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INTRODUÇÃO 

A Farmácia Comunitária, sendo a parte mais visível da profissão farmacêutica, 

encontra-se posicionada na sociedade como um local de excelência para a promoção da 

saúde e do bem-estar da população. 

A Profissão Farmacêutica tem sofrido uma evolução contínua e assume-se hoje 

como um conjunto de serviços indispensável à manutenção da saúde pública, sendo 

muito mais do que a simples dispensa de medicamentos. De facto, o Farmacêutico tem 

assumido um papel cada vez mais preponderante nos cuidados diferenciados à 

população, sendo da sua competência aconselhar, educar, vigiar e, acima de tudo, ajudar 

os utentes, pelo que deve estar preparado para enfrentar todos os problemas do 

quotidiano profissional, com responsabilidade, segurança e ética. 

O Estágio é parte integrante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

tendo-me sido concedida a oportunidade de o realizar na Farmácia Nova Lda. da Póvoa 

de Varzim, entre Março de 2013 e Julho de 2013. Tratou-se de uma etapa fundamental na 

minha formação académica, na medida em que, conjugando os conhecimentos adquiridos 

ao longo do curso, comecei a definir o meu carácter enquanto profissional de saúde, 

devidamente orientado pela Directora Técnica, a Dra. Maria Amélia Bartolo Calçada, de 

modo a seguir todos os princípios morais e deontológicos necessários para exercer de 

forma exemplar a actividade que me compete. Foi, também, nesta etapa que experienciei 

pela primeira vez o verdadeiro contacto com os utentes, aprofundei conhecimentos 

relativos à legislação farmacêutica, gestão de uma Farmácia, e preparação e venda de 

medicamentos, e adquiri valores e experiências de cariz não científico, mas nem por isso 

menos importantes. 

O presente relatório reúne de forma sucinta os conhecimentos adquiridos e actividades 

desenvolvidas no decorrer do meu estágio, caracterizando o funcionamento da Farmácia 

e o papel do Farmacêutico, e descrevendo a minha experiência pessoal e as minhas 

expectativas acerca da profissão farmacêutica. 
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1.   APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA NOVA LDA. 

A Direcção Técnica da Farmácia encontra-se a cargo da Dra. Maria Amélia Bartolo 

Calçada, licenciada em Farmácia pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 

desde 1991. Está incluída num grupo de Farmácias, o Grupo das Farmácias Holon. 

1.1. Localização da Farmácia Nova Lda. 

A Farmácia localiza-se na Rua Arquitecto Ventura Terra 1, na cidade da Póvoa de 

Varzim, distrito do Porto. Goza de uma localização privilegiada, na medida em que está 

situada numa zona movimentada, tendo como locais de referência a Câmara Municipal da 

Póvoa de Varzim, o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim – Vila do Conde, a esquadra da 

PSP, os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, o Posto de Turismo e o Mercado 

Municipal. Dada a sua localização, a grande maioria dos utentes são habituais e residem 

na proximidade da Farmácia. No entanto, dada a proximidade do Centro Hospitalar Póvoa 

de Varzim – Vila do Conde, por vezes verifica-se a afluência de utentes não habituais 

provenientes fundamentalmente de atendimentos de urgência neste estabelecimento 

hospitalar. Este facto, torna o exercício da actividade farmacêutica mais estimulante e 

gratificante, uma vez que, se por um lado, torna possível um acompanhamento 

permanente dos utentes e da evolução dos resultados da terapêutica que, entre muitas 

outras vantagens, permite estabelecer uma relação de confiança mútua entre o 

Farmacêutico e o Utente, por outro, permite que situações novas continuem a surgir e a 

exigir um elevado espírito crítico. Durante os quatro meses de estágio pude constatar este 

facto, o que se revelou determinante para perceber que fiz a escolha certa ao optar por 

esta profissão, já que considero que a vertente humana é fundamental para me sentir feliz 

e realizado com o meu trabalho. 

1.2. Horário de Funcionamento 

A Farmácia Nova Lda. encontra-se aberta de Segunda a Sábado, das 9h00 às 

19h30. Os dias de serviço permanente, em que a Farmácia se encontra aberta durante 

24h, são distribuidos pelas 10 farmácias existentes na Póva de Varzim. Essa distribuição 

é feita no início de cada ano, sendo que de 10 em 10 dias, e sempre pela mesma ordem, 

cada uma das farmácias encontra-se de serviço permanente. Os utentes podem saber 

qual das farmácias está de serviço, bastando, para isso, consultar em qualquer farmácia, 

a lista afixada com as farmácias de serviço. A Farmácia Nova Lda. privilegia os seus 
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utentes, fornecendo calendários com os turnos das farmácias de serviço permanente, 

para o conselho da Póva de Varzim. 

1.3. Recursos Humanos 

A Farmácia Nova Lda. é cosntituída por uma equipa de trabalho dinâmica, com 

espírito de entreajuda, em que todos os elementos cumprem os requisitos necessários 

para uma eficaz prestação de cuidados de saúde. Todos os funcionários realizam acções 

de formação periódica para se manterem atualizados e, assim, atingirem um nível de 

competência conciliável com as suas responsabilidades profissionais e com as 

necessidades dos utentes, do sistema de saúde e da comunidade em gerla. A equipa, 

que em muito contribuiu para a minha fácil integração, bem-estar, formação e gosto pela 

profissão, é cosntituída por seis elementos: 

Função Nome 

Diretor Técnico Dra. Maria Amélia Bartolo Calçada 

Farmacêutica Adjunta Dra. Filipa Martins Gomes Perdigão 

Ajudante Técnico Isabel Maria Silva Basílio 

Ajudante Técnico Manuel de Castro Pontes 

Ajudante Técnico Pedrino Lourenço Andrade 

Técnico Auxiliar de Farmácia Alexandra Palmira Pereira da Silva 

 

A Farmácia mantém, ainda, relações frequentes com: 

 Médicos, por exemplo, aquando da ocorrência de dúvidas na prescrição, sendo, 

por isso, uma relação de importância relevante, no âmbito do interesse do doente; 

 Delegados de informação médica, que apresentam e promovem produtos dos 

laboratórios que representam, fornecendo informações sobre novos produtos; 

 Fornecedores/Armazenistas, sobretudo via telefónica. 

 

1.4. Caracterização Exterior da Farmácia 

O exterior da Farmácia obedece a um conjunto de orientações descritas no 

manual das Boas Práticas de Farmácia, apresentando-se como um local visível, com 

aspecto altamente profissional e higiénico, e facilmente identificável, através de uma cruz 

de sinalização verde, colocada perpendicularmente à fachada, e que se encontra 
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iluminada sempre que a Farmácia esteja a funcionar. Além disso, exibe uma entrada de 

fácil acesso, particularmente útil a deficientes motores e idosos. 

Na entrada consta o nome do Director Técnico e o horário de funcionamento da 

Farmácia. Para o exterior, na porta de entrada de encomendas que dá directamente para 

o armazem, existe um postiço de atendimento, necessário nas noites em que a Farmácia 

está de serviço, que permite atender o utente em segurança e preservar a integridade 

física dos profissionais.  

1.5. Instalações 

A deliberação n.º 2473 de 28 de Novembro de 2007 estabelece as áreas mínimas 

das Farmácias e suas divisões, sendo que a área total mínima é de 95m2. A Farmácia 

Nova Lda., de acordo com a referida deliberação, apresenta instalações que cumprem 

todos os requisitos legais, dispondo das seguintes divisões, distribuídas em dois pisos: 

1.5.1. Piso 0 

1.5.1.1. Área de Atendimento ao Público 

A organização, o conforto e todo o ambiente que envolve este espaço é de 

extrema importância, pois é nele que se estabelece o contacto com os utentes por 

excelência. Estes, ao entrarem na Farmácia, deparam-se com um ambiente sereno, 

agradável e luminoso, propício para um diálogo com calma e confiança entre os utentes e 

o farmacêutico. Esta área é constituída por: 

 Três balcões, um com quatro postos de atendimento, atrás dos quais se 

encontram lineares de alguns medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM), fora do alcace dos utentes, mas ao mesmo tempo visíveis, e outros 

dois individuais, sendo um deles um posto sentado; 

 Área de Dermofarmácia e Cosmética; 

 Doze gôndolas, ao redor da área de atendimento, onde são expostos produtos em 

destaque. Duas destacam-se para a exposição de produtos da gama Holon. 

 Espaço Infantil 

 Área com produtos Materno-Infantis 

 Área de exposição de produtos sazonais  

 Esfingmomanómetro e balança/altímetro. 

 Zona de descanso dos utentes 
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1.5.1.2. Zona de Recepção e Verificação de Encomendas 

Trata-se de uma área multifuncional localizada na zona reservada aos funcionários 

da Farmácia. É nesta zona que se realiza o processamento de encomendas (quer o envio, 

quer a recepção) através do sistema informático SIFARMA 2000 ou, eventualmente, 

através do telefone. 

1.5.1.3. Área de Armazenamento e Medicamentos 

Localiza-se contiguamente à área de atendimento ao público. Os medicamentos 

estão armazenados em gavetas deslizantes, organizadas por ordem alfabética e prazos 

de validade (FEFO). Este procedimento, não só permite uma correcta rotação de stock, 

como também o controlo dos prazos de validade. Medicamentos genéricos encontram-se 

armazenados separadamente dos medicamentos de marca, mas igualmente, por ordem 

alfabética e prazos de validade. Existe ainda um frigorífico que acondiciona produtos que 

exigem baixas temperaturas de conservação (temperaturas inferiores a 9ºC), 

nomeadamente vacinas, insulinas, entre outros. Os medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes estão armazenados separadamente, isolados dos restantes. 

1.5.1.4. Gabinete de Atendimento ao Utente 

Destina-se à determinação de parâmetros bioquímicos no sangue tais como 

glicose, colesterol total e triglicerídeos, administração de vacinas e outros injectáveis e 

consultas de Podologia, Nutrição, Pé Diabético, Dermocosmética, Preparação 

Individualizada da Medicação e Consulta Farmacêutica. 

1.5.1.5. Laboratório 

Espaço onde se faz a preparação dos medicamentos manipulados, fórmulas 

magistrais e/ou oficinais, especificamente para cada utente. Neste local também se 

procede à realização de testes de gravidez e reconstituição de pós liofilizados em 

soluções ou suspensões medicamentosas (ex: antibióticos), pela adição de um volume 

controlado e adequado de água purificada, seguido de agitação. 

 

 

1.5.1.6. Escritório/Balcão do Director Técnico 
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Destina-se, principalmente, ao exercício das actividades de Direcção Técnica. A 

Biblioteca da Farmácia Nova Lda. encontra-se fundamentalmente inserida neste espaço, 

e está equipada com uma variadíssima bibliografia de cariz científico e obrigatório, onde 

podemos encontrar Farmacopeias, Simpósio Terapêutico, Prontuário Terapêutico, 

Formulário Galénico Português e outros livros de consulta como, o Índice Nacional 

Terapêutico, Medicamentos Não Prescritos, Direito do Farmacêutico, etc. 

1.5.1.7 Instalações Sanitárias 

1.5.2. Piso -1 

1.5.2.1 Gabinete de Contabilidade e Gestão 

Destina-se ao exercício das atividade de Contabiliade da Farmácia. 

1.6. Sistema Informático 

O sistema informático é a base da maioria das operações executadas na Farmácia, 

e a sua implementação demonstrou-se vantajosa, facilitando a gestão e organização das 

farmácias, assim como dos restantes procedimentos, diminuindo o tempo gasto com eles, 

melhorando o atendimento, o aconselhamento ao utente, diminuindo a probabilidade de 

erro e, como tal, aumentando a segurança de todas as operações efectuadas. O software 

de apoio à actividade farmacêutica na Farmácia Nova Lda., desde Agosto de 2008, é o 

Sifarma 2000, a versão mais recente exclusiva para farmácias, desenvolvido pela Glintt. 

Este sistema permite a execução de inúmeras tarefas: 

 Preparação, transmissão e recepção de encomendas; 

 Registo das entradas e dispensa de estupefacientes e psicotrópicos; 

 Emissão de documentos de faturação, com certificação pelo Ministério das 

Finanças desde Janeiro de 2011: 

o Factura/Recibo – Documento emitido no final de uma venda que comprova 

que o utente pagou um determinado produto, servindo para efeitos de IRS. 

Desde Fevereiro de 2011 todas as Facturas/Recibos devem conter o nome 

e número de contribuinte do utente. 

o Talão Comprovativo de Venda Suspensa – Documento emitido quando o 

utente, na ausência de uma receita médica, compra um medicamento 

sujeito a receita médica, com o objectivo de, posteriormente, regressar à 

Farmácia com a respectiva receita para regularizar a Venda Suspensa. 
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Aquando da regularização o utente deve fazer-se acompanhar deste 

documento de facturação, o qual não é válido para efeitos de IRS. 

o Talão Comprovativo de Venda a Crédito – Documento emitido no final de 

uma venda suspensa ou de uma venda normal, no caso do utente ter 

crédito na Farmácia e pretender efectuar o pagamento mais tarde. Este 

documento não é válido para efeitos de IRS. 

 Automatização de comparticipações, portarias e despachos respectivos, 

actualizados centralmente sem intervenção da farmácia; 

 Facturação aos diversos organismos, emitindo todos os documentos obrigatórios; 

 Disponibilização de informação técnico-científica adequada, a qual permite, por 

exemplo, a pesquisa de produtos (por DCI, nome comercial ou grupo terapêutico) 

e a verificação de contra-indicações e/ou interações; 

 Rastreabilidade da actividade operacional e profissional. Cada utilizador tem um 

código de acesso que lhe permite entrar no programa, sendo que todos os 

movimentos efetuados e registrados, podendo ser consultados. 

 

O programa disponibiliza ainda a função do serviço de acompanhamento de 

utentes que se caracteriza pelo seguimento fármaco-terapêutico do doente. Através deste 

acompanhamento, a Farmácia pode manter um histórico fármaco-terapêutico actualizado 

dos utentes e, assim, prevenir eventuais duplicações de medicação, interacções, 

prevenção de alergias e reacções adversas indesejáveis. Este serviço tem muitas 

vantagens, nomeadamente: 

 Melhor conhecimento das patologias, das alergias, e mesmo de eventuais reações 

adversas que o utente tenha apresentado; 

 Maior segurança no acto da dispensa com um aconselhamento direccionado para 

as necessidades específicas de cada doente; 

 Maior efectividade na terapêutica; 

 Reconhecimento e valorização por parte dos utentes do serviço que lhes é 

prestado, o que permite a sua fidelização. 

 

O serviço de acompanhamento de utentes, apesar de útil para toda a população, é 

particularmente vantajoso para doente polimedicados, nomeadamente doentes patologias 
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muitas vezes associadas, como Diabetes Mellitus, hipertensão e dislipidémias, bem como 

para doentes do foro psiquiátrico. 

 

2.  ADMINISTRAÇAO E GESTÃO DA FARMÁCIA 

A farmácia é indubitavelmente uma entidade responsável pela Saúde Pública. No 

entanto, para que possa desempenhar o seu papel não pode descurar o relevo 

económico de que a sua actividade se reveste. Neste sentido, o seu Director Técnico e 

proprietário devem possuir noções básicas de organização e gestão financeira, de forma 

a encontrar o melhor método para equilibrar a melhor prestação de serviços e a 

rentabilidade dos mesmos. 

Um esquema organizado de trabalho e um sistema informático fiável ajudam a 

atingir todos os objectivos de trabalho. 

2.1.  Gestão de Stock 

Gerir o stock significa estar atento às necessidades e preocupações da população 

que frequenta a farmácia e, a partir dessa avaliação, efectuar encomendas que lhes dêem 

uma resposta eficaz. Deste modo, a gestão de stock é uma operação essencial e cujo 

principal objectivo é evitar rupturas de stock, prejudicial para a imagem da farmácia 

perante o utente, e evitar encomendas desnecessariamente grandes, impossíveis de 

armazenar por falta de espaço e demasiado dispendiosas para comportar. É então 

essencial encontrar uma solução de equilíbrio que permita conjugar, por um lado a 

viabilidade económica da farmácia, e por outro promover a satisfação de todos os pedidos 

de dispensa de medicamentos. Trata-se de um procedimento complexo, que exige 

alguma experiência e envolve muitos factores, nomeadamente: 

 Localização da Farmácia; 

 Conhecimento do tipo de utentes; 

 Hábitos de prescrição dos médicos da região; 

 Variabilidade sazonal na procura de algumas especialidades farmacêuticas; 

 Rotação dos produtos; 

 Maior ou menor publicidade nos meios de comunicação a determinados produtos 

não sujeitos a receita médica; 
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 Espaço disponível para o armazenamento; 

 Disponibilidade financeira da farmácia e condições comerciais oferecidas; 

 Histórico de vendas. 

 

Na Farmácia Nova Lda., a gestão do stock medicamentoso é coordenada a partir 

das informações que vão sendo recolhidas pelo programa informático Sifarma 2000, na 

ficha individual de cada medicamento ou produto. Cada uma destas fichas inclui 

informação relativa ao stock existente, stock mínimo e máximo (definido pela Farmácia), 

histórico de compras e vendas, entre outros. 

2.2.  Fornecedores e Aprovisionamento 

Um dos factores mais importante da gestão de stocks é a boa escolha de 

fornecedores. Através deles a Farmácia pode ter garantias de que a qualidade dos 

produtos fornecidos e de que o tempo e o número de entregas satisfaçam, não só os 

aspectos legais, como também as necessidades diárias da farmácia. 

O aprovisionamento de uma farmácia pode ser conseguido através de compras a 

distribuidores grossistas e armazenistas ou directamente aos laboratórios. Quando se 

efectuam compras directamente aos laboratórios, obtêm-se, geralmente, preços mais 

vantajosos. No entanto, este tipo de compras, implica uma maior aplicação de capital, 

decorrente da elevada quantidade de produtos que é obrigatório encomendar, acrescendo 

o facto dos prazos de entrega serem mais dilatados e de haver necessidade de possuir 

mais espaço para armazenar os produtos. As compras aos distribuidores grossistas e 

armazenistas realizam-se diariamente. Normalmente, uma farmácia trabalha com, pelo 

menos, dois distribuidores, devidamente autorizados pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED). A Farmácia Nova Lda. trabalha 

preferencialmente com três distribuidores: Alliance Healthcare e Udifar (principais) e 

Botelho e Rodrigues. Torna-se vantajoso para a Farmácia ter mais do que um fornecedor, 

por um lado porque nenhum comercializa a totalidade dos produtos necessários, por outro, 

porque esta situação aumenta a possibilidade de aquisição de produtos esgotados, 

conseguindo-se também um maior número de entregas. 
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2.3.  Encomendas 

2.3.1.  Realização de Encomendas 

A farmácia necessita de fazer encomendas dos produtos que pretende, de modo a 

manter o stock em equilíbrio. Quando tem lugar uma venda, o sistema informático dá 

automaticamente baixa da quantidade de produto vendido, actualizando o stock e, em 

função do stock máximo e mínimo definido para esse produto, é feita uma proposta de 

encomenda. Na prática, tomando como exemplo o produto X, o que acontece é o seguinte: 

tendo em conta que existem 9 unidades do referido produto no stock da Farmácia, e 

sendo o stock mínimo de 8 unidades e o stock máximo 20 unidades, o sistema informático 

só irá propor a encomenda deste produto quando o seu stock na Farmácia for inferior a 8. 

Neste caso, o produto X irá surgir na proposta de encomenda, na quantidade necessária 

para que a Farmácia fique com um stock de 20 unidades do referido produto. 

Posteriormente, esta proposta é avaliada e ajustada, podendo sofrer as alterações que a 

pessoa que estiver a preparar a encomenda considerar convenientes, tendo em conta o 

histórico de vendas e/ou a tendência de vendas prevista, sendo seguidamente aprovada e 

transmitida por modem para o fornecedor seleccionado. 

Com base nas particularidades de cada fornecedor, a Farmácia Nova Lda. efetua, 

regra geral, uma encomenda diária (meio da da tarde) a dois, ou três, fornecedores 

diferentes. 

Em situações pontuais, podem ser efectuadas outras encomendas, 

nomeadamente quando há urgência na entrega de um medicamento. Estas podem fazer-

se por telefone, fax ou via Sifarma 2000, conforme as situações que se apresentam na 

Farmácia e dos stocks que esta dispõe, identificando o produto pelo nome ou respectivo 

código. Este tipo de encomendas ocorreu com alguma frequência durante o meu estágio, 

sobretudo no que diz respeito a medicamentos genéricos. Supondo que o médico 

prescreveu Indapamida 1,5mg do laboratório Y, e que a Farmácia tem o mesmo produto 

mas do laboratório Z, se o utente compreender e aceitar que se tratam de medicamentos 

bioequivalentes, a Indapamida 1,5mg do laboratório Z será dada ao utente. Caso contrário, 

é necessário fazer uma encomenda por telefone ou através do Sifarma 2000, em que de 

imediato ficamos a saber se o produto está disponível ou não. Penso que a população 

está cada vez mais sensibilizada para compreender o conceito de Medicamento Genérico, 

pois de uma maneira geral não tive dificuldade em explicar o conceito de bioequivalência. 
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A excepção está na população mais envelhecida em que, para que haja adesão à 

terapêutica, é necessário, entre muitos outros aspectos, que a cor das caixas e o aspecto 

dos comprimidos/cápsulas seja sempre o mesmo, para que não ocorram trocas nas 

tomas de cada medicamento, por exemplo. 

2.3.2.  Recepção e Conferência de Encomendas 

 A recepção e conferência de encomendas constituíram a primeira etapa do meu 

estágio. Nesta primeira fase, que durou cerca de um mês, as inseguranças eram muitas, 

já que os cinco anos de formação académica na FFUP, não me preparam suficientemente 

para a realidade da Farmácia de Oficina. Deste modo, preocupei-me, inicialmente, em 

conhecer os diversos produtos/medicamentos, relacionando-os com os respectivos 

grupos terapêuticos e nomes comerciais. Com o tempo, e quase sem me aperceber, 

perante um determinado medicamento já era capaz de identificar o grupo terapêutico, 

descrever o mecanismo de acção, saber quais as doses existentes e a posologia, bem 

como identificar outros nomes comerciais para aquele princípio activo. Tratou-se, por isso, 

de um procedimento de elevada importância para o que se seguiria, o atendimento ao 

público, na medida em que é necessária toda a segurança e confiança para responder às 

diversas situações que possam surgir. 

 A recepção de encomendas é realizada através do Sifarma 2000, acedendo ao 

“menu geral” e seleccionando a opção “recepção de encomendas”. Ao entrar nesta opção 

surge a lista das encomendas que aguardam recepção, identificadas pelo nome do 

fornecedor e pelo tipo de encomenda, devendo-se então seleccionar a encomenda 

correspondente à factura. Coloca-se o n.º e a data da factura, a qual é enviada em 

duplicado e onde consta: 

 Número e data da factura; 

 Designação comercial dos produtos (com respectivo código e referência à forma 

farmacêutica, dosagem e capacidade das embalagens); 

 Quantidade de cada produto pedida e enviada. No caso da quantidade enviada ser 

inferior à pedida, é possível saber, através da factura, qual a justificação para a 

falta de um determinado produto (ex: esgotado, retirado ou rateado); 

 Percentagem de IVA a que o produto está sujeito; 

 Preço unitário e preço total; 
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 Preço de venda ao público (PVP) (excepto em produtos cujo preço é marcado na 

farmácia); 

 Bonificações e descontos comerciais. 

 

 Posteriormente faz-se a leitura óptica de todos os produtos, com prioridade para 

os produtos cujo armazenamento está sujeito a baixas e temperaturas e que, por este 

motivo, devem ir para o frigorífico, através dos códigos presentes nas embalagens, 

verificando-se o estado de conservação das embalagens bem como os seus prazos de 

validade, os quais são actualizados segundos dois critérios: cas não existam mais 

embalagens de um determinado produto no stock da Farmácia, o prazo de validade é 

actualizado para o que consta na embalagem; caso contrário, só se procede à 

actualização se o produto apresentar um prazo de validade que expire mais cedo que os 

restantes existentes na Farmácia. Seguidamente procede-se à verificação e respectiva 

correcção dos preços facturados à farmácia e PVP. No final, todos os produtos expostos 

na área de atendimento ao público, visíveis e acessíveis aos utentes, isto é, todos os 

produtos susceptíveis de serem manuseados, devem ser marcados com uma etiqueta 

onde consta o nome do produto, código de barras e o PVP. 

 Os produtos psicotrópicos e/ou estupefacientes vêm acondicionados 

separadamente dos restantes. Embora a sua entrada seja efectuada de igual modo, após 

dar entrada da encomenda, o sistema informático assinala a presença de um psicotrópico 

e/ou estupefaciente exigindo, no final da entrada da encomenda, o número da factura da 

qual consta o medicamento. O sistema mantém um número de registo de entrada, 

acontecendo o mesmo para as benzodiazepinas. 

 No que diz respeito às matérias-primas e reagentes, a sua recepção deve ser 

sempre acompanhada pelo respectivo boletim de análise. 

 No final de cada mês, cada fornecedor envia à farmácia um resumo das facturas, 

que é conferido com base nas facturas diárias arquivadas e procede-se à liquidação da 

quantia de acordo com os termos do contrato com o fornecedor em causa. 

2.4.  Armazenamento dos Produtos 

 Após a conferência dos produtos, estes são arrumados nos seus respectivos 

locais, seguindo a regra "first expires, first out" (FEFO). Todos os locais de 
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armazenamento devem proporcionar boa acessibilidade e visibilidade. Os medicamentos 

sujeitos a receita médica devem estar fora do alcance do utente, em gavetas e armários 

reservados. O contrário se passa com os medicamentos não sujeitos a receita médica, 

cuja aquisição pode depender do utente, mas em que o farmacêutico deve sempre prestar 

um aconselhamento baseado nos seus conhecimentos científicos. Assim, estes produtos 

estão localizados na zona de atendimento e à vista do utente, desempenhando as 

prateleiras e expositores um papel fundamental para a visibilidade dos produtos que aí se 

encontram. 

 Para manter as boas condições de conservação, o registo do controlo da 

temperatura é feito diariamente, através de dois registadores de temperatura (um para o 

frigorífico e outro para o armazém). Todos os registadores têm um alarme de aviso, caso 

a temperatura ultrapasse os limites máximos da temperatura de conservação. O registo 

das temperaturas é feito de 2 em 2 minutos, e verificado informaticamente todas as 

manhãs. Através do programa informático utilizado, é possível traçar um gráfico da 

temperatura em função do tempo para cada registador, o qual é impresso e guardado 

numa pasta apropriada. 

2.5.  Gestão de Devoluções 

 Diariamente surge necessidade de se efectuarem devoluções por diversos motivos. 

O sistema informático mantém um registo das devoluções sendo que para cada uma é 

emitida uma Guia de Devolução. Entre os motivos que levam à realização de uma 

devolução, os que aconteceram com mais frequência durante o meu estágio foram: 

 Prazos de Validade - Todos os meses é emitida uma lista com todos os produtos 

cujos prazos de validade irão expirar nos dois meses seguintes e procede-se à 

confirmação dessa informação. Esta lista, além dos prazos de validade, fornece 

informação acerca do stock de cada produto que, deste modo, também é 

confirmado e, se necessário, corrigido. 

Os produtos cuja validade expira nos 2 meses seguintes à confirmação, são enviados 

para os respectivos fornecedores. Produtos para uso veterinário deverão ser devolvidos 

com três meses de antecedência. 

 Recolha do Produto de Acordo com Circulares – Estas circulares são enviadas por 

Laboratórios e/ou pelo INFARMED em várias situações, por exemplo: 
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o Quando um Laboratório detecta erros de cartonagem, defeitos na 

qualidade do produto, ou suspeita da existência de problemas com um 

determinado lote de medicamentos, comunica esta informação ao 

INFARMED, o qual envia uma Circular para todas as Farmácias para que 

estas procedam à recolha do produto em causa. 

o Quando ocorrem notificações de reacções adversas graves ou inesperadas, 

por parte de um profissional de saúde, ao Departamento de 

Farmacovigilância do INFARMED ou a uma das Unidades de 

Farmacovigilância do país (Açores, Norte, Centro e Sul), e após avaliação 

e confirmação dessa reacção adversa, o INFARMED envia uma Circular 

para todas as Farmácias para que estas devolvam todas as unidades do 

medicamento em causa. 

o Quando o INFARMED conclui que não existe conformidade dos ensaios de 

qualidade de um determinado produto, este também deverá ser retirado do 

mercado. 

o A Agência Europeia do Medicamento (EMA), pode, igualmente, decretar a 

recolha de um determinado produto, comunicando ao INFARMED, o qual 

fica responsável por informar todas as Farmácias, através de uma Circular 

Informativa. 

 Produto/Embalagem Danificada - Quando se procede à recepção de uma 

encomenda, deve-se verificar se esta contém embalagens/produtos danificados, 

os quais deverão ser devolvidos, uma vez que a responsabilidade pela sua 

deterioração não é da Farmácia. Após a chegada do produto ao fornecedor, este 

envia o produto em condições apropriadas ou uma nota de crédito e, neste caso, o 

valor da nota de crédito será deduzido no total da factura mensal a pagar. 

 

3.  DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

 A dispensa de medicamentos é um acto da responsabilidade do Farmacêutico, 

sendo que esta deve assegurar a qualidade dos serviços que presta, nomeadamente no 

que se refere a: 

 Colaborar com todos os profissionais de saúde, promovendo junto deles e do 

doente a utilização segura, eficaz e racional dos medicamentos. 
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 Dispensar o medicamento ao doente, assegurando-se que este recebe a 

informação correcta e adequada sobre a sua utilização. 

 Orientar o utente, caso este necessite de tratamento médico. 

 

 A dispensa de medicamentos foi um momento que esperei com muita expectativa, 

já que acaba por representar o papel mais visível da minha profissão. Apesar do senso 

comum considerar que o Farmacêutico é um simples dispensador de medicamentos, não 

fiquei minimamente desiludido quando pude executar esta tarefa, pois ela envolve muito 

mais do que a venda de um produto: além da vertente técnica, farmacológica e 

farmacoterapêutica que adquiri na Faculdade, existe também uma vertente humana, 

aquela que me permite estabelecer uma relação de confiança com utente, aquela que 

leva o utente a ir sempre à mesma Farmácia, aquela que faz de mim um Farmacêutico 

mais sensível e competente. Estas duas vertentes são essenciais para poder prestar um 

bom serviço de Saúde Pública, e não podem ser dissociadas, pois convergem para o 

mesmo fim, a melhoria do estado de  saúde dos utentes. 

3.1.  Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

 Medicamentos sujeitos a receita médica só podem ser dispensados em farmácias, 

mediante apresentação de receita médica, eletrónica ou manual, emitida por um médico 

(ANEXO I). 

 O farmacêutico deve assegurar-se da legalidade da receita, na qual é essencial 

que conste: 

 Número da receita; 

 Local da prescrição e vinheta da instituição de saúde; 

 Identificação do médico prescritor, incluíndo vinheta, com identificação do nome e 

especialidade, assim como a respectiva assinatura; 

 Nome e número do utente, com indicação da entidade financeira responsável; 

 Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação; 

 Designação do medicamento, por denominação comum internacional da 

susbtância ativa; 

 Se aplicável, designação comercial do medicamento; 

 Dosagem, forma farmacêutica, número e dimensão das embalagens e posologia; 

 Data da prescrição. 
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 Existem algumas regras importantes na dispensa de receitas médicas, às quais o 

Farmacêutico deve estar atento: 

 Em cada receita médica podem ser prescritos até quatro medicamento distintos, 

com o limite de quatro embalagens por receita, havendo um limite de número 

máximo de duas unidades de cada medicamento, com excepção para os 

medicamentos de dose unitária. 

 Relativamente à validade da receita, a receita médica não renovável é válida pelo 

prazo de trinta dias a contar da data de prescrição. A receita médica renovável é 

constituída por três vias e é válida por seis meses. 

 No caso de patologias abrangidas por regimes especiais de comparticipação, o 

respectivo diploma deverá ser inscrito pelo médico junto do local de inscrição do 

n.º do cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou do n.º de 

beneficiário, no campo previsto da receita. 

 No caso de haver medicamentos abrangidos por regimes especiais de 

comparticipação, o respectivo diploma deverá ser inscrito pelo médico por baixo 

da prescrição do medicamento ao qual se aplica. 

 No caso da dosagem e da quantidade de medicamentos por embalagem estarem 

omissos, é dispensada a embalagem na menor quantidade comercializada e com 

a dosagem mais baixa. 

 No caso caso do medicamento ser abrangido por um regime de excepção por 

justificação técnica do prescritor quanto à insusceptibilidade de substituição do 

medicamento prescrito, a excepção deve ser assinalada pelo médico por baixo do 

medicamento ao qual se aplica. 

 

 Actualmente, com a obrigatoriedade da prescrição electrónica desde 1 de Julho de 

2011, a leitura da prescrição está facilitada e diminui a ocorrência de erros de dispensa, 

não só pela ausência de dúvidas na leitura da caligrafia, mas também pela presença de 

códigos de barra dos medicamentos, ou dos grupos homogéneos a que pertencem os 

medicamentos, que, deste modo, podem ser comparados com os códigos impressos nas 

embalagens dos respectivos medicamentos. 

 Além de toda a componente legal que envolve a dispensa de MSRM, cabe 

também ao Farmacêutico interpretar e avaliar a prescrição médica. Esta avaliação é 
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fundamental para evitar a ocorrência de interacções medicamentosas, avisar o utente de 

possíveis reacções adversas, descrever correctamente o esquema posológico, tudo isto 

em prol da adesão à terapêutica, essencial para que se observe melhoria no estado de 

saúde do utente. Aprofundarei esta vertente da profissão farmacêutica mais à frente neste 

relatório. 

 As receitas são processadas informaticamente após colocação do organismo 

responsável, sendo emitido o Documento de Facturação, impresso no verso da receita, 

onde consta (ANEXO II): 

 Identificação da Farmácia e do Director Técnico; 

 Entidade comparticipadora; 

 Nome comercial, quantidade e preço dos produtos; 

 Valor total da receita médica; 

 Percentagem de comparticipação; 

 Valor a ser pago pelo utente; 

 Número da receita médica, número do respectivo lote e número da série na qual 

se insere o lote. 

 

 A receita deve ser assinada pelo utente, como comprovativo de que lhe foram 

dispensados os medicamentos prescritos e lhe foram prestados os conselhos e 

informações sobre a sua utilização. Seguidamente, a receita é datada, carimbada e 

assinada pelo farmacêutico. 

3.1.1.  Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Especial 

 Os medicamentos sujeitos a receita médica especial incluem psicotrópicos e 

estupefacientes, os quais exercem a sua acção sobre o sistema nervoso central e que 

apresentam elevada susceptibilidade de desencadearem dependência física e psíquica, 

exigindo, por isso, atenção redobrada por parte do Farmacêutico. No meu estágio foi-me 

concedida a oportunidade de dispensar este tipo de medicamentos. 

 As receitas médicas especiais, devem estar em conformidade com o que é 

requerido por Lei: 

 Deve ser visível na receita a menção a receita especial; 
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  Em cada receita só pode ser prescrito um medicamento, de apenas uma 

dosagem, com um limite máximo de quatro embalagens; 

 Deve constar: nome do doente, bem como a identificação do médico prescritor 

(nome, n.º de inscrição na Ordem dos Médicos, data e assinatura); 

 Data de emissão da receita, a qual é válida por 30 dias; 

 Nome genérico ou comercial do medicamento, dosagem, número e tamanho da 

embalagem, posologia e forma farmacêutica. 

 O farmacêutico deve recusar o aviamento das receitas especiais sempre que 

tenha dúvidas quanto à sua autenticidade, e/ou identidade do adquirente, e ainda no caso 

deste padecer de problemas mentais ou ser menor. 

 Durante a venda, o sistema informático obriga ao preenchimento dos dados 

relativos ao adquirente, doente e médico, atribuindo um número de sequência à venda e 

emitindo três documentos: o primeiro é assinado pelo utente, agrafado ao original da 

receita e enviado à respectiva entidade comparticipadora; os restantes são agrafados aos 

duplicados da receita, sendo um deles enviado para o INFARMED até ao dia oito de cada 

mês, e o outro arquivado na Farmácia juntamente com o duplicado da guia de remessa 

por um período de três anos. 

3.1.2. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Autorização de Utilização Especial 

(AUE) 

 O INFARMED pode autorizar, com carácter excepcional, a utilização de 

medicamentos não possuidores de AIM (Autorização de Introdução no Mercado), através 

da Autorização de Utilização Especial (AUE), concedida a instituições de saúde 

licenciadas para aquisição directa de medicamentos, devendo o requerente guardar no 

respectivo processo a cópia das facturas de aquisição, para efeitos de fiscalização. 

 A utilização destes medicamentos é autorizada quando não existe alternativa 

terapêutica em Portugal, sendo a sua utilização imprescindível à prevenção, diagnóstico 

ou tratamento de determinadas patologias. 

 As receitas médicas não podem conter quantidades tais que o medicamento possa 

ser utilizado por um período superior a seis meses. 

3.1.3.  Comparticipação dos Medicamentos 
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 Os utentes podem ter um regime de assistência médica, o qual poderá 

comparticipar os medicamentos em determinada parte. 

 As diferentes entidades possuem requisitos específicos, que variam consoante os 

acordos estabelecidos com a Associação Nacional de Farmácias (ANF), às quais são 

atribuídos código informáticos identificativos de cada um destes organismos: 01, 48, DS, 

45, 46, entre outos (SNS), 09 (PT/CTT), 13 (CGD), FM (Fidelidade), entre outros. 

 No caso do SNS existe o regime geral que abrange todos os utentes do SNS, o 

regime especial aplicado a todos os pensionistas que descontaram para a Segurança 

Social e recebam uma pensão mensal inferior ao salário mínimo especial, e outro tipo de 

regimes com situações mais específicas. No cartão de utente, além da identificação, 

número e centro de saúde do beneficiário, estão determinadas letras cujo significado é o 

seguinte: R (regime especial de comparticipação); T (isenção de taxa moderadora); O 

(situações especiais de isenção, como por exemplo, doentes crónicos especiais); S 

(utente beneficiário de um subsistema). 

3.1.4.  Processamento do Receituário 

 No final de cada mês procede-se ao encerramento dos lotes e ordenam-se as 

receitas em lotes de 30 (excepto o último lote), dentro do mesmo plano e regime de 

comparticipação a que pertencem. Juntamente com as receitas agrupadas vão os 

seguintes documentos: 

 Verbete de Identificação do Lote – Resumo das respectivas receitas, onde 

constam as seguintes informações: 

o Identificação da Farmácia (nome, carimbo e respectivo código ANF); 

o Mês e ano de emissão; 

o Tipo e número sequencial do lote; 

o Nome, sigla e código da respectiva entidade comparticipadora; 

o Quantidade de receitas e etiquetas; 

o Valor total do lote correspondente ao PVP, preço a pagar pelos utentes e 

comparticipação do organismo. 

 Relação Resumo de Lotes – Documento que identifica todos os lotes de 

determinado organismo de comparticipação. Se a entidade comparticipadora for o 

SNS, esta relação é emitida em duplicado, seguindo uma cópias para o centro de 
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conferência de receitas (CCF) e ficando uma arquivada na Farmácia. Para os 

outros organismos emitem-se quatro cópias, sendo enviadas três para a ANF, 

ficando uma arquivada na Farmácia. 

 

 Factura Mensal de Medicamentos – São emitidos quatro exemplares deste 

documento, dos quais um fica na Farmácia. Quanto aos restantes, se o organismo 

for o SNS, envia-se uma cópia para o CCF e uma para a ANF, a qual antecipa à 

farmácia o valor relativo à comparticipação dos medicamentos pelo Estado. Para 

os outros organismos enviam-se três facturas para a ANF. 

 

3.1.4.1. Entrega do Receituário 

 O conjunto de receitas e documentos associados destinados ao SNS é recolhido 

na Farmácia até ao dia 5 de cada mês. Para a ANF, conjunto de receitas e documentos 

associados é enviado por correio também até ao dia 5 de cada mês. 

 Relativamente aos medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes, os originais 

das receitais são encaminhados para as respectivas entidades comparticipadoras, 

juntamente com as outras receitas do respectivo lote. Os duplicados são remetidos para o 

INFARMED até ao dia 8 do mês seguinte, os triplicados são arquivados na farmácia, por 

um período de três anos, juntamente com o original da requisição de psicotrópicos e 

estupefacientes. Todos os trimestres devem ser enviados em duplicado, ao INFARMED, a 

lista das vendas e a lista das compras do trimestre, antes do dia 15 do mês seguinte, 

devidamente confirmadas, carimbadas e assinadas pelo Director Técnico. Anualmente 

deve ser enviado ao INFARMED até dia 31 de Janeiro, o balanço de entradas e saídas 

deste tipo de substâncias, acompanhado da indicação do stock existente no início e final 

do ano (o fecho do registo deve ser feito no dia 31 de Dezembro). 

3.1.4.2. Devolução de Receituário 

 Apesar de todas as receitas serem conferidas várias vezes, podem ocorrer falhas, 

em relação às exigências de cada entidade. Quando isto acontece, o organismo em 

causa não suporta o respectivo valor de comparticipação e a receita é devolvida à 

farmácia, acompanhada do respectivo motivo justificativo: troca de organismo, cartão de 

beneficiário caducado, número de medicamentos superior ao permitido, ausência da 

assinatura do médico, receita com prazo de validade expirado. 
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3.5. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

 Em diversas situações os utentes procuram a farmácia antes de procurarem o 

médico. Cabe, então, ao farmacêutico o papel de avaliar correctamente a situação, 

efectuando todas as perguntas necessárias, e prestar ao utente o aconselhamento mais 

adequado, encaminhando-o para o médico sempre que tal seja indicado. 

 Nos casos em que o utente já tem uma ideia pré-definida sobre o medicamento 

que pretende, o farmacêutico não pode ter uma atitude passiva e limitar-se à venda do 

medicamento pretendido. Deve, pelo contrário, tentar obter o máximo de informação 

possível, de forma a perceber se o medicamento pretendido é ou não o mais adequado à 

situação e, no caso de não o ser, deve esclarecer o utente sobre a terapêutica mais 

adequada, promovendo sempre o uso racional dos medicamentos e tentando combater o 

seu uso indiscriminado e de forma desadequada. Todo este aconselhamento reveste-se 

ainda de maior importância quando o farmacêutico está perante grupos específicos de 

doentes, nomeadamente, os polimedicados, grávidas, idosos, crianças e lactantes. 

 Durante o estágio foi possível constatar que os grupos de MNSRM mais 

procurados são: antitússicos, expectorantes, analgésicos e antipiréticos, laxantes, 

obstipantes, antiácidos e antigripais. 

 

4.  MEDICAMENTOS E PRODUTOS MANIPULADOS 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, os medicamentos 

manipulados são “medicamentos preparados segundo fórmulas magistrais ou oficinais, 

cuja preparação compete às farmácias ou serviços farmacêuticos hospitalares, sob a 

directa responsabilidade do farmacêutico”. Por fórmula magistral entende-se “um 

medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos 

hospitalares segundo receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se 

destina”. Por sua vez, uma fórmula oficinal corresponde a “qualquer medicamento 

preparado segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, 

em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser 

dispensado directamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço”. 
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 Os manipulados destinam-se a uma terapêutica personalizada, já que a sua 

composição qualitativa e quantitativa é ajustada ao perfil fisiopatológico de cada utente. 

Deste modo, ao prescrever um medicamento manipulado, o médico está a promover a 

redução da possibilidade de ocorrência de intolerâncias, bem como a racionalização do 

consumo de medicamentos. As situações em que a utilização de um medicamento 

manipulado poderá ser benéfica, são várias: 

 Intolerância a um determinado excipiente presente num medicamento; 

 Associação de substâncias activas, não disponível no mercado (no caso de uma 

fórmula lagistral); 

 Dificuldade de deglutição (sobretudo em pediatria e geriatria) 

 

 A preparação de manipulados obedece à Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho,que 

aprova as boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em 

farmácia de oficina e hospitalar. 

 A Farmácia Nova Lda. possui todo o equipamento obrigatório para as operações 

de preparação, acondicionamento e controlo de medicamentos manipulados. As matérias-

primas seguem um circuito de encomenda e recepção em tudo idêntico ao dos restantes 

produtos e vêm acompanhadas de um boletim de análise que garante a qualidade do 

produto e a sua conformidade com as farmacopeias. 

4.1.  Manipulação 

 A manipulação é da total responsabilidade do Farmacêutico, que deve executá-la 

de acordo com os seus conhecimentos técnicos e científicos, cumprindo as boas práticas 

de preparação de medicamentos manipulados. Todas as dúvidas que surjam em relação 

à prescrição, formulação e interpretação da receita médica deverão ser esclarecidas 

directamente com o médico prescritor. Qualquer dúvida que surja em relação à 

preparação do manipulado poderá ser esclarecida de forma imediata através do Centro 

de Informação de Medicamentos e Produção Individualizada. 

 Após a preparação do manipulado, o Farmacêutico deve realizar um controlo de 

qualidade, verificando, pelo menos, os caracteres organolépticos. 

 Por fim, para cada medicamento manipulado na Farmácia Nova Lda., é preenchida 

uma ficha de preparação, na qual são registadas todas as matérias-primas utilizadas, a 
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sua quantidade, o lote, a Farmacopeia, a forma de execução da fórmula, o recipiente de 

armazenamento, o prazo de validade, o preço e a verificação da qualidade. A ficha de 

preparação fica arquivada no laboratório da Farmácia, anexando-se uma fotocópia da 

receita médica no caso das fórmulas magistrais. 

4.2.  Acondicionamento e Rotulagem 

 O acondicionamento de medicamentos manipulados deve ser feito de acordo com 

a já referida Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho. As embalagens devem ser 

seleccionadas tendo em conta as condições de conservação exigidas pelo medicamento 

em causa, nomeadamente no que se refere à estanquicidade e protecção da luz. Os 

materiais utilizados devem ser compatíveis com o medicamento, de forma a manter a sua 

qualidade. 

 Para a segurança do utente e para garantir a correcta utilização do medicamento, 

é obrigatório que os recipientes dos manipulados sejam rotulados. Assim, o rótulo deve 

conter as seguintes informações: nome do doente (no caso de uma fórmula magistral), 

fórmula farmacêutica do medicamento manipulado, n.º de lote atribuído ao medicamento 

preparado, prazo de validade, condições de conservação, instruções especiais, 

indispensáveis à sua correcta utilização (ex: “Agitar antes de usar”, “Uso externo”, “Manter 

fora do alcance das crianças”), via de administração, posologia, identificação da farmácia 

e do respectivo Director Técnico. 

4.3. Regimento Geral de Preços dos Medicamentos Manipulados 

 A fórmula de cálculo do PVP dos medicamentos manipulados encontra-se descrita 

na Portaria nº 769/2004, de 1 de Julho, e tem em conta o valor das matérias primas, dos 

materiais de embalagem e dos honorários. 

 O cálculo dos honorários da preparação tem por base um factor (F) cujo valor é 

fixo sendo actualizado, automática e anualmente, na proporção do crescimento do índice 

de preços ao consumidor. Este valor é depois multiplicado por um outro factor que varia 

consoante a forma farmacêutica do manipulado a ser preparado. 

 O valor das matérias-primas é determinado pelo valor da aquisição (sem IVA) 

multiplicado por um factor que varia consoante a maior das unidades em que forem 

utilizadas ou dispensadas. 
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 O cálculo do valor dos materiais de embalagem é determinado pelo valor da 

aquisição (sem IVA) multiplicado pelo factor 1,2. 

 O preço de venda ao público dos medicamentos manipulados é o resultado da 

aplicação da fórmula: (Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos 

materiais de embalagem) x 1,3, acrescido do valor do IVA à taxa em vigor. 

 O Despacho n.º 18694/2010, de 18 de Novembro, aprova a primeira lista de 

medicamentos manipulados, objecto de comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde. 

 

5.  FARMÁCIA CLÍNICA 

 Tal como referi ao longo deste relatório, a Profissão Farmacêutica reveste-se de 

uma grande diversidade de funções, que vão muito para além da simples dispensa de 

medicamentos. Neste capítulo vou debruçar-me nas várias áreas em que o Farmacêutico 

de Oficina pode actuar, tendo sempre como objectivo, ajudar e promover o bem-estar dos 

utentes. 

5.1.  Papel do Farmacêutico Durante a Dispensa de Medicamentos 

 Durante a dispensa de um medicamento, seja ele sujeito ou não sujeito a receita 

médica, o Farmacêutico deve estar ciente de toda a responsabilidade que nele se encerra. 

No caso da dispensa de um medicamento sujeito a receita médica, o Farmacêutico, como 

já referido, deve certificar-se de toda componente legal a ela inerente. É também da sua 

responsabilidade fornecer ao utente toda a informação necessária para que haja adesão à 

terapêutica. Neste âmbito, os parâmetros a ter em conta são: 

 Posologia e Modo de Administração – Uma boa comunicação oral e escrita relativa 

ao modo como o medicamento deve ser tomado, é fundamental na promoção da 

adesão à terapêutica. Apesar do médico ter explicado ao utente como e quando 

tomar o medicamento, é necessário reforçar essa informação, com uma linguagem 

simples e que deve ser sempre escrita nas embalagens dos medicamentos. Por 

exemplo, no caso do medicamento Fosavance®, é necessário explicar o seguinte: 

cada caixa traz quatro comprimidos, o utente deve tomar um por semana, em 

jejum, e permanecer em repouso durante os 15 minutos seguintes à toma, para 

evitar lesões no esófago. 



|MICF| Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 
25 

 Interacções Medicamentosas – Existem vários medicamentos que levam à 

ocorrência de reacções adversas quando administrados em simultâneo. O Sifarma 

2000 detecta interacções medicamentosas e classifica-as como leves (L), 

moderadas (M) e graves (G), tratando-se, por isso, de uma ferramenta de 

excelência que o Farmacêutico pode utilizar, para evitar complicações na saúde 

do utente. Como exemplo de uma interacção grave, pode-se referir aquela que 

resulta da toma simultânea de Omeprazol e Clopidogrel. Neste caso, o 

Farmacêutico deve alertar o utente para tomar os referidos medicamentos em 

horas diferentes. 

 Cuidados na Conservação Domiciliária do Produto – Existem vários medicamentos 

que necessitam de cuidados especiais de conservação e, como tal, é fundamental 

informar o utente, para que não ocorra deterioração do produto, o que poderia 

levar ao desenvolvimento complicações no estado de saúde do utente. Como 

exemplos de medicamentos sujeitos a condições especiais de conservação, posso 

referir as suspensões que contenham ácido clavulânico, insulinas, alguns colírios, 

vacinas, entre outros, os quais, devem ser dispensados ao utente em sacos 

térmicos, para garantir a sua boa conservação. Além disso, no caso da grande 

maioria dos colírios, é necessário informar o utente que o seu prazo de validade 

expira um mês após a abertura, sendo esse prazo de 15 dias no caso de 

determinadas suspensões de antibióticos. 

 

5.2.  Automedicação 

 A automedicação é um processo que leva a que o doente assuma a 

responsabilidade da melhoria do seu estado de saúde, previna e trate certos estados de 

doença sem recurso à consulta médica. Esta independência do doente permite-lhe 

resolver situações auto-limitadas e de curta duração, e reduz o número de consultas 

médicas e de gastos com a comparticipação dos medicamentos, por parte do Estado, 

dado que estes são suportados na totalidade pelos doentes. 

 Apesar do Utente pedir um determinado medicamento, não se deve assumir a 

priori que ele o conhece bem, a ponto de o utilizar correctamente, já que pode apenas ter 

ouvido falar dele sem que conheça com rigor os seus efeitos, reacções adversas, 

interacções, contra-indicações, como o deve tomar, durante quanto tempo deve fazer o 

tratamento, entre outras informações importantes para garantir a sua efectividade e 
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segurança. Daí a importância do papel do Farmacêutico, que deve colaborar na selecção 

do medicamento mais adequado a cada situação, tendo em conta o perfil do utente (idade, 

sexo e fisiologia), os seus sintomas e a sua situação de saúde actual (se tem alguma 

doença crónica, se está a tomar algum medicamento, etc), de forma a promover o uso 

racional do medicamento. Para isso, o diálogo entre o Farmacêutico e o Utente é da 

máxima importância, devendo o Farmacêutico colocar todas as perguntas necessárias de 

forma clara, usando designações compreensíveis e adequadas ao nível sociocultural do 

Utente. Após a análise das respostas, a decisão do Farmacêutico deve ser feita tendo em 

conta a duração e intensidade dos sintomas, bem como o estado geral do utente, nunca 

esquecendo de o informar de todas as medidas não farmacológicas passíveis de melhorar 

o seu estado de saúde. 

 O Farmacêutico deve ter sempre presente que existe um grupo particular de 

utentes, para os quais a automedicação está desaconselhada, nomeadamente doentes 

crónicos, idosos, lactentes e crianças, mulheres grávidas ou a amamentar. 

 No que diz respeito à minha experiência pessoal, muitas foram as situações em 

que os utentes se dirigiram à Farmácia para comprar antigripais. Existe uma grande 

variedade deste grupo de medicamentos no mercado e, como tal, o utente apresentava, 

muitas vezes, dificuldade em escolher apenas um. Neste sentido, cabia-me explicar que 

apesar de terem nomes diferentes, a grande maioria dos antigripais têm uma composição 

muito semelhante: um antipirético/analgésico (geralmente Paracetamol), um 

descongestionante nasal (um derivado da efedrina) e poderá, ou não, conter cafeína, um 

aspecto relevante no caso de doentes com hipertensão arterial, que deverão optar por um 

antigripal sem cafeína. Era também da minha competência informar o utente acerca da 

posologia, bem como da importância de não prolongar a terapêutica por mais de cinco 

dias, após os quais, na ausência de melhoria do estado de saúde, deveria consultar o 

médico. 

 Também pude constatar que a automedicação conduz, muitas vezes, à duplicação 

da medicação. Um dos exemplos que melhor espelha este fenómeno, é o de um doente 

que me pede para lhe vender Ben-U-Ron® 1g porque está com febre e Paracetamol 

Ratiopharm para atenuar os sintomas de gripe. Tendo em conta que estes dois 

medicamentos contém apenas Paracetamol, o mesmo princípio activo, a dispensa destes 

dois medicamentos levaria a uma situação de duplicação de medicação, o que acabou 
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por não se verificar, já que, de forma simples e clara, expliquei ao Utente o erro que este 

iria cometer ao comprar os dois medicamentos. 

 Resumindo, o Farmacêutico deve ter sempre um papel activo na Automedicação, 

prestando todo o aconselhamento necessário, de modo a promover o uso racional dos 

medicamentos, que é fundamental para prevenir a ocorrência de reacções adversas e 

interacções medicamentosas, bem como a educar a população no sentido de a 

sensibilizar para o facto de o Farmacêutico ser o profissional de saúde melhor 

posicionado para colaborar com os doentes na orientação da sua automedicação. 

5.3.  Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos 

 O farmacêutico de oficina tem, ainda, a possibilidade de intervir numa outra área, 

que não a dispensa de medicamentos, na qual presta ajuda aos Utentes ao determinar 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos, como seja, por exemplo, o nível de colesterol total 

em sangue capilar. No meu estágio tive a oportunidade de proceder à determinação da 

pressão arterial, colesterol total, triglicerídeos, glicemia e, bem como à execução de testes 

de gravidez. 

 A determinação da pressão arterial (PA) é essencial para o controlo eficaz da 

mesma, para a monitorização da Hipertensão Arterial (HTA) e para a identificação 

precoce de indivíduos suspeitos de HTA, de maneira a prevenir ou a atrasar possíveis 

complicações da doença. De acordo com as guidelines, a PA deve ser inferior a 

140/90mmHg para a maioria da população, com excepção dos diabéticos e dos doentes 

renais crónicos em que a PA deve ser inferior a 130/80mmHg. No final da determinação 

deve-se interpretar o resultado e intervir em conformidade com a situação, informando o 

utente sobre o significado dos seus valores de PA. Com o objectivo de diminuir a PA, para 

além das medidas farmacológicas, o farmacêutico deve aconselhar o utente a adoptar 

medidas de tratamento não farmacológicas, entre elas: reduzir o consumo de sal, 

aumentar o consumo de água, praticar exercício físico, reduzir o consumo de álcool e 

cafeína, evitar situações de stress, deixar de fumar, atingir e manter um peso ideal. Cabe 

ainda ao farmacêutico incentivar e motivar o utente a controlar a sua PA. 

 A determinação da glicemia é essencial no controlo e prevenção da Diabetes, 

tendo também um papel fundamental na monitorização da adesão à terapêutica. Segundo 
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a OMS, considera-se critério de diagnóstico da Diabetes a presença de qualquer um dos 

seguintes critérios: 

 Sintomas de Diabetes (poliúria, polidipsia e polifagia; perda de peso) + Glicemia 

ocasional ≥ 200 mg/dL; 

 Glicemia em jejum (mais de 8 horas) ≥ 126 mg/dL; 

 Glicemia ≥ 200 mg/dL às 2 horas após a Prova de Tolerância à Glicose Oral 

(PTGO) com 75 g de glicose. 

 

 A determinação do colesterol total e de triglicerídeos é essencial para a prevenção 

de doenças cardiovasculares, uma vez que constituem um importante factor de risco para 

o desenvolvimento dessas doenças. Numa situação normal, os valores de colesterol total 

deverão ser ≤ 190 mg/dL e ≤ 150mg/dL no caso dos triglicerídeos. 

 O teste de gravidez é um teste imunológico que se baseia na determinação 

qualitativa da gonadotrofina coriónica humana (hCG) na urina da mulher, e que deve ser 

realizado com a primeira urina da manhã, uma vez que é nesta que a concentração de 

hCG se encontra mais elevada. O teste é de execução e interpretação rápida e simples, 

conhecendo-se os resultados dois a três minutos após a execução. O resultado é 

assinalado num cartão apropriado e entregue em envelope fechado à utente. 
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CONCLUSÃO 

 Como futuro Farmacêutico, este estágio foi fundamental e imprescindível na minha 

formação, já que, apesar de todo o conhecimento teórico adquirido ao longo dos 5 anos 

na Faculdade de Farmácia, as situações prácticas do dia-a-dia de uma Farmácia são 

essenciais para me tornar num Farmacêutico experiente e competente. Foi nesta etapa 

que experenciei o contacto com o público, efetuei os primeiros aconselhamentos, adquiri 

noções de gestão e percepcionei a realidade do mercado farmacêutico. 

 O contacto com o público foi extremamente importante, na medida em que a 

exigência dos utentes impulsiona a minha vontade em querer saber sempre mais. Além 

disso, poder intervir na promoção da saúde de cada utente faz-me sentir uma pessoa 

mais feliz e realizada. Apesar da enorme importância se saber reconhecer um princípio 

activo qunado olho para uma determinada embalagem de um medicamento, é tão ou mais 

gratificante, olhar para uma pessoa e saber o nome dela e quais os medicamentos que 

toma habitualmente. 

 O estágio foi extremamente enriquecedor e gratificante, pois veio reafirmar a 

minha vontade em ser Farmacêutico. Para isso, em muito contribuiu o exemplo, carinho e 

boa disposição que me foi dada por toda a equipa de trabalho da Farmácia Nova Lda. 

 Chega assim ao fim esta etapa da minha vida, o que não significa, de modo algum, 

que termina a aprendizagem, pois esta terá sempre uma presença constante na minha 

forma de encarar a vida. No longo do percurso que me espera, de tudo farei para estar 

sempre à altura daquilo que é esperado de um profissional de saúde competente, 

sensível e eticamente responsável. 
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ANEXOS 

ANEXO I – Modelos de Recita Médica Eletrónica e Manual 
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ANEXO II – Verso informaticamente processado das Receitas Médicas 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 fevereiro e março de 2013 

Relatório de Estágio      
Farmácia Hospitalar 

SSeerrvviiççooss  FFaarrmmaaccêêuuttiiccooss  ddoo    
CCeennttrroo  HHoossppiittaallaarr  ddee  SSããoo  JJooããoo,,  EEPPEE  

Filipa Rodrigues Abreu 

Filipe Guilherme Feijó Ribeiro e Rios Pereira 

Luísa Alexandra Teixeira Santos 



|| MICF || Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Filipa Abreu, Filipe Pereira, Luísa Santos ||  iiii  || 

 

A Orientadora de Estágio: 

 

______________________________________ 

(Dra. Ana Luísa Pereira) 

 

 

 

Os Estagiários: 

 

______________________________________ 

 (Filipa Abreu) 

 

 

______________________________________ 

(Filipe Pereira) 

 

 

______________________________________ 

(Luísa Santos) 

 

  



|| MICF || Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Filipa Abreu, Filipe Pereira, Luísa Santos ||  iiiiii  || 

Relatório de estágio 

Declaração de Integridade 

 

 

Eu, _______________________________________________, abaixo assinado, nº 

__________, estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta 

integridade na elaboração deste relatório de estágio. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, mesmo 

por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). 

Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a 

outros autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso 

colocado a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de __________________ de 

______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

  



|| MICF || Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Filipa Abreu, Filipe Pereira, Luísa Santos ||  iivv  || 

Agradecimentos 

 À Dra. Ana Luísa Pereira, nossa Orientadora de Estágio, pela disponibilidade para nos 

receber e ensinar, pelos conhecimentos e experiência que nos transmitiu e pela simpatia com 

que sempre nos acolheu. 

 

 Aos Farmacêuticos das diferentes unidades dos Serviços Farmacêuticos, que nos 

acolheram, nos dispensaram a sua atenção e connosco partilharam os seus conhecimentos. 

Aos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, Administrativos e Assistentes Operacionais, 

pela simpatia, disponibilidade e ajuda. 

 

 Ao Dr. Paulo Carinha, Diretor dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de São 

João, EPE, pela possibilidade de realizar o estágio nesta instituição. 

 À Comissão de Estágios da FFUP e à Secção do Norte da Ordem dos Farmacêuticos, pela 

oportunidade de realizar o estágio hospitalar. 



|| MICF || Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Filipa Abreu, Filipe Pereira, Luísa Santos ||  vv  || 

Abreviaturas 

AIM – Autorização de Introdução no Mercado 

AO – Assistente Operacional 

AUE – Autorização de Utilização Especial  

CA – Conselho de Administração  

CAT – Centro de Apoio ao Toxicodependente  

CCI – Comissão de Controlo da Infeção  

CEIC – Comissão de Ética para a Investigação Clínica 

CES – Comissão de Ética para a Saúde 

CFL – Câmara de Fluxo Laminar 

CFLH – Câmara de Fluxo Laminar Horizontal  

CFLV – Câmara de Fluxo Laminar Vertical  

CFT – Comissão de Farmácia e Terapêutica  

CHSJ – Centro Hospitalar de São João, EPE 

CHNM – Código Hospitalar Nacional do Medicamento  

CIM – Centro de Informação de Medicamentos  

CNFT – Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica  

CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados  

CTX – Citotóxico  

DC – Direção Clínica 

DCI – Denominação Comum Internacional  

EC – Ensaio Clínico  

EMA – Agência Europeia do Medicamento 

FDS – Fast Dispensing System  

FEFO – First Expired First Out  

FGP – Formulário Galénico Português 

FHNM – Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos  

FTP – Ficha Técnica de Preparação 

HDA – Hospital de Dia de Ambulatório 

IG – Indicador de Gestão 

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

IVRS – Interactive Voice Responsive System 

IWRS – Interactive Web Responsive System 

MM – Medicamento Manipulado  

PNCI – Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Infeções associadas aos Cuidados de 

Saúde 

PRM – Problema Relacionado com Medicamento  

RAM – Reação Adversa a Medicamento  



|| MICF || Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Filipa Abreu, Filipe Pereira, Luísa Santos ||  vvii  || 

RCM – Resumo das Características do Medicamento  

SA – Substância Ativa 

SC – Serviço Clínico  

SDIDDU – Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

SDM – Sistema de Distribuição do Medicamento 

SF – Serviços Farmacêuticos  

SGICM – Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento 

SNS – Sistema Nacional de Saúde 

TDT – Técnico de Diagnóstico e Terapêutica  

UCPC – Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos  

UEC – Unidade de Ensaios Clínicos 

UFA – Unidade de Farmácia de Ambulatório  

UFN – Unidade de Farmacovigilância do Norte 

UMC – Unidade de Manipulação Clínica 

UMME – Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis 

UMMNE – Unidade de Manipulação de Medicamentos Não Estéreis 

VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana 

  



|| MICF || Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Filipa Abreu, Filipe Pereira, Luísa Santos ||  vviiii  || 

Índice 

1. Introdução 1 

2. Organização dos Serviços Farmacêuticos 2 

2.1. Recursos Humanos 2 

2.2. Recursos Económicos 2 

3. Seleção, Aquisição e Armazenamento de Produtos Farmacêuticos 3 

3.1. Seleção de Produtos Farmacêuticos  3 

3.2. Gestão de Existências  3 

3.3. Aquisição de Produtos Farmacêuticos  4 

3.4. Receção e Conferência dos Produtos Adquiridos  7 

3.5. Armazenamento de Produtos Farmacêuticos  7 

4. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 8 

4.1 Distribuição Clássica ou Tradicional  9 

4.1.1 Reposição de Stock por Níveis 9 

4.1.2 Distribuição Personalizada ou Individualizada 11 

4.2 Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  12 

4.3 Distribuição de Medicamentos a Doentes em Ambulatório  15 

4.3.1. Hospital de Dia de Ambulatório 16 

4.3.2. Unidade de Farmácia de Ambulatório 17 

4.4 Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial  20 

4.4.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 20 

4.4.2. Hemoderivados 23 

5. Produção e Controlo de Medicamentos 24 

5.1. Recursos Humanos  24 

5.2. Registo de Não Conformidades  25 

5.3. Conceito Integrado de Garantia de Qualidade  25 

5.4. Preparação de Formas Farmacêuticas Estéreis  26 

5.4.1. Espaço Físico 26 

5.4.2. Procedimentos 26 

5.4.3. Misturas para Nutrição Parentérica 27 



|| MICF || Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Filipa Abreu, Filipe Pereira, Luísa Santos ||  vviiiiii  || 

5.4.4. Outras Preparações Estéreis 30 

5.5. Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis  31 

5.5.1. Matérias-primas 31 

5.5.2. Procedimentos 31 

5.6. Manipulação de Fármacos Citotóxicos  32 

5.6.1. Espaço Físico 33 

5.6.2. Procedimentos 33 

5.7. Reembalagem e fracionamento  35 

6. Ensaios Clínicos 38 

6.1. Espaço Físico  38 

6.2. Intervenientes  38 

6.3. Procedimentos  39 

6.4. Circuito do Medicamento Experimental  40 

7. Informação sobre medicamentos e outras atividades de Farmácia Clínica 41 

7.1. Validação de Prescrições  41 

7.2. Serviço de Informação de Medicamentos  42 

7.3. Farmacovigilância  43 

7.4. Acompanhamento da visita médica  44 

7.5. Reuniões periódicas de aperfeiçoamento  44 

7.6. Comissões Técnicas  44 

7.6.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica 44 

7.6.2. Comissão de Controlo da Infeção 45 

7.6.3. Comissão de Ética para a Saúde 45 

8. Conclusão 46 

9. Bibliografia 47 

10. Anexos 50 

 

 



|| MICF || Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Filipa Abreu, Filipe Pereira, Luísa Santos ||  11  || 

1. Introdução 

O presente relatório refere-se ao estágio curricular realizado nos Serviços Farmacêuticos do 

Centro Hospitalar de São João, EPE (CHSJ), no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, decorrido no período de 1 

de fevereiro a 31 de março de 2013.  

O Centro Hospitalar de São João é o segundo maior hospital português, sendo um hospital 

de referência a nível da prestação de cuidados de saúde e também a nível de investigação e 

ensino. 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do CHSJ eram, inicialmente, altamente vocacionados para 

a produção e controlo de qualidade dos medicamentos, tendo sofrido várias adaptações ao 

longo dos anos, de modo a acompanhar a evolução da área da saúde e do medicamento. 

Assim, atualmente, o CHSJ possui uma farmácia hospitalar dirigida para a clínica e para o 

doente, a qual é responsável, além da produção e preparação de medicamentos, pela sua 

gestão e distribuição, bem como por contribuir para o bom funcionamento dos ensaios clínicos 

que decorrem no centro hospitalar e pela correta utilização dos medicamentos, através da 

validação de prescrições e da prestação de um serviço de informação aos restantes 

profissionais de saúde. 

Este relatório tem por objetivo relatar as principais atividades desenvolvidas e competências 

adquiridas ao longo do período do estágio, segundo a realidade e o método de trabalho do 

Centro Hospitalar de São João, EPE.  
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2. Organização dos Serviços Farmacêuticos 

Os SF hospitalares têm autonomia técnica e científica, embora estejam sujeitos à 

orientação dos órgãos administrativos. No CHSJ, os SF estão descentralizados, encontrando-

se diferentes unidades em locais distintos, alguns dos quais de modo a possibilitar uma maior 

proximidade dos serviços aos quais prestam apoio. Assim, os SF englobam a farmácia central, 

localizada no piso 01, a qual inclui o centro de gestão, o centro de distribuição de 

medicamentos, o centro de validação e a Unidade de Ensaios Clínicos (UEC); a Unidade de 

Manipulação Clínica (UMC), localizada no piso 1, a Unidade Centralizada de Produção de 

Citotóxicos (UCPC), situada no hospital de dia de oncologia médica, e a Unidade de Farmácia 

de Ambulatório (UFA), situada nas consultas externas. 

Para facilitar o fluxo de informação entre as diversas unidades dos SF e os próprios 

serviços clínicos (SC), é essencial a existência de um sistema informático: o SGICM ou 

Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento. De facto, este permite reduzir erros 

e rentabilizar os recursos humanos e económicos, possibilitando um serviço de maior 

qualidade. 

2.1. Recursos Humanos 

Os recursos humanos são a base para um funcionamento de qualidade dos serviços 

farmacêuticos. A equipa de profissionais de saúde que contribui para a atividade farmacêutica 

do CHSJ inclui técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT), assistentes operacionais (AO), 

administrativos e, com o objetivo de garantir que todo o circuito do medicamento decorre de 

modo adequado e seguro, mais de trinta farmacêuticos. 

Os SF no CHSJ funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, estando permanentemente 

presentes pelo menos um farmacêutico e um TDT, para garantir a prestação de serviços 

urgentes. 

A coordenação eficiente entre os diversos profissionais e o horário alargado são essenciais 

para o bom funcionamento do CHSJ e, consequentemente, para a prestação de cuidados de 

saúde de qualidade. 

2.2. Recursos Económicos 

 Os gastos hospitalares, ao nível logístico, tecnológico e de recursos humanos, representam 

uma parte expressiva do Orçamento do Estado e da despesa pública. Entre os gastos 

hospitalares, uma fração considerável da despesa é destinada aos medicamentos, dispositivos 

médicos e produtos de saúde. Deste modo, os modelos de organização, os métodos de gestão 

e as regras de funcionamento dos hospitais, em particular dos seus serviços farmacêuticos, 

revelam-se fundamentais para garantir uma adequada gestão económica. 
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Assim, torna-se imperativo reduzir ao mínimo os custos inerentes aos tratamentos, mas não 

esquecendo a adequação das políticas de consumo do medicamento às necessidades dos 

doentes, situação na qual o farmacêutico hospitalar pode dar um contributo significativo. 

3. Seleção, Aquisição e Armazenamento de Produtos Farmacêuticos 

 Os SF hospitalares são responsáveis pela gestão das existências de produtos farmacêuticos 

e pelo seu armazenamento de modo a garantir o acesso dos doentes a medicamentos, 

dispositivos médicos e produtos de saúde de que estes necessitem, num espaço de tempo 

compatível com a eficácia do tratamento, ao menor custo global possível e nas condições 

apropriadas para utilização. 

3.1. Seleção de Produtos Farmacêuticos 

 Atualmente, a comercialização de fármacos que não apresentam vantagens terapêuticas 

relevantes relativamente a outros já disponíveis, mas que são significativamente mais caros 

constitui uma causa importante para o elevado montante gasto com medicamentos. É possível 

evitar esta situação fazendo uma seleção dos produtos farmacêuticos a utilizar no hospital, 

tendo em consideração critérios de eficácia, segurança, custo e necessidade. 

 Esta seleção está a cargo da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), que, com base 

no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), nas necessidades dos serviços 

hospitalares e nas evidências científicas disponíveis, elabora o Formulário do Medicamento do 

CHSJ (ver 7.6.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica). Este está sujeito a ratificação pelo 

Conselho de Administração (CA). 

 Contudo, o facto de um produto farmacêutico constar do Formulário do Medicamento do 

CHSJ não implica a sua existência obrigatória em stock; significa apenas que a sua eficácia, 

segurança e necessidade no hospital são reconhecidas, procedendo-se à sua aquisição, 

quando necessária. 

3.2. Gestão de Existências 

 A gestão do stock de produtos farmacêuticos é essencial ao bom funcionamento dos SF (em 

particular do seu serviço de distribuição) e, por consequência, de todo o hospital. Se, por um 

lado, os erros por defeito resultam na indisponibilidade da terapêutica prescrita, por outro lado, 

os erros por excesso acarretam custos de posse, isto é, de armazenamento, oportunidade e 

obsolescência. 

 Para ser possível gerir as existências é necessário recolher e interpretar informação relativa 

a procura/consumo de produtos farmacêuticos no hospital. O sistema informático que gere o 

circuito do medicamento no CHSJ (SGICM) executa essa tarefa com maior rapidez e menor 
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probabilidade de erros. Contudo, nesta área, os conhecimentos e experiência humanos são 

também muito importantes. 

 No SGICM, cada medicamento (nomeado pela sua Denominação Comum Internacional, 

DCI), com uma dada dosagem, forma farmacêutica e apresentação, é identificado pelo Código 

Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM), criado pela Portaria nº 155/2007, de 1 de 

janeiro. Este código é atribuído pelo INFARMED a todos os medicamentos de modo a facilitar o 

acesso a informação relevante para a farmácia hospitalar sobre os mesmos. Note-se que ao 

mesmo CHNM podem corresponder diversos nomes comerciais, daí a vantagem da sua 

utilização. 

 A cada medicamento que consta do Formulário do Medicamento do  CHSJ, o sistema 

informático tem associada uma Ficha do Produto que, entre outras informações, permite 

verificar se o medicamento em questão pertence ou não ao Formulário do Medicamento do 

CHSJ, consultar o seu preço médio global (importante a nível interno, para controlo da despesa 

dos SC), consultar o histórico de aquisições e dispensas, definir indicadores de gestão (IG) 

para o produto, etc. 

 Os IG são métodos quantitativos que permitem planear os níveis de stock. No CHSJ, o IG 

normalmente utilizado é o “ponto de encomenda”,  que corresponde ao stock previsivelmente 

consumido em 15 dias. Quando a quantidade de produto atinge ou é inferior a este nível pré-

determinado, a quantidade necessária para reestabelecer o stock máximo surge na listagem de 

produtos a encomendar. 

 O ponto de encomenda é estabelecido pelo SGICM de acordo com o histórico de consumo 

do produto. Todavia, para os casos em que o consumo é irregular ou não é conhecido, é 

conveniente estabelecer manualmente o ponto de encomenda. Já os produtos que são 

necessários apenas pontualmente e/ou cuja aquisição carece de autorização não são geridos 

por IG. 

 Em suma, a gestão de existências nos SF do CHSJ é essencialmente informática e baseada 

no ponto de encomenda a 15 dias, excetuando casos específicos em que o IG não é aplicável. 

3.3. Aquisição de Produtos Farmacêuticos 

 Em regra, os SF adquirem produtos farmacêuticos diretamente à indústria. Tratando-se de 

uma instituição pública, as aquisições no CHSJ regem-se pelo Código dos Contratos Públicos, 

que pretende garantir eficiência, transparência, equidade e rigor na gestão da despesa pública. 

Há diferentes tipos de contratos, que diferem no valor envolvido, no procedimento, nos critérios 

de adjudicação: ajuste direto, concurso público, concurso público em regime especial, concurso 

limitado por prévia qualificação, negociação, diálogo concorrencial e concurso de conceção. 

 A SPMS (Serviços Partilhados do Sistema de Saúde, EPE) disponibiliza online o Catálogo 

de Aprovisionamento Público da Saúde, criado para facilitar a aquisição de bens e serviços, 
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através de Contratos Públicos de Aprovisionamento. O Catálogo disponibiliza informação sobre 

os bens e serviços existentes nos contratos públicos de aprovisionamento e respetivos 

concursos públicos (incluindo os programas de concurso e cadernos de encargos), admitindo a 

apresentação de propostas via internet e permitindo a sua comparação online para ajuda à 

decisão de aquisição. 

 Os critérios para a escolha do fornecedor devem contemplar, não só o preço por unidade, 

mas também a adaptabilidade do produto à distribuição em dose unitária e a sua qualidade, 

além de prazos de entrega, condições de pagamento e quantidade mínima da encomenda. O 

contrato é, então, adjudicado àquele que se considere o melhor fornecedor, normalmente por 

períodos de um ano. 

 Por ajuste direto, o fornecedor ou os vários fornecedores são diretamente contactados pelo 

CHSJ, sendo avaliada qual a proposta mais favorável. Esta via é mais comum na aquisição de 

produtos exclusivos. 

 Há ainda a possibilidade de aquisição direta a distribuidor grossista ou farmácia comunitária 

em casos excecionais, como de rutura de stock, de uma emergência ou quando o volume de 

produto necessário é baixo e não justifica a encomenda ao laboratório. 

 Os produtos farmacêuticos a adquirir são, geralmente, os que constam do Formulário do 

Medicamento do CHSJ e cujo stock nos SF é igual ou inferior ao ponto de encomenda (definido 

informatica ou manualmente) ou, em todo o caso, considerado insuficiente. Também é possível 

a aquisição de produtos extra-formulário, mediante a autorização da Direção Clínica (DC). 

 Assim, diariamente, o pessoal administrativo elabora, através do programa informático, um 

Pedido de Compra, isto é, uma lista de todos os produtos farmacêuticos cuja quantidade em 

stock é igual ou inferior ao ponto de encomenda a 15 dias. Esta lista é analisada pelo 

administrativo, que elimina os produtos para os quais já existe uma nota de encomenda ou 

pedido de compra e separa os restantes produtos por vários pedidos de compra: 

 os estupefacientes, para elaboração de requisição específica, em cumprimento da 

legislação (Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro); 

 os medicamentos urgentes; 

 os produtos que são adquiridos a distribuidores grossistas ou farmácias comunitárias. 

Para além disso, o administrativo verifica o histórico de consumo e de aquisições de cada 

produto, comprovando a necessidade da encomenda (note-se que, como referido 

anteriormente, o IG nem sempre é adequado e ajustado à realidade), definindo a quantidade a 

encomendar e calendarizando a entrega. O pedido de compra é depois validado pelo 

farmacêutico responsável e enviado ao Serviço de Aprovisionamento do CHSJ que encomenda 

cada produto ao fornecedor respetivo. 

 Neste contexto, durante o estágio, foi possível participar na elaboração de um pedido de 

compra diário. 



|| MICF || Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Filipa Abreu, Filipe Pereira, Luísa Santos ||  66  || 

 Em relação à aquisição de medicamentos, há ainda a considerar alguns casos particulares, 

nomeadamente os medicamentos sujeitos a Autorização de Utilização Especial (AUE) – ver 

Figura 1. 

  

Figura 1. Classificação das Autorizações de Utilização Especial. 

 Quando um medicamento que não está autorizado em Portugal é considerado 

imprescindível à prevenção, ao diagnóstico ou ao tratamento de determinadas patologias e, 

comprovadamente, não existe alternativa terapêutica, o INFARMED pode permitir a sua 

importação mediante a concessão de uma AUE, nos termos do Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 

de agosto, regulado pela Deliberação 105/CA/2007, de 1 de março. O medicamento em causa 

deve ser de benefício clínico bem reconhecido (isto é, pertencer ao FHNM ou ter AIM em país 

da União Europeia) ou ter provas preliminares de benefício clínico (ou seja, dispôr de provas 

experimentais que demonstrem a sua segurança e eficácia na indicação clínica em causa). 

 Em qualquer um dos casos, o pedido de AUE deverá ser apresentado pelo Diretor do SC, 

tendo este obtido previamente parecer positivo da CFT e autorização do CA. A AUE concedida 

identificará o estabelecimento de saúde autorizado a utilizar o medicamento, o medicamento 

autorizado, o número de unidades autorizadas e o prazo de validade da autorização. Este 

corresponderá ao último dia do ano civil para o qual a AUE foi concedida, no caso dos 

medicamentos com benefício clínico bem reconhecido, ou à duração do tratamento para o qual 

foi solicitada, com o limite máximo de 1 ano, no caso dos medicamentos com provas 

preliminares de benefício clínico. O medicamento deverá ser acompanhado de informação em 

língua portuguesa acerca de condições de armazenagem, conservação, manuseamento, 

manipulação, compatibilidades e incompatibilidades, estabilidade, validade após reconstituição 

e diluição e administração. 

 Por último, considerem-se as AUE de avaliação económica, concedidas pelo INFARMED 

para possibilitar a aquisição e utilização de medicamentos reservados exclusivamente a 

tratamentos em meio hospitalar e outros medicamentos sujeitos a receita médica restrita que já 

possuem AIM, mas ainda se encontram em fase de avaliação farmacoeconómica (estabelecida 

pelo Decreto-Lei nº 195/2006, de 3 de outubro). Tal como no caso das AUE de importação, é 

necessário obter consentimento da CFT e do CA para então se fazer o pedido ao INFARMED. 

 Os SF apenas poderão adquir estes medicamentos quando receberem a AUE respetiva e 

enquanto esta for válida. 

Autorização de 
Utilização Especial

de importação

para medicamentos 
de benefício clínico 
bem reconhecido

para medicamentos 
com provas 

preliminares de 
benefício clínico

de avaliação 
económica
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3.4. Receção e Conferência dos Produtos Adquiridos 

 As encomendas são rececionadas no armazém do Aprovisionamento. Devem vir 

acompanhadas pela respetiva guia de transporte e/ou fatura. 

 A conferência tem como objetivo verificar se os produtos recebidos correspondem aos 

encomendados e aos faturados e se estes se encontram em condições adequadas. Assim, 

devem verificar-se os seguintes parâmetros: 

 correspondência qualitativa e quantitativa entre os produtos encomendados, 

rececionados e faturados; 

 verificação do estado geral das embalagens; 

 verificação das condições de conservação (por exemplo, medicamentos de conservação 

a temperatura controlada devem ser transportados em sacos térmicos apropriados); 

 verificação do prazo de validade; 

 verificação de receção de documentação técnica (como sejam, Ficha de Dados de 

Segurança de Material, Boletim de Análise, Certificado de Libertação de Lote de 

medicamentos hemoderivados). 

 Caso seja detetada alguma irregularidade, há que contactar o fornecedor de modo a 

encontrar uma solução para o problema. 

 Depois da conferência, é necessário proceder ao registo informático dos produtos 

farmacêuticos rececionados, para efeitos de controlo de existências. 

3.5. Armazenamento de Produtos Farmacêuticos 

 No CHSJ os produtos farmacêuticos são armazenados por “classes” (antimicrobianos, 

benzodiazepinas, imunossupressores, etc.), por ordem alfabética da sua denominação (no 

caso dos medicamentos, da sua DCI), seguida de ordem crescente de dosagem, em 

prateleiras ou gavetas devidamente identificadas. A identificação do local de armazenagem 

permite reduzir os erros de colocação do produto e, assim, os erros de dispensa, além de 

facilitar um controlo manual do stock, caso este seja necessário. 

 Ao colocar os produtos farmacêuticos nos locais respetivos, deve-se garantir o cumprimento 

do princípio FEFO, isto é, que os produtos de menor prazo de validade serão dispensados em 

primeiro lugar. Deste modo, haverá rotatividade de stock e poder-se-á prevenir que o prazo de 

validade dos produtos armazenados expire, o que, além de acarretar custos, poderia 

comprometer a saúde dos doentes caso fossem acidentalmente dispensados. 

 De qualquer modo, a segurança e eficácia de um produto farmacêutico só é assegurada até 

expirar o seu prazo de validade se este for armazenado nas condições de conservação 

adequadas. Assim, a maioria dos produtos, que não exige condições de conservação 

especiais, são armazenados a temperaturas inferiores a 25ºC, em condições de humidade não 

superior a 60% e protegidos da luz solar direta. Os produtos que exigem conservação entre 2 e 

8ºC são armazenados em frigoríficos ou numa sala frigorífica, cuja temperatura é monitorizada, 
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disparando um alarme caso esta se encontre fora do intervalo preconizado. Os produtos 

fotossensíveis são preferencialmente armazenados na sua embalagem secundária ou, 

alternativamente, em gavetas opacas. 

 Há alguns casos especiais de armazenamento de produtos farmacêuticos, como sejam os 

citotóxicos, psicotrópicos e estupefacientes, que serão adiante explanados nos capítulos 

respetivos. 

4. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

 A distribuição de medicamentos em ambiente hospitalar, atividade que engloba e está 

orientada para os doentes, seja em regime de internamento ou em regime de ambulatório, é 

reconhecidamente uma das principais e mais visíveis valências da atividade farmacêutica nos 

SF hospitalares, sendo a que mais tempo e recursos humanos e económicos consome. 

 Esta atividade, como todas no âmbito dos SF, apresenta como principais pilares 

orientadores a efetividade, a segurança e, face à crescente racionalização dos gastos com 

medicamentos, a farmacoeconomia. Assim, é fulcral a existência de sistemas de distribuição 

adequados, que auxiliem o farmacêutico na tarefa de garantir que a todos os doentes chegam 

medicamentos, dispositivos médicos e produtos de saúde em qualidade e quantidade 

adequadas às suas necessidades, em cumprimento da prescrição médica e da validação 

farmacêutica, com informação para a sua correta utilização, em tempo útil e ao menor custo 

possível. 

 Todo o circuito do medicamento no hospital se inicia com a prescrição médica (que pode ser 

eletrónica ou não), na qual se encontra a identificação do doente (nome, cama, número do 

doente), designação dos medicamentos prescritos por DCI e respetiva dose, via de 

administração, forma farmacêutica e esquema terapêutico, a identificação do médico prescritor 

e a data e hora da prescrição. O farmacêutico receciona e valida a prescrição, de acordo com 

as normas de orientação clínica e as indicações e posologia aprovadas no RCM (ver 7.1. 

Validação de Prescrições). 

De modo a garantir o cumprimento dos objetivos descritos, e tendo em conta as 

características particulares dos serviços clínicos, existem diferentes sistemas de distribuição do 

medicamento (SDM) no CHSJ: distribuição clássica ou tradicional, reposição de stock por 

níveis, distribuição personalizada, sistema de distribuição individual diário em dose unitária 

(SDIDDU), Pyxis®. 
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4.1 Distribuição Clássica ou Tradicional 

 No contexto da Distribuição Clássica ou Tradicional, estão estabelecidos dois tipos de 

distribuição: o sistema de reposição de stock por níveis e o sistema de distribuição 

personalizada. 

4.1.1 Reposição de Stock por Níveis 

 A distribuição clássica em sistema de reposição de stock por níveis foi o SDM pioneiro em 

ambiente hospitalar e, embora por vezes não esteja à altura das exigências de controlo de 

medicamentos que hoje em dia se procuram alcançar (excetuando os sistemas 

automatizados), revela-se ainda indispensável para o eficiente e seguro funcionamento de 

alguns SC. 

 De facto, em certos SC há necessidade de acesso fácil e rápido aos medicamentos, além de 

alterações frequentes de terapêutica e dificuldade em prever o período de permanência dos 

doentes no serviço, o que impossibilita uma distribuição diária individualizada. No entanto, este 

SDM apresenta algumas desvantagens: dificuldade de controlo dos stocks nas enfermarias 

pelo farmacêutico; impossibilidade de acesso ao perfil farmacoterapêutico do doente; maior 

dificuldade no controlo dos prazos de validade e das condições especiais de armazenamento; 

trabalho acrescido para os enfermeiros, que vêem diminuído o tempo disponível para os 

cuidados de enfermagem; e maior risco de erros na preparação e administração de 

medicamentos. 

Os SC abrangidos por este sistema possuem na sua enfermaria um conjunto de 

medicamentos adequado aos cuidados de saúde que nele se prestam, ao qual os enfermeiros 

recorrem para a administração de medicamentos, em cumprimento da prescrição médica. 

4.1.1.1 Armários dos Serviços Clínicos 

 Os armários existentes nos SC são peças centrais no SDM de reposição de stock por níveis, 

pois é nestes que os medicamentos estão armazenados e aos quais enfermeiros recorrem 

para a administração de medicamentos ao doente. Este tipo de armários são particularmente 

adequados para SC cuja medicação seja maioritariamente em multidose. 

 Atendendo às características do SC, o diretor de serviço, o enfermeiro-chefe e o 

farmacêutico responsável fixam, qualitativa e quantitativamente, o stock existente no armário. A 

manutenção e a conservação dos medicamentos nestes armários são da responsabilidade do 

enfermeiro-chefe; a revisão periódica do stock e o controlo dos prazos de validade são tarefas 

partilhadas  pelo farmacêutico responsável pelo SC e pelo respetivo enfermeiro-chefe. 

 Semanalmente, o enfermeiro-chefe, após verificação dos stocks existentes, elabora um 

pedido de reposição de todos os medicamentos e produtos farmacêuticos disponíveis no SC, 

que envia à farmácia em dia pré-acordado, por via informática ou em requisição em papel em 
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modelo próprio. Assim, a intervenção do farmacêutico é apenas posterior à administração, 

sendo a sua função a de validar os pedidos de reposição. 

 Também é possível a distribuição de produtos que não pertencem ao stock previsto para o 

armário do SC. Estes medicamentos são chamados de “extra-formulário” (ver 4.1.2.3 

Medicamentos Extra-formulário). 

4.1.1.2 Carros de Emergência 

 Os carros de emergência, com uma composição definida pela equipa de reanimação, igual 

em todos os SC, contêm medicamentos usados em situações de emergência. Neste caso, 

sempre que um medicamento é retirado deste carro, o enfermeiro deve pedir de imediato a sua 

reposição, para que assim os SF o possam enviar com a maior brevidade e o carro possa ser 

fechado. 

4.1.1.3 Antisséticos, Desinfetantes e Injetáveis de Grande Volume 

 Devido ao seu elevado volume e/ou quantidade necessária nos SC, os antisséticos, 

desinfetantes e injetáveis de grande volume são distribuídos pela via clássica, sendo repostos 

semanalmente, após pedido do enfermeiro, em perfis pré-definidos com os SF. 

4.1.1.4 Armazém Avançado de Distribuição de Medicamentos – Pyxis® 

 Pyxis® é um sistema de armazéns avançados dos SF de dispensa automática de 

medicamentos, implementado em alguns SC na forma de um armário informatizado. É 

integralmente gerido por uma consola localizada na farmácia central e permite um controlo 

inteligente e apertado do stock de produtos farmacêuticos nos SC por ele abrangidos, uma vez 

que garante a rastreabilidade de todos os movimentos efetuados. Desta forma, contribui para o 

aperfeiçoamento da qualidade e gestão do circuito do medicamento, com uma redução dos 

custos e otimização da assistência prestada ao doente. 

 As principais vantagens inerentes a este sistema são:  

 o acesso à medicação é restrito e, como tal, controlado;  

 disponibiliza dados sobre a utilização de medicamentos na unidade;  

 permite imputar custos ao doente; 

 facilita a identificação de doentes com PRM; 

 facilita a integração do farmacêutico na equipa clínica;  

 melhora a conservação e organização dos medicamentos nos SC;  

 facilita a análise farmacoterapêutica do doente;  

 melhora a qualidade assistencial ao doente. 

 Apresenta, no entanto, desvantagens: 

 alargamento do período requerido pela farmácia para gestão e reposição de 

medicamentos; 
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 está dependente de energia elétrica;  

 como se trata de um sistema informatizado, podem ocorrer avarias; 

 não está isento de erros, tanto na retirada como na reposição dos medicamentos;  

 requer grande coordenação da equipa de enfermagem entre si e com a equipa dos SF;  

 exige um elevado investimento financeiro. 

 Nos serviços com Pyxis®, a prescrição é obrigatoriamente eletrónica, o que permite que a 

validação farmacêutica (prioritária para estes SC) seja realizada antes da administração. Só 

depois da validação o enfermeiro pode retirar o medicamento da estação, o que só é possível 

mediante identificação biométrica.  

 Diariamente, a consola gera listas dos produtos que é necessário repor nas várias estações. 

A reposição do stock nos armazéns avançados Pyxis® é da responsabilidade de uma equipa de 

TDT, que também realiza inventários periódicos. Por vezes são necessários medicamentos que 

não constam do armário Pyxis®, sendo impresso um mapa geral dos serviços para 24 horas 

para que um TDT reúna a medicação necessária por doente, que será entregue no SC 

aquando da reposição.  

 Durante o período de estágio foi possível acompanhar a equipa de TDT responsável pela 

reposição das estações Pyxis® nas suas tarefas diárias, inclusive nas idas aos diversos SC que 

possuem este sistema, as quais são acompanhadas também por um Assistente Operacional.  

 Para além disso, foi possível visitar o serviço de nefrologia do CHSJ, o qual possui este 

sistema de distribuição, juntamente com a farmacêutica responsável, o que permitiu visualizar 

as diferentes funções a que diferentes profissionais têm acesso nas estações. Visitando a sala 

de hemodiálise observou-se ainda a composição do carro de emergência aí presente. 

4.1.2 Distribuição Personalizada ou Individualizada 

 O sistema de distribuição personalizada ou individualizada é utilizado para fornecer 

medicamentos que exigem uma distribuição e controlo mais racionais por parte dos SF a todos 

os SC com distribuição clássica que não são abrangidos por prescrição online e/ou por Pyxis®.  

 Tratando-se de um sistema de distribuição individualizada, o custo dos medicamentos é 

imputado aos doentes, tendo-se como única exceção o Serviço de Urgência que, face à sua 

elevada afluência e a dificuldades logísticas no tratamento dos dados, vê a si imputados os 

custos com os medicamentos. 

4.1.2.1 Anti-infeciosos 

 O circuito de distribuição de anti-infeciosos inicia-se com o envio aos SF de uma requisição 

de medicamentos anti-infeciosos pelos SC (Anexo I). O modelo de requisição inclui a 

identificação do doente, dos anti-infeciosos a enviar (qualitativa e quantitativamente) e a 

duração prevista para o tratamento. Chegadas aos SF, estas requisições são analisadas e 
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validadas pelo farmacêutico responsável, consoante o protocolo de utilização dos mesmos, a 

justificação de uso que lhe foi dada e a presença ou ausência de autorização de utilização. 

Note-se que, no CHSJ, existem anti-infeciosos de uso livre mas também outros que requerem 

justificação obrigatória ou ainda autorização pela DC obrigatória. 

 No que concerne à antibioterapia, o envio da medicação encontra-se padronizado para um 

período máximo de 7 dias, só sendo enviado para um maior ou menor período de tempo caso 

se trate de uma terapêutica com um período de tratamento alargado ou diminuído. No primeiro 

caso, o médico prescritor renova a prescrição e uma nova requisição é enviada aos SF. 

 Durante o estágio, foi possível colaborar no circuito dos anti-infeciosos, recebendo as 

requisições e fazendo o registo informático de consumos. 

4.1.2.2 Anti-neoplásicos e Imunomodeladores, Citotóxicos, Anti-eméticos Potentes, 

Fatores Estimulantes da Eritropoiese, Protetores Urológicos, Anticorpos Monoclonais, 

Medicamentos Biotecnológicos e Medicamentos para Metástases Ósseas 

 Este grupo de fármacos inclui-se maioritariamente no grupo XVI do FHNM. Dado o elevado 

risco e/ou custo inerente ao uso destes medicamentos, este grupo heterogéneo de 

medicamentos está sujeito a uma distribuição personalizada ou individualizada.  

4.1.2.3 Medicamentos Extra-formulário 

 Consideram-se medicamentos extra-formulário tanto aqueles não fazem parte do Formulário 

de Medicamentos do CHSJ, para os quais não existe uma ficha de produto criada no SGICM, 

como aqueles que não fazem parte do stock alocado aos serviços com distribuição clássica. 

Para a sua distribuição aos doentes, o médico prescritor terá que preencher uma requisição, 

onde é especificado o nome do serviço e do doente, a cama, o diagnóstico, o medicamento em 

causa, a sua forma farmacêutica e a posologia, a duração do tratamento, a justificação da sua 

necessidade (o facto de não existir no Formulário nenhum medicamento com a mesma 

finalidade terapêutica ou, caso exista, as razões por que não é adequado à situação do doente 

e também as razões porque considera adequado o medicamento que requisita) e a assinatura 

do médico. Na análise da justificação intervém a CFT, dando o seu parecer acerca da 

autorização do fornecimento, que segue para a DC, responsável pela aprovação ou não, da 

compra casuística do medicamento pelos SF. Só após aprovação, é que o medicamento pode 

ser fornecido para administração ao doente. Estes medicamentos permanecem armazenados 

na farmácia central, segregados do restante stock, até que expire o seu prazo de validade. 

4.2 Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

  Enquanto SDM, o sistema de distribuição individual diária em dose unitária (SDIDDU) 

pretende suprir as limitações que a distribuição clássica apresenta e surge como um sistema 

seguro, eficaz e racional, orientado pelo conceito da distribuição diária de medicamentos, para 
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cada doente, em dose individual unitária, para um período de 24 horas. Este sistema pessupõe 

a validação da prescrição médica pelo farmacêutico, assim como uma interação entre o 

médico, o farmacêutico e o enfermeiro e que, no seu cerne, permite a intervenção, direta e 

clínica, do farmacêutico na terapêutica de cada doente, o seu acompanhamento e um melhor 

controlo dos medicamentos dispensados. 

 Como no CHSJ este sistema está informaticamente integrado no sistema de prescrição 

online, um fácil e imediato acesso ao perfil farmacoterapêuico do doente encontra-se disponível 

ao farmacêutico. Outras vantagens que se destacam desta integração é a redução da 

possibilidade de erros na medicação, a rentabilização dos recursos humanos, a garantia de 

qualidade e a melhoria da eficácia, que, em conjunto, permitem a otimização do SDIDDU. 

 Como vantagens inerentes deste sistema destacam-se: 

 racionalização da distribuição de medicamentos; 

 garantia do cumprimento da prescrição médica e da correta administração do 

medicamento ao doente; 

 diminuição dos erros relacionados com a administração de medicamentos; 

 monitorização da terapêutica; 

 diminuição dos custos associados à terapêutica; 

 redução do tempo que o enfermeiro dedica às tarefas administrativas e de preparação de 

medicação (rentabilização dos recursos humanos). 

 Relativamente às suas desvantagens, é de referir que exige, para ser executado, um maior 

investimento em infraestruturas, em material adequado e no sistema informático e um número 

considerável de recursos humanos profissionalizados. 

 

Figura 2. Intervenientes no SDIDDU. 

 O circuito do medicamento inicia-se com a prescrição médica eletrónica; paralelamente, 

existem medicamentos que implicam o preenchimento de requisições próprias (hemoderivados 

e estupefacientes e psicotrópicos). Segue-se a validação da prescrição, responsabilidade do 

Elaboração da prescrição médica 
(médico)

Receção, interpretação, validação da prescrição
(farmacêutico)

Processamento informático do mapa de distribuição 
dos medicamentos; preparação das malas 

(TDT)

Transporte das malas até aos SC
(AO)
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farmacêutico, sendo posteriormente a preparação das malas feita pelos TDT e a entrega das 

malas nos SC pelos AO – ver Figura 2. 

 As malas consistem num conjunto de gavetas, uma por cada cama do respetivo SC. A sua 

preparação, isto é, a colocação dos medicamentos (em dose unitária) prescritos a um doente 

na sua gaveta respetiva, é realizada utilizando o método manual de picking ou através de 

sistemas semiautomáticos (Kardex®, FDS). 

Sistemas semi-automáticos 

 Kardex® – Sistema de gavetas rotativas, vertical, informatizado, de armazenamento e 

distribuição de medicamentos, que permite a preparação de medicação de forma mais rápida, 

segura e eficaz. Nele encontra-se armazenado o stock dos medicamentos de maior volume e 

rotatividade dispensados em dose unitária. A preparação é feita por medicamento/cassete do 

Kardex®, sendo simultaneamente dispensado, durante a preparação das malas, o mesmo 

medicamento, nas respetivas quantidades, para todos os doentes que dele necessitam. Esta 

operação é executada por um TDT. Casos há em que a medicação a dispensar não se 

encontra no Kardex – para estes, a preparação das malas finaliza-se com o sistema manual. 

No CHSJ existe também o Kardex® de frio, que possui os medicamentos que necessitam de 

refrigeração. 

 FDS (Fast Dispensing System) – Sistema automático de reembalagem de formas orais 

sólidas. Além de tornar as especialidades farmacêuticas adequadas a distribuição unitária, 

permite agrupar os medicamentos reembalados por SC e cama, aumentando a segurança, 

racionalidade e eficiência na distribuição de medicamentos 

Sistema Manual 

 O sistema manual de picking é usado no CHSJ para complementar os sistemas semi-

automáticos previamente apresentados e para a preparação de toda a medicação de 

prescrições alteradas. No centro de distribuição (farmácia central) existem gavetas com stock 

de medicamentos dispensados em dose unitária às quais, após emissão das listagens, o TDT 

recorre para a preparação das malas. 

 Finalizada a preparação, as malas são conferidas por amostragem (tarefa que, sempre que 

possível, é realizada por um farmacêutico) com o intuito de detetar possíveis erros na mesma. 

As malas são transportadas para os SC por assistentes operacionais no horário pré-acordado, 

que trazem para a farmácia central a mala do dia anterior, contendo medicação devolvida. A 

devolução desta medicação aos respetivos locais de armazenamento e no sistema informático 

é realizada por TDT. 

 Nos SC abrangidos por SDIDDU existem armários de urgência com um stock de 

medicamentos necessário para fazer face a situações em que não é viável esperar pela 
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medicação que vem na mala, em que a medicação da mala venha errada e em que os 

medicamentos são multidose. Este armário é gerido de forma em tudo semelhante aos 

armários dos SC com distribuição clássica com reposição de stock por níveis (ver 4.1.1.1 

Armários dos Serviços Clínicos). 

 Durante o estágio, houve oportunidade de acompanhar os TDT na preparação das malas, 

executando tarefas como picking, conferência e devolução de medicação. 

 Para além disso, foi possível visitar o serviço de pneumologia, o qual é abrangido pelo 

SDIDDU: nos SC, as malas são colocadas no carro do enfermeiro, que as administra aos 

doentes; no carro do enfermeiro existem também dispositivos de administração, medicamentos 

multidose partilhados (como soluções cutâneas desinfetantes) e um registo das prescrições por 

cama e hora de administração. No SC existe ainda um frigorífico para armazenamento dos 

produtos que exigem temperaturas entre os 2-8ºC e um armário de urgência, para os 

medicamentos que não são trazidos nas malas, onde são também guardados os 

medicamentos do domícilio, isto é, aqueles que são trazidos pelo próprio doente.  

4.3 Distribuição de Medicamentos a Doentes em Ambulatório 

 A distribuição de medicamentos a utentes em ambulatório, dirigida a doentes que podem 

efetuar o seu tratamento no domicílio ou em regime de não internamento, é uma atividade em 

crescimento. A incorporação de novos medicamentos, por normativa legal, a ser dispensados 

pelos SF, o custo elevado dos medicamentos, o aumento da esperança média de vida dos 

doentes com patologias crónicas, cujos tratamentos são prolongados e exigem cuidados 

continuados, e a diminuição de períodos de internamento são as causas que justificam tal 

crescimento. 

 Como principais objetivos a que se prende a distribuição de medicamentos a doentes em 

ambulatório destacam-se satisfazer as necessidades de vigilância e de controlo de 

determinadas patologias crónicas e das suas terapêuticas medicamentosas, incrementar a 

melhoria assistencial através da promoção racional das terapêuticas instituidas e dos seus 

custos associados, assim como responder a situações de emergência, em que o fornecimento 

dos medicamentos não pode ser assegurado por farmácias comunitárias. Assim, o 

farmacêutico assume, juntamente com os restantes membros da equipa clínica, a 

responsabilidade sobre o resultado da terapêutica nestes doentes. 

 No grupo de medicamentos dispensados em ambulatório incluem-se medicamentos de uso 

hospitalar exclusivo (aqueles que, pelos seus riscos/efeitos secundários, só devem ser 

administrados num hospital ou que, por razões de ordem comercial ou científica, não estão 

disponíveis no mercado extra-hospitalar), medicamentos que são disponibilizados 

gratuitamente pelos SF e medicamentos experimentais ou de uso compassivo. 

 A dispensa de medicamentos em ambulatório apresenta as seguintes vantagens e 

convenientes para o doente e para o hospital: 
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 o internamento representa desconforto para a maioria dos doentes; 

 há redução de encargos relacionados com o internamento hospitalar; 

 maior disponibilidade de vagas para doentes que não têm alternativas ao internamento; 

 redução de riscos de infeção nosocomial (particularmente em doentes 

imunocomprometidos); 

 maior permanência no meio familiar; 

 menor desintegração do meio social. 

 No CHSJ, a distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório pode ser realizada 

tanto no Hospital de Dia de Ambulatório (HDA), como na UFA. 

4.3.1. Hospital de Dia de Ambulatório 

 O HDA do CHSJ inclui as salas de pediatria, de hematologia e polivalente, além das salas 

de oncologia (uma para adultos e outra para pediatria). Os medicamentos ali administrados 

provêm da farmácia central, exceto os administrados nas salas de oncologia, que provêm da 

UCPC e cuja distribuição será discutida no capítulo respetivo. 

 Para que um doente realize tratamentos no HDA o médico por ele responsável terá de 

elaborar um relatório clínico explicando esta necessidade, o qual será enviado à DC, que 

autoriza ou não o tratamento, considerando a sua adequação ao doente e ao diagnóstico e a 

necessidade da sua realização em meio hospitalar (monitorização de reações adversas, 

incapacidade de realização do tratamento pelo doente ou familiares no domicílio, etc.). Caso 

haja autorização, a enfermeira responsável agenda as sessões de tratamentos e faz chegar 

aos SF as prescrições da medicação necessária para um dado doente, numa certa data. 

Através destas, o farmacêutico responsável elabora um registo informático dos doentes, datas 

de tratamento e medicação, arquivando as prescrições por data. Diariamente, com um dia de 

antecêndia em relação à data dos tratamentos, o farmacêutico reúne as prescrições para 

aquele dia, confirma o agendamento com o enfermeiro e regista no sistema informático os 

consumos dos medicamentos em causa (por doente). A preparação e dispensa dos 

medicamentos para o HDA é efetuado de véspera, procedendo-se à entrega dos mesmos no 

dia do agendamento, às 8 horas, nos respetivos locais de administração. 

 No período de estágio houve oportunidade de executar tarefas relacionadas com a 

distribuição de medicamentos para HDA: registo informático da calendarização, arquivo das 

prescrições, registo informático de consumos ao doente e conferência da medicação aviada 

por comparação com o agendamento do enfermeiro. 

 Para além disso, procedeu-se à elaboração de uma folha de cálculo informática, com o 

objetivo de auxiliar, no futuro, o agendamento dos tratamentos. 
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4.3.2. Unidade de Farmácia de Ambulatório 

 À UFA dirigem-se utentes que podem efetuar o seu tratamento (geralmente por via oral ou 

com seringas pré-cheias) no domicílio. Ali são dispensados medicamentos cujo fornecimento 

não pode ser assegurado pelas farmácias comunitárias ou que se destinam a patologias 

crónicas que exigem vigilância e controlo, seja por características próprias das patologias, 

pelos potenciais efeitos tóxicos dos fármacos ou pelo elevado valor económico dos mesmos. 

Assim, o farmacêutico tem a possibilidade de participar no seguimento farmacoterapêutico, 

permitindo melhorar o controlo, seguimento e adesão ao tratamento, bem como maximizar a 

qualidade e a segurança na utilização dos medicamentos através de uma gestão racional e 

eficiente. 

4.3.2.1. Espaço Físico 

 A UFA do CHSJ possui um espaço próprio, localizado na zona das consultas externas do 

hospital. Este espaço engloba: 

  a sala de espera, onde as pessoas que pretendem levantar a medicação aguardam a sua 

vez; 

  a zona de atendimento, dividida em quatro postos de atendimento individualizados e que, 

como tal, permitem alguma privacidade. Em cada posto existe um terminal informático, 

através do qual o farmacêutico acede à prescrição eletrónica do doente, bem como ao seu 

histórico de prescrições, dispensas e data da próxima consulta e imputa os medicamentos a 

dispensar ao respetivo doente e centro de custo de acordo com a prescrição médica; 

  a zona de armazenamento, onde os medicamentos se encontram armazenados de acordo 

com as condições de conservação e segurança necessárias, em locais definidos e 

devidamente identificados. Os medicamentos encontram-se organizados por ordem alfabética 

da DCI e ordem crescente da dosagem, sendo armazenados de modo a cumprir o critério 

FEFO. Assim, nesta zona existem:  

 armários onde os medicamentos são organizados, consoante os casos, por patologias 

ou grupo farmacoterapêutico (corretivos da volémia e alterações eletrolíticas, CTX e 

imunomodeladores, antivíricos, etc.); 

 frigoríficos contendo os medicamentos que exigem temperaturas de conservação de 2 

a 8ºC (como é o caso dos fatores de coagulação); a temperatura nos frigoríficos é 

monitorizada por um termómetro, disparando um alarme caso esta se encontre fora do 

intervalo preconizado; 

 um frigorífico condicionado por cadeado, para restringir o acesso a eritropoietinas e 

hormonas de crescimento; 

 um sistema automatizado de dispensa de medicamentos - Consis®. Este sistema está 

ligado ao sistema informático do hospital (SGCIM) e o armazenamento é feito em canais, o 

que tem as vantagens de maximizar o espaço existente e de diminuir o número de 
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deslocações do farmacêutico. Aqui apenas são armazenados medicamentos cujas 

embalagens estão ajustadas a um mês de tratamento; 

  o gabinete administrativo. 

4.3.2.2. Medicamentos dispensados 

 Uma parte dos medicamentos dispensados na UFA são-no por obrigação legal. De facto, 

existe um vasto quadro legislativo que regula os medicamentos passiveis de serem 

dispensados gratuitamente pelo hospital, por patologia (ver Tabela 1). Há também 

medicamentos que são dispensados na UFA a pessoas com determinadas patologias porque a 

DC do CHSJ assim o definiu (ver Tabela 1). Aqui incluem-se doentes com prescrições das 

consultas externas do CHSJ e patologias crónicas cuja farmacoterapia é comparticipável a 

100%. A DC pode ainda autorizar a dispensa de medicamentos na UFA em casos específicos 

que lhe sejam apresentados (casos sociais, etc.), desde que o CA também o autorize. 

Tabela 1. Lista de patologias cujo tratamento farmacológico é dispensado na UFA. 

Patologias legisladas Patologias não legisladas 

 artrite reumatóide, espondilite anquilosante, 

artrite psoriática, artrite idiopática juvenil 

poliarticular e psoríase em placas 

 fibrose quística 

 doentes transplantados renais 

 doentes insuficientes renais crónicos 

 indivíduos afetados pelo VIH 

 deficiência da hormona de crescimento na 

criança 

 síndrome de Turner 

 perturbações do crescimento 

 síndrome de Prader-Willi 

 terapêutica de substituição em adultos 

 esclerose lateral amiotrófica 

 sindrome de Lennox-Gastaut 

 paraplegias espásticas familiares e ataxias 

cerebelosas hereditárias, nomeadamente a 

doença de Machado-Joseph 

 profilaxia da rejeição aguda de transplante 

renal alogénico 

 profilaxia da rejeição aguda de transplante 

cardíaco alogénico 

 profilaxia da rejeição aguda de transplante 

hepático alogénico 

 doentes com hepatite C 

 esclerose múltipla 

 doentes acromegálicos 

 doença de Crohn ativa grave ou com formação 

de fístulas 

 doenças lisossomais 

 hipertensão pulmonar 

 hepatite B 

 patologias neurológicas (exceto esclerose 

múltipla e lateral amiotrófica) 

 osteoporose grave 

 transplantados pulmonares e de intestino 

 transplantação (novos imunossupressores e 

antivíricos) 

 ictiose lamelar 

 puberdade precoce 

 síndrome nefrótico 

 infeções oportunistas (medicamentos de uso 

exclusivo hospitalar) 

 endometriose 

 angioedema hereditário 

 síndrome de Cushing 

 cardiopatia congénita 

 aspergilose pulmonar (antifúngicos de uso 

exclusivo hospitalar) 

 doença de Wilson 

 tratamento com imunoglobulinas e soros 
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4.3.2.3. Dispensa de medicamentos 

 Quando o doente não tem a possibilidade de proceder ao levantamento da medicação, 

qualquer familiar ou outro (como um bombeiro) pode fazê-lo por si. No entanto, é sempre 

necessária a apresentação do cartão de utente do CHSJ. Através do número de doente, o 

farmacêutico acede ao perfil farmacoterapêutico e histórico de dispensa, permitindo a deteção 

de alterações da terapêutica e erros de prescrição. Tem ainda a hipótese de registar 

observações auxiliares, como o grau de adesão do doente, reações adversas, alergias, etc. 

 A dispensa é feita de acordo com a prescrição médica e tendo em conta aspetos 

farmacêuticos e farmacológicos. Deve ser fornecida toda a informação, de forma oral e/ou 

escrita, que permita uma utilização correta e segura dos medicamentos. É também importante 

que o utente esteja na posse de factos que lhe permitam tomar decisões conscientes acerca do 

seu tratamento e que compreenda as implicações da administração incorreta e/ou da não-

adesão à terapêutica. É de salientar que o fator humano constitui um elemento essencial 

aquando da dispensa dos medicamentos, devendo o farmacêutico demonstrar interesse, 

disponibilidade e empatia em relação ao doente. 

 Como tem um contacto privilegiado com o doente, o farmacêutico deve estar atento a 

eventuais PRM, nomeadamente relacionados com doses inadequadas, prolongamento 

excessivo da terapêutica, duplicação de fármacos, automedