pelos seguintes sintomas [39]: 

 Agitação; 

 Confusão; 

 Hipertensão ou batimento cardíaco acelerado;  

 Pupilas dilatadas; 

 Tremores musculares e perda de coordenação; 

 Rigidez Muscular; 

 Suores profusos; 

 Diarreia; 

 Dor de cabeça; 

 Arrepios. 

Já as formas mais severas apresentam sintomas como febres altas, convulsões, perda de 

consciência e batimento cardíaco irregular [39]. 
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Se uma pessoa suspeitar que sofre de SS, deve dirigir-se ao seu médico ou farmacêutico. 

Caso apresente sintomas graves, deve-se dirigir logo às urgências. 

Conclusão  

Concluo o meu estágio profissionalizante com a minha opinião confirmada: o estágio, apesar 

da sua curta duração, é das fases mais importantes para a formação de um farmacêutico, 

especialmente para um farmacêutico comunitário. 

Permitiu-me, além de testar e aprofundar a minha formação académica, adquirir competências 

que não poderia adquirir em mais lado nenhum: comunicar com os utentes, lidar com o stress e 

o nervosismo do atendimento ao público, passar informação de forma eficaz, entre muitas 

outras. 

Mas, mais importante do que isto, deu-me a noção do que tenho ainda para aprender e dos 

conhecimentos que tenho que cimentar para me tornar a melhor farmacêutica possível. 

Para que o estágio nos preparasse totalmente para a vida profissional, seria necessário que 

tivesse maior duração, mas, a partir de agora, cabe-me a mim procurar completar a minha 

formação, algo para o qual este estágio me deu as ferramentas que preciso. 
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1. Introdução 

1.1. Centro Hospitalar Póvoa de Varzim-Vila do Conde 

O Centro Hospitalar Póvoa de Varzim-Vila do Conde foi oficialmente constituído a 27 

de Abril de 2000, pela Portaria nº 235/200, e resultou da fusão do Hospital São Pedro 

Pescador, de Póvoa de Varzim, e Hospital Distrital de Vila do Conde, sendo 

constituído atualmente por duas unidades: a de Póvoa de Varzim e a de Vila do 

Conde. 

A junção deveu-se à pequena dimensão e reduzida capacidade de prestação de 

cuidados de saúde destes hospitais individualmente e ao facto de pertencerem à 

mesma área geográfica, distando apenas três quilómetros. Teve como objetivo obter 

uma maior rentabilidade e eficácia na prestação de cuidados de saúde, conseguidas 

através de um melhor aproveitamento da capacidade dos dois hospitais. Com isto em 

mente, os vários serviços foram então divididos pelas duas unidades de acordo com 

as suas características estruturais, permitindo assim uma complementaridade e 

articulação entre as unidades que contribuiriam para o aproveitamento acima referido. 

Mesmo assim, houve ainda a necessidade de realizar várias intervenções de 

remodelação em ambas as unidades. Esta rentabilização das estruturas dos dois 

hospitais permitiu a criação de uma Unidade de Cirurgia de Ambulatório, com o 

aproveitamento do Bloco Operatório de Vila do Conde, e o alargamento da oferta de 

meios complementares de diagnóstico [1]. 

Em 2008, o CHPVVC passou a entidade pública empresarial (E.P.E), de acordo com o 

Decreto-Lei (DL) nº 180/2008 de 26 de Agosto, sendo assim uma instituição pública 

pertencente ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) de natureza empresarial, com 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, mas sujeita à tutela do Governo 

Nacional [2]. 

Da sua área de influência, fazem parte os municípios de Póvoa de Varzim e Vila do 

Conde, bem como as freguesias vizinhas de outros municípios, como Barcelos, 

Esposende e Famalicão, servindo o CHPVVC uma população total de 

aproximadamente 150 mil habitantes, número que aumenta substancialmente no 

Verão, devido à sazonalidade típica da região. Por sua vez, este referencia para várias 

instituições de saúde, nomeadamente o Centro Hospitalar de São João, o Centro 

Hospitalar do Porto, o Hospital Magalhães Lemos, o Instituto Português de Oncologia 

do Porto e a Unidade Local de Saúde (ULS) de Matosinhos, da qual faz parte o 

Hospital Pedro Hispano [3]. 
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1.1.1. Especialidades 

O CHPVVC apresenta um total de dezasseis valências, cujos cuidados de saúde são 

prestados em regime de ambulatório, internamento, consulta externa, bloco operatório, 

unidade de cirurgia de ambulatório, hospital de dia e Serviço de Urgência (SU). Estas 

especialidades são: 

 Anestesiologia; 

 Cardiologia; 

 Cirurgia Geral; 

 Ginecologia; 

 Imunoalergologia; 

 Imunohemoterapia; 

 Medicina Física e de Reabilitação; 

 Medicina Interna; 

 Neonatologia; 

 Obstetrícia; 

 Ortopedia; 

 Pediatria; 

 Pneumologia; 

 Psiquiatria. 

Com internamento, existem apenas as especialidades de Cirurgia Geral, Ginecologia, 

Medicina Interna, Neonatologia, Obstetrícia, Ortopedia e Pediatria. 

O Serviço de Urgência é um serviço de urgência médico-cirúrgico em funcionamento 

24 horas por dia, que se localiza exclusivamente na Unidade de Póvoa de Varzim e 

divide-se em duas áreas diferentes: urgência geral e urgência pediátrica [2]. 

1.1.2. Lotação 

O CHPVVC apresenta uma lotação total de 143 camas, apresentando-se divididas 

entre a unidade de Póvoa de Varzim, com 98 camas, e a de Vila do Conde, com 45 

camas, a unidade de recobro, com 15 cama, em Vila do Conde, o berçário, com 15 

camas, localizado na Póvoa de Varzim, e ainda 12 camas para doentes em 

observação [2]. 
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Tabela 1 - Quantidade de camas por serviço. 

 Serviço Quantidade 

Unidade 
de Póvoa 
de Varzim 

Cirurgia 36 

Ginecologia 4 

Obstetrícia 18 

Ortopedia 25 

Pediatria 8 

Neonatologia 7 

SO 12 

Berçário 15 

Unidade 
de Vila do 

Conde 

Medicina Mulheres 20 

Medicina Homens 25 

Unidade de Recobro 15 

 

1.1.3. Unidade de Póvoa de Varzim 

A unidade de Póvoa de Varzim é constituída pelo edifício principal, o edifício do antigo 

quartel, o edifício novo e ainda o logradouro. 

O edifício central apresenta três pisos e um sótão. No rês do chão, encontram-se os 

Serviços de Urgência e Consulta Externa, Patologia Clínica e Imuno-Hemoterapia, 

Imagiologia, Esterilização, Gabinete de Utente, uma sala de Voluntariado, a Capela e 

por fim, os Serviços Farmacêuticos. No piso 1, estão localizados os internamentos dos 

serviços de Obstetrícia, Ginecologia e Ortopedia, enquanto que no piso 2 se 

encontram os internamentos de Pediatria, Cirurgia Geral e Neonatologia. No piso 1, 

localizam-se também o Bloco de Partos e o Bloco Operatório, bem como a copa e o 

Conselho de Administração. Já no sótão, temos a Biblioteca, Auditório e Sala de 

Formação, além da telefonista e de alguns gabinetes. 

O edifício do antigo quartel alberga o Serviço de Instalações e Equipamentos (SIE), a 

Costura e Rouparia, o Arquivo Clínico, alguns armazéns e o Serviço de Gestão de 

Sistemas de Informática (SGSI). 

O edifício novo, ligado ao principal, é constituído por quatro pisos: no primeiro piso, 

localiza-se o Aprovisionamento e Armazém; no segundo, o bar; no terceiro, um 

vestiário central e gabinetes e no quarto encontra-se o Serviço de Medicina Física e 

Reabilitação. 

Por fim, o logradouro aloja a Central de Gases Medicinais, o Armazém de Resíduos e 

a Casa Mortuária [2]. 
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1.1.4. Unidade de Vila do Conde 

A unidade de Vila do Conde é constituída por um edifício principal e alguns anexos, 

onde se localizam o Arquivo Administrativo, a Costura e Rouparia, Oficinas e a Casa 

Mortuária. 

O edifício principal é constituído por dois pisos (rés-do-chão e o piso 1) e um sotão. O 

rés-do-chão alberga a Consulta Externa, a Imagiologia, parte dos Serviços 

Administrativos, Gabinete de Utente, a Capela e uma sala de Voluntariado. No piso 1, 

localizam-se a Unidade de Cirurgia de Ambulatório (UCA) e o internamento dos 

Serviços de Medicina Interna Homens e Mulheres. Por fim, no sótão, encontra-se uma 

sala de formação, gabinetes e quarto do médico residente [2]. 

1.2. Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) estão localizados no piso 0 da Unidade da Póvoa de 

Varzim e têm um horário de funcionamento das 8h30 às 17h00, no qual está incluído o 

período de atendimento a doentes externos ao CHPVVC. Os SF encontram-se perto 

dos elevadores, bem como numa zona de acesso fácil e bem sinalizada. 

Os SF são um departamento que possui autonomia no que concerne áreas científicas 

e técnicas, estando sujeitos às orientações emitidas pela Administração, à qual tem de 

apresentar resultados e responder por eles. 

As responsabilidades deste serviço são: a aquisição, o armazenamento, a dispensa e 

controlo dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos. Estes devem ser 

realizados de forma a assegurar a terapêutica medicamentosa dos doentes e garantir 

a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos. Para além destas, os 

profissionais dos SF tem como função a promoção de ações de ensino e investigação 

científica e integram as esquipas de cuidados de saúde. 

Para cumprir com as suas obrigações, os SF dispõem de uma organização bem 

estruturada em que cada tipo de profissional tem as suas atividades e 

responsabilidades bem definidas. A organização dos SF encontra-se representada no 

seguinte esquema (Figura 1). 

 

Figura 1 - Organização dos Serviços Farmacêuticos. 
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1.2.1. Instalações 

As instalações dos SF encontram-se divididas em várias zonas, como demonstrado na 

Figura 2: 

 Zona de validação de prescrição; 

 Gabinete do responsável pelos SF; 

 Gabinete das Assistentes Técnicas; 

 Zona de Farmacotecnia; 

 Receção de encomendas; 

 Armazenamento; 

 Atendimento geral; 

 Zona de DIDDU; 

 Zona de Distribuição Clássica. 

 

Figura 2 - Planta dos Serviços Farmacêuticos. 

1.2.2. Papel dos Farmacêuticos nos Serviços Farmacêuticos 

Nos Serviços Farmacêuticos do CHPVVC, aos farmacêuticos são atribuídas as 

seguintes funções e responsabilidades: 

 Gestão dos medicamentos e produtos farmacêuticos; 

 Manipulação de medicamentos 

 Controlo de matérias-primas e produtos acabados; 
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 Participação em Comissões Técnicas e outras a nomear pelo Conselho de 

Administração (CA), nomeadamente a Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT); 

 Implementação e monitorização da política de medicamentos definida no 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela CFT; 

 Colaboração na elaboração de protocolos farmacêuticos para os vários 

serviços; 

 Informação de medicamentos; 

 Desenvolvimento de ações de formação. 

Para garantir um melhor funcionamento deste serviço, a cada serviço clínico com 

internamento, mais especificamente, todas as questões relacionadas com a 

terapêutica medicamentosa relacionadas com o serviço em questão, foi atribuído uma 

das duas farmacêuticas, como exemplificado na Tabela 2. 

Tabela 2 – Divisão dos Serviços Clínicos. 

 

1.2.2.1. Participação em Comissões e Programas 

1.2.2.1.1. Comissão de Tratamento de Feridas 

A equipa da Comissão de Tratamento de Feridas tem na sua constituição uma 

farmacêutica, a Dra. Olinda. 

Esta comissão tem como suas responsabilidades: 

 Fazer protocolos de atuação no tratamento das feridas; 

 Selecionar os produtos farmacêuticos a utilizar; 

 Seguir a evolução das feridas sempre que a comissão for solicitada. 

1.2.2.1.2. Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de 

Infeções e Resistência aos Antimicrobianos 

O Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistência aos Antimicrobianos 

(PPCIRA) é um programa existente a nível nacional criado pela DGS com o objetivo 

de reduzir a incidência de infeções hospitalares, diminuir as resistências aos 

antimicrobianos e promover o uso correto de antimicrobianos, através da vigilância 

epidemiológica, normalização de procedimentos e práticas clínicas, informação e 

Dra. Irene Coelho 

• Cirurgia Geral 

• Neonatologia 

• Ortopedia 

• Urgência 

• Pediatria 

Dra.Olinda Melo 

• Ginecologia 

• Obstetrìcia 

• Medicina Interna Homens 

• Medicina Interna Mulheres 
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educação e promoção do uso correto de antimicrobianos, entre outros. Em relação ao 

uso correto de antimicrobianos, destaca-se os carbapenemes, uma vez que Portugal é 

um dos países com maior consumo de carbapenemes. 

No CHPVVC, existe um Grupo de Coordenação Local de PPCIRA (GCL-PPCIRA), de 

natureza multidisciplinar, ao qual pertence a Dra. Olinda.  

Das várias competências atribuídas ao GCL, a Dra. Olinda participa ativamente nas 

seguintes: 

 Monitorizar o consumo de antimicrobianos, em especial de carbapenemes, nos 

vários serviços e enviar os dados para o chefe de cada serviço no final de cada 

mês para análise; 

 Promover e adaptar ao CHPVVC as normas e orientações clínicas da DGS, 

envolvendo as direções do serviço; 

 Verificar se houve reavaliação da prescrição de antimicrobianos com base em 

antibiogramas ou resposta clínica do doente e se se procedeu à suspensão ou 

de-escalação da terapêutica, sempre que possível. 

1.2.2.1.3. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é constituída por número igual de 

médicos e farmacêuticos, sendo constituída atualmente por três médicos e três 

farmacêuticos (Dra. Rosa, Dra. Irene e Dra. Olinda) e presidida pelo Diretor Clínico. 

A CFT é responsável, tal como a sua designação indica, por decidir todas as questões 

relacionadas com a terapêutica medicamentosa, nomeadamente sobre a introdução e 

exclusão de medicamentos no arsenal terapêutico CHPVVC e a aprovação de 

protocolos. 

1.2.2.1.4. Comissão de Formação 

A Comissão de Formação apresenta, tal como todas as outras, uma equipa 

multidisciplinar, incluindo uma farmacêutica, a Dra. Irene. 

Esta comissão tem como função avaliar as necessidades de formação a cada ano 

para os vários grupos de trabalho dos CHPVVC: médicos, enfermeiros, farmacêuticas, 

auxiliares, etc. 

1.2.2.1.5. Comissão da Dor 

A Comissão da Dor é das mais recentes comissões do CHPVVC, apresentando 

também uma equipa multidisciplinar, à qual pertence a Dra. Irene. 

A Comissão da Dor destina-se a avaliar a assistência aos doentes da dor e as 

necessidades de medicação para controlo da dor. Com a criação de uma Equipa Inter 

Hospitalar de Suporte e Cuidados Paliativos no CHPVVC, esta comissão poderá vir a 

ter maior importância e mais responsabilidades. 
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1.2.2.1.6. Comissão de Ética 

A Comissão de Ética (CE) é constituída por vários profissionais de saúde, incluindo 

uma farmacêutica, a Dra. Rosa. 

Esta foi criada com o objetivo de assegurar a integridade física e moral do sujeito 

objeto de investigação e para lidar com tudo o que possa por em causa o nome, 

imagem e saúde dos utentes, funcionando como o Provedor do Utente. Cabe então à 

CE pronunciar-se sobre os pedidos de autorização para realização de ensaios clínicos, 

os protocolos de investigação científica, a qualificação adequada dos investigadores e 

o uso de medicamentos off-label, de forma a garantir que o bem individual não seja 

ultrapassado pelos interesses da ciência e comunidade. 

1.2.2.1.7. Comissão de Qualidade e Segurança do Doente 

A Comissão de Qualidade e Segurança do Doente, segundo o Regulamento Interno, é 

um órgão multidisciplinar de apoio técnico ao CA tendo como propósito a promoção de 

qualidade e humanização dos serviços e a gestão do risco clínico e não clínico. 

2. Gestão do Medicamento 
A gestão do medicamento engloba os processos que fazem parte do Circuito do 

Medicamento (Figura 3): seleção, aquisição, armazenamento e distribuição de 

medicamentos. Por constituírem uma grande parte das atividades desenvolvidas nos 

SF, o armazenamento e distribuição de medicamentos serão abordados mais à frente, 

num tópico dedicado exclusivamente a cada uma destas atividades. 

 

Figura 3 - Circuito do Medicamento. 

2.1. Seleção 

A seleção dos medicamentos a serem adquiridos pelos SF é feita de acordo com as as 

necessidades específicas do CHPVVC, que se encontram relacionadas com as 

patologias mais frequentemente tratadas neste centro hospitalar. Além disto, os 

medicamentos selecionados devem encontrar-se de acordo com o FHNM. 

Seleção 

Aquisição 

Receção 

Armazenamento 

Distribuição 
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2.2. Aquisição 

A aquisição de medicamentos é realizada de forma a garantir a existência de stocks 

para um período médio de um mês, não havendo contudo data estipulada para realizar 

notas de encomenda.  

As notas de encomenda são feitas de acordo com as necessidades e faltas verificadas 

pelas TDT, que as reportam à farmacêutica responsável pelos SF. 

A aquisição é feita maioritariamente pelo catálogo SPMS. Este permite comparar os 

vários medicamentos e respetivas formas farmacêuticas em termos de preço e se 

estão adaptados para DU. Salvo raras exceções, o fornecedor escolhido é aquele que 

apresenta o preço mais baixo e adaptado a DU. 

Após escolha do fornecedor, a farmacêutica responsável pelos SF elabora o pedido de 

compra, que, após rececionado pelas AT, é enviado por estas para os Serviços 

Financeiros para pedir compromisso para o pedido de compra. Assim que estes 

serviços atribuem o número de compromisso, as AT elaboram uma nota de 

encomenda (Anexo I), onde consta o número de compromisso, que é depois enviada 

para o fornecedor. 

As exceções à aquisição por catálogo são: dietas entéricas e lácteas e os reagentes 

de química seca. Estes são adquiridos através de concursos abertos pelo Conselho de 

Administração (CA) a pedido da responsável pelos SF, em que são especificados os 

produtos desejados. Após escolha do fornecedor pelo júri do concurso, os produtos 

são comprados ao fornecedor selecionado durante o período constante no contrato. 

Outra exceção, com ocorrência mais rara, é a compra de medicamentos manipulados 

a Farmácia Comunitária. Isto aplica-se a medicamento de uso esporádico cujos 

fornecedores exigem a compra de grandes quantidades de matérias-primas e para 

cuja preparação as instalações dos SF não possuem condições, de acordo com o 

Infarmed. Nestes casos, a prescrição tem que ser justificada e o CA tem de autorizar 

esta compra. 

3. Receção de Encomendas 
A receção de encomendas de medicamentos é realizada pelas TDT, com o apoio das 

AO. 

Sempre que uma encomenda chega aos SF, é conferida por uma TDT, que verifica se 

os produtos e a respetiva quantidade correspondem ao constante na nota de 

encomenda e se o lote e prazo de validade mencionados na guia de remessa ou fatura 

são os mesmos do produto rececionado. Caso tudo esteja correto, os medicamentos e 
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outros produtos farmacêuticos são armazenados em local apropriado e as AT dão 

entrada destes no sistema informático. 

4. Armazenamento de Medicamentos 
Após a sua receção, os medicamentos são armazenados, de acordo com as suas 

características em diferentes locais: 

 Armazéns centrais: armário metálico móvel com módulos de prateleiras 

deslizantes; 

 Armazéns periféricos: compartimentos exteriores ao hospital; 

 Módulos de gavetas: gavetas plásticas rotuladas em estrutura metálica; 

 Cofre: armário com chave; 

 Frigoríficos: com temperatura entre 2ºC e 8ºC; 

 Arca congeladora: com temperatura entre -15ºC e -20ºC. 

Em qualquer destes locais, incluindo os stocks dos serviços clínicos, os medicamentos 

são identificados com DCI, designação LASA (“Look Alike” - “Sound Alike”), quando 

necessário, e com sinal de Alerta, no caso dos medicamentos de Alerta Máximo. A sua 

organização é feita de acordo com a ordem alfabética de Designação Comum 

Internacional (DCI) e seu armazenamento segundo a regra FEFO (First Expired, First 

Out). A única exceção são os últimos dois módulos de prateleiras dos armazéns 

centrais, que estão destinados ao pensos e às dietas. 

Nos módulos com gavetas, destinados a medicamentos para Dose Unitária (DU), os 

que têm a validade mais curta são colocados dentro de sacos plásticos com a 

indicação para serem utilizados em primeiro lugar. Os medicamentos que precisam de 

refrigeração são distribuídos entre a arca congeladora, onde se encontra a 

Dinoprostona (dispositivo de libertação prolongada) e os frigoríficos, que se destinam a 

armazenamento das Imunoglobulinas, Vacinas e Tuberculina e aos restantes 

medicamentos. Os Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas estão 

armazenados no cofre, enquanto os medicamentos inflamáveis e corretivos de volémia 

se encontram nos armazéns periféricos. Os gases medicinais são armazenados no 

logradouro do hospital, junto à central de gases medicinais. Os medicamentos gerais 

encontram-se nos armazéns centrais, sendo que os de grande volume se encontram 

em prateleiras fixas. 

5. Distribuição de Medicamentos  
No CHPVVC, existem seis formas distintas de distribuição: 

 Distribuição clássica; 
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 Distribuição/Reposição de stocks fixos; 

 Distribuição Individual em Dose Unitária; 

 Distribuição em Regime Ambulatório; 

 Distribuição de Medicamentos sujeitos a Controlo Especial; 

 Distribuição de Gases Medicinais. 

5.1. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica é forma de distribuição mais antiga e ainda hoje é utilizada em 

certas situações: para a distribuição de soluções e suspensões orais, pomadas, 

cremes, material de pensos, desinfetantes, antissépticos e soluções injetáveis de 

grande volume (soros). 

Cada serviço tem um stock estipulado, estando o enfermeiro de cada serviço 

responsável pela sua manutenção.  

O procedimento da Distribuição Clássica é o seguinte: 

 O enfermeiro elabora automaticamente o pedido de reposição (Anexo II) até às 

10h30 da manhã; 

 Uma TDT imprime e satisfaz o pedido; 

 Outra TDT confere o pedido e dá saída informática do mesmo; 

 Saída para o serviço clínico, a cargo das AO; 

 Receção e conferência no serviço pelo enfermeiro. 

Em casos de rutura de stock ou casos de necessidade de medicamentos não 

pertencentes ao stock, este procedimento deve ser precedido de um telefonema a 

justificar o seu consumo e, caso o produto pedido necessite de justificação (anexo III), 

esta deve ser enviada para os SF, sendo depois analisada para decidir se há 

autorização para o seu fornecimento. 

5.2. Reposição por stocks fixos 

O stock de cada serviço clínico é definido pelo Diretor de Serviço, o Enfermeiro Chefe 

e pela Farmacêutica Responsável, tendo em conta, para cada um deles, as patologias, 

tratamentos e prescrições mais frequentes, bem como os medicamentos urgentes e a 

frequência da revisão de stock. 

A reposição por stocks fixos é realizada de duas formas diferentes, de acordo com o 

serviço: com registo de administração ou sem, como explicado no seguinte esquema. 
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5.2.1. Com registo de administração 

A reposição com registo de administração procede-se da seguinte forma: diariamente, 

a farmacêutica responsável pelo serviço valida as prescrições online; no dia da 

semana estipulado, a farmacêutica imprime os mapas de registo de administrações do 

serviço e elabora o pedido de reposição; o pedido é então aviado por uma TDT e 

conferido por outra, sendo, por fim, levado para o serviço por uma AO. 

5.2.2. Sem registo de administração 

Nos serviços sem registo de administração, a reposição por stocks fixos é realizada da 

seguinte forma: uma TDT vai ao serviço no dia da semana estipulado acompanhada 

de uma lista de reposição de stock, onde consta o stock de serviço e onde apontam as 

quantidades em falta; já nos SF, a prepara a medicação na quantidade em falta e dá 

saída no sistema informático e, por fim, a medicação é transportada para o serviço por 

uma AO, após conferência por outra TDT. 

5.3. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) está disponível para os 

internamentos dos seguintes serviços: 

 Cirurgia Geral; 

 Medicina Homens; 

 Medicina Mulheres; 

 Ortopedia. 

Este tipo de distribuição consiste na dispensa da medicação de um determinado 

doente prescrita pelo médico e validada pela farmacêutica, para um período de 24 

horas, em dose unitária, ou seja, a medicação está dividida pelas várias tomas ao 

longo do dia com a dose correspondente a cada uma, estando identificada com a DCI, 

lote de validade e dosagem. O período de 24 horas no CHPVVC engloba a medicação 

que cada doente vai tomar entre as 15h do próprio dia e as 14h do dia seguinte. 

•Pediatria(4ª feira) 

•Ginecologia/Obstetrícia(3ªfeira) 

•Neonatologia(4ª feira) 

•Urgência Geral(2ª e 5ª feira) 

Com Registo de 
Administração 

•Bloco de Partos(4ª feira) 

•Bloco Operatório(4ª feira) 

•Bloco de Cirurgia de Ambulatório(3ª feira) 

•Urgência Geral(2ª e 5ª feira) 

Sem Registo de 
Administração 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 2016 
 

13  

 

A medicação para DIDDU é distribuída por malas que contêm gavetas identificadas 

com o nome e número de cama, número do processo e data de nascimento de cada 

doente, sendo que cada serviço contém malas com o número de gavetas 

correspondente ao número de camas do serviço. 

5.3.1. Procedimento 

Cada serviço clínico com DIDDU tem uma farmacêutica responsável, bem como uma 

TDT de apoio. 

De manhã, a farmacêutica começa por validar as prescrições dos serviços que lhe 

estão atribuídos, procurando ver se existem erros de prescrição, como interações 

medicamentosas, doses excessivas de medicamentos, erros relacionados com a 

administração, bem como se as justificações nos medicamentos que delas carecem 

estão bem feitas. Caso algum destes erros seja detetado, a farmacêutica notifica o 

médico prescritor informaticamente ou por telefone, sugerindo, quando necessário, a 

solução para o erro encontrado, para que este o corrija.  

Sempre que considera oportuno, a farmacêutica gera mapas de alterações de 

medicação, que entrega depois `TDT de apoio do serviço clínico, para que estas 

procedam às alterações necessárias nas gavetas dos doentes. Além das alterações 

de medicação, estes mapas contêm também a indicação das altas de doentes, 

transferências de cama e serviços realizados pelo secretário de Unidade, até ao 

momento da sua criação. As alterações realizadas são depois conferidas pela 

farmacêutica. 

Este processo é repetido durante toda a manhã, até cerca das 13h30, sendo os 

sucessivos mapas de alterações numerados sequencialmente. A esta hora, estando 

todas as alterações conferidas, a farmacêutica dá saída informática da medicação dos 

doentes do serviço e comunica aos TDT que podem fechar as malas e enviá-las para 

os respetivos serviços pelos AO dos SF, com a exceção de Medicina Homens e 

Mulheres, que são transportados de carro até à unidade de Vila do Conde. 

De seguida, a farmacêutica imprime o mapa geral da medicação do dia seguinte para 

cada um dos serviços e entrega-o à TDT de apoio, para que esta proceda à 

preparação da mala do dia seguinte. Quando a TDT termina a preparação da mala, a 

farmacêutica procede à sua conferência. 

No final da manhã, quando são devolvidas as malas do dia anterior, as TDT realiza a 

devolução de toda a medicação que não foi administrada, com exceção dos 

estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas, que são devolvidas pela 

farmacêutica. 
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5.3.1.1. Administrações Imediatas 

Sempre que é prescrito um novo medicamento ou uma dose extra de medicação já 

prescrita, o enfermeiro recorre ao armário de recurso do serviço, preenchendo 

posteriormente um impresso próprio para pedido de reposição de stock (anexo IV), 

onde coloca o medicamento e respetiva quantidade utilizada, o serviço onde está 

internado o doente, bem como o seu nome e número de cama. Este pedido é depois 

enviado para os SF, onde uma TDT procede à sua reposição. 

Se o medicamento não estiver disponível no armário de recurso do serviço, o 

enfermeiro contacta os SF e envia o pedido de reposição com todas as informações 

acima referidas. Assim que este é rececionado nos SF, uma TDT satisfaz o pedido, 

selando o medicamento em saco plástico identificado com o serviço, nome e número 

de cama do doente, que é enviado assim que possível para o serviço. 

5.4. Distribuição em Regime Ambulatório 

A distribuição de medicamentos em regime ambulatório refere-se ao fornecimento de 

anti-inflamatórios e analgésicos a utentes da UCA e à dispensa gratuita de 

medicamentos biológicos a doentes externos ao CHPVVC abrangidos por legislação 

da Direção Geral da Saúde (DGS) e Ministério da Saúde. 

O fornecimento de anti-inflamatórios e analgésicos a utentes da UCA é realizado de 

acordo com o estabelecido no DL nº 75/2013, de 4 de Junho. Este estabelece que 

devem ser dispensados medicamentos para o tratamento no período pós-operatório 

de cirurgias de ambulatório em quantidade não superior à necessária para sete dias 

de tratamento após intervenção cirúrgica. Com este fim em vista, criaram-se dois 

protocolos, um para adultos e crianças a partir dos treze anos e outro para crianças 

com idade até 12 anos, que estabeleceu os medicamentos a serem dispensados para 

um tratamento de cinco dias. O protocolo de adultos inclui paracetamol e ibuprofeno 

em comprimidos, enquanto o pediátrico contém apenas paracetamol em xarope. 

A prescrição desta medicação é feita pelo anestesista da UCA, sendo esta depois 

enviada para os SF com uma semana de antecedência, visto tratarem-se de cirurgias 

programadas. Já nos SF, a medicação é preparada e identificada com o nome do 

doente por um Técnico de Diagnóstico e Terapêutica (TDT) e depois conferida por 

outro, sendo colocada junto desta informação sobre a posologia e frequência de 

administração. No dia anterior à intervenção cirúrgica, a medicação é enviada para a 

UCA. 

A dispensa de medicamentos biológicos a doentes externos ao CHPVVC é regida pelo 

Despacho nº 18419/2010 e pelo Despacho nº 13382/2012. Os doentes abrangidos por 

esta legislação são os que possuem as seguintes condições: artrite reumatoide, 
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espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil e psoríase em 

placas. 

A prescrição dos medicamentos biológicos a estes doentes é feita eletronicamente por 

um médico em consulta especializada reconhecida pela DGS, sendo a receita 

entregue em papel com vinheta do médico nos SF pelo doente. Aquando da primeira 

prescrição, o doente tem que entregar, além da receita, um relatório médico em que 

conste o seu diagnóstico e tratamentos feitos anteriormente, uma cópia do seu cartão 

do cidadão e deixar um contacto telefónico. Ao levantar a sua medicação, o doente 

tem que assinar o comprovativo de dispensa; caso não seja o próprio a levantar o 

medicamento, o seu representante deve fazer-se acompanhar de comprovativo do 

número do utente e assina o comprovativo, ficando o seu número de identificação 

registado. 

5.5. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

Os medicamentos sujeitos a controlo especial incluem os Hemoderivados e os 

Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas. 

5.5.1. Hemoderivados 

Os hemoderivados são medicamentos derivados do plasma humano e são 

dispensados de acordo com o Despacho nº 11291/97 (2ª série), com identificação de 

medicamento, lote, fabricante, Certificado de Aprovação para Utilização Terapêutica, 

doente a que são administrados e registo de administração, para que se possa 

estabelecer, se necessário, uma ligação de causalidade entre a sua administração e 

desenvolvimento de doença infeciosas transmissível pelo sangue. Os hemoderivados 

existentes nos SF dos CHPVVC incluem albumina, imunoglobulinas específicas e 

inespecíficas. 

A prescrição destes medicamentos é feita inicialmente por via informática, devendo o 

médico prescritor preencher depois impresso próprio, constituído por duas vias: a Via 

Serviço (anexo V) e Via Farmácia (anexo VI). O impresso é depois enviado para os SF 

para ser validado pelo farmacêutico, que lhe atribui um número sequencial e regista o 

medicamento, quantidade, lote, fornecedor e Certificado de Aprovação para Utilização 

Terapêutica. O impresso é depois armazenado em pasta destinada exclusivamente ao 

registo de utilização de hemoderivados e o farmacêutico dá saída informática do 

medicamento. A via Farmácia do impresso fica nos SF, enquanto a Via Serviço vai 

para o serviço onde o doente está internado, para se proceder ao registo de 

administrações e é depois arquivada no processo do doente. 

O único hemoderivado distribuído por DU é a albumina humana, que vai identificada 

com nome do doente, cama, serviço clínico e condições de conservação. Neste caso 
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em específico, a via Serviço é enviada para os SF antes de ser arquivada no processo 

do utente, para validar e registar os lotes e quantidades enviados diariamente em 

impresso próprio, destinado ao registo da albumina humana distribuída em DU (anexo 

VII). 

Caso os hemoderivados sejam necessários fora do horário de funcionamento dos SF, 

existem stocks em dois serviços (Medicina Mulheres, na unidade de Vila do Conde, e 

Urgência, na unidade da Póvoa de Varzim), em frigoríficos fechados à chave, que está 

à responsabilidade do Médico de Serviço ou do Chefe de Equipa, no caso da 

Urgência. Nessa altura, o responsável pela chave retira o medicamento do frigorífico e 

preenche a Via Farmácia pelo farmacêutico. O impresso, com as duas vias, deve, no 

dia a seguir, ser enviado para os SF, onde é confirmado o seu correto preenchimento 

e atribuído o número sequencial, sendo o stock do serviço reposto em seguida pelo 

farmacêutico. 

5.5.2.  Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

Estes medicamentos estão sujeitos a controlo especial devido ao facto de a sua 

administração, em doses repetidas, causar dependência física e psicológica e 

provocar estados de intoxicação crónica. 

No CHPVVC, encontram-se divididos entre o Cofre nos SF e stocks fechados (cofre) 

de enfermaria nos vários serviços clínicos, sendo a sua distribuição feita por reposição 

por stock e DIDDU.  

No caso da reposição por stock, o Enfermeiro Chefe de cada serviço, sempre que 

necessita de repor o seu stock, envia uma requisição própria (modelo nº 1509 da 

Impressa Nacional da Casa da Moeda – INCM; anexo VIII) para os SF até às 10h30. O 

farmacêutico verifica se a requisição está corretamente preenchida e dispensa os 

medicamentos, dando depois saída destes nas fichas de prateleira (anexo IX), 

destinadas a controlar as entradas e saídas de Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas e posterior saída informática. O transporte é feito por uma AO, se se 

destinar a um serviço da unidade da Póvoa de Varzim, ou por um motorista num cofre 

fechado, se se destinar à unidade de Vila do Conde. No serviço é rececionado pelo 

enfermeiro que assina as requisições e devolve o original aos SF. Se as requisições 

chegarem após a hora estipulada, a medicação só é fornecida no dia seguinte 

Na DIDDU, os medicamentos são colocados na gaveta com a medicação do doente, 

sendo a saída dada informaticamente. Semanalmente, à sexta-feira, e mensalmente, é 

efetuado o controlo de existências por uma farmacêutica designada. 
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5.6. Distribuição de Gases Medicinais 

Os gases medicinais existentes no CHPVVC são Oxigénio, Ar Respirável, Dióxido de 

Carbono Medicinal e Protóxido de Azoto e encontram-se divididos por duas Centrais 

de Gases Medicinais: uma na Unidade da Póvoa de Varzim e uma na de Vila do 

Conde.  

Diariamente, uma TDT procede à verificação da quantidade de botijas existentes, 

informando, caso seja preciso, as AT da necessidade de aquisição de determinado 

número de botijas de Gases Medicinais. A receção destas é feita pelas AO, dentro do 

horário de funcionamento dos SF, transmitindo a informação a uma TDT, que verifica 

se o pedido se encontra conforme. No fim, as botijas são armazenadas junto à Central 

de Gases Medicinais. Um AO controla a Central e sempre que necessário, substitui as 

botijas; fora do horário de funcionamento dos SF, soa um alarme na Urgência e o AO 

de serviço procede à substituição.  

Na unidade de Vila do Conde, este procedimento é efetuado por um funcionário do 

Serviço de Instalação e Equipamento (SIE). No caso da SIV, é o enfermeiro que 

realiza a troca. 

Um caso especial são as botijas de dimensões reduzidas, que são armazenadas nos 

SF e fornecidas por distribuição clássica. 

6. Produção de Medicamentos 
A parte das instalações dos SF do CHPVVC destinada à produção de medicamentos é 

a zona de farmacotecnia. Esta destina-se apenas à preparação de medicamentos não 

estéreis, visto que os SF não possuem as condições exigidas pelo Infarmed para a 

produção de outro tipo de medicamentos. 

Os medicamentos não estéreis produzidos nos SF incluem as soluções 

extemporâneas e doses fracionadas de comprimidos, estando o equipamento da área 

de produção de acordo com estes medicamento: balança monoprato, máquina de 

selar plástico e material vário de laboratório (almofarizes, espátulas, etc). 

A produção é realizada por uma TDT, tem em conta as Boas Práticas de Fabrico de 

medicamentos e é feita de acordo com os pedidos dos serviços clínicos, sendo os 

medicamentos enviados no dia em que são requisitados. 

Para cada fórmula farmacêutica produzida, existem duas fichas: a ficha de preparação 

(anexo X), onde é registado o medicamento preparado e respetiva forma farmacêutica, 

as matérias-primas utilizadas e quantidade correspondente, a data e o número de lote 

de fabrico, o prazo de validade, a quantidade produzida e identificação da TDT 
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responsável pela preparação, e a ficha técnica (anexo XI), que contém os 

componentes e processo de preparação. O processo é validado por uma farmacêutica. 

7. Reembalagem e Etiquetagem de Medicamentos 
A reembalagem tem como objetivo principal preparar a dose prescrita do 

medicamento, quando esta é diferente das existentes no mercado. 

Para efetuar a reembalagem, é necessário que sejam cumpridos os seguintes 

requisitos: cada embalagem deve conter principio ativo, unidade de dosificação ou a 

quantidade necessária para uma única toma, proporcionar proteção contra os agentes 

ambientais; permitir uma identificação rápida, fácil e precisa, bem como ser de 

abertura fácil, rápida e segura.  

Esta é realizada pelas AO, tanto a reembalagem em si como o fracionamento de 

medicamentos (se necessário), sob orientação das TDT, que também indicam como 

proceder ao fracionamento e preenchem o impresso de pedido para a Reembalagem. 

A reembalagem é aplicada sempre que é preciso fracionar comprimidos para preparar 

uma dose não existente no mercado ou quando não é possível adquirir comprimidos 

com apresentação e identificação apropriadas à distribuição em DU. Para realizar a 

reembalagem, utiliza-se uma máquina semiautomática de reembalar. Se os 

comprimidos inadequados para DU apresentarem dimensão que permita a sua 

identificação com rótulo legível, é realizada a sua etiquetagem. 

Cada medicamento reembalado deve conter obrigatoriamente no rótulo a DCI, a dose 

(em números) e com a unidade de medida abreviada, número do lote e validade. Em 

relação a esta última, se o medicamento não for retirado do blister, a sua validade é 

igual ao da embalagem; se o medicamento for a granel, fracionado ou retirado do 

blister, a sua validade será igual a 25% do tempo entre data de reembalagem e data 

de validade original, nunca excedendo os 6 meses. 

A etiquetagem tem como objetivo a identificação de medicamentos que não estão 

adequados à distribuição em DU. 

A etiquetagem está inteiramente a cargo das TDT, que procedem à seleção de 

medicamentos a etiquetar, à elaboração e impressão de etiquetas e à colagem destas. 

Cada etiqueta deve conter a DCI, a dose (em números), a unidade de medida 

abreviada, número do lote e validade. 
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8. Controlo de Medicamentos e outros Produtos 

Farmacêuticos 
O controlo de medicamentos e outros produtos farmacêuticos consiste na verificação 

das movimentações de medicamentos e produtos farmacêuticos nos SF e nos vários 

serviços clínicos. 

Neste processo, as farmacêuticas são responsáveis pelo: 

 Controlo mensal das saídas de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos para os serviços clínicos; 

 Controlo mensal de entradas e saídas dos medicamentos para os serviços 

clínicos (realizado pela responsável dos SF); 

 Controlo da quantidade em armazém de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos; 

 Controlo regular dos medicamentos e produtos farmacêuticos armazenados 

nos serviços clínicos.  

O controlo mensal de prazos de validade e o registo de medicamentos a encomendar 

é da função das TDT. 

8.1. Procedimento 

Antes do fim do mês, as listagens de consumo por centro de custo/valência são 

retiradas do sistema informático e analisadas pelas farmacêuticas, que verificam se as 

saídas foram corretamente debitadas em cada valência, no que diz respeito à 

quantidade e qualidade.  

Após o fecho do mês, procede-se à elaboração de mapas comparativos de consumos 

por centro de custo/valência, que, após analisados pela farmacêutica responsável, são 

enviados para o CA e aos diretores dos respetivos serviços.  

Mensalmente, procede-se à verificação dos prazos de validade. Caso hajam 

medicamentos com validade expirada ou inutilizados, estes são registados em mapa 

por centro de custo/valência, que é depois enviado ao diretor de serviço, enfermeiro-

chefe e CA. Se se detetar medicamentos com prazo de validade inferior a três meses, 

a informação é passada ao Responsável dos SF e SC, bem como a indicação da 

necessidade de troca, aquisição ou destruição destes.  

9. Fornecimento de Informação sobre Medicamentos e outros 

Produtos Farmacêuticos 
O Serviço de Informação de Medicamentos (SIM) tem como objetivo proporcionar 

informação e esclarecer dúvidas relacionadas com medicamentos e outros produtos 
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farmacêuticos a profissionais de saúde e utentes, bem como resolver problemas 

específicos relacionados com este tema. 

Os pedidos de informação podem ser colocados pessoalmente, por telefone ou por 

escrito e diretamente ao farmacêutico, sempre que possível. Se necessário, o 

farmacêutico, ao receber o pedido, deve esclarecer a pergunta de forma a selecionar 

rapidamente, de entre as fontes disponíveis, as mais indicadas para procurar a 

resposta. Depois de recorrer às várias fontes, a informação deve ser analisada 

criticamente, interpretada e combinada, se possível, para fornecer uma resposta o 

mais correta possível. Esta resposta, se existir a possibilidade, deve ser sempre dada 

por escrito, no entanto, em situações concretas, pode ser dada verbalmente ao 

consultante e, se necessária, enviada posteriormente a resposta escrita. 

Após satisfação do pedido, o farmacêutico procede ao seu registo em formulário 

próprio (anexo XII). 

As questões mais frequentemente colocadas prendem-se com a preparação, 

estabilidade, incompatibilidade e administração de medicamentos por parte dos 

Enfermeiros. 

10.  Conclusão 

A realização deste estágio deu-me a oportunidade única de entrar em contato com a 

realidade dos Serviços Farmacêuticos em ambiente hospitalar e qual o papel dos 

farmacêuticos neste âmbito. Permitiu-me perceber o papel importante que os 

farmacêuticos têm na manutenção e/ou da melhoria da saúde do doente, de forma que 

possam regressar a casa o mais rápido possível. 

 A nível pessoal, desenvolvi competências socioculturais que me permitirão ser melhor 

pessoa e profissional de saúde, bem como conhecimentos científicos, técnicos que 

ajudaram a completar a minha formação académica. 
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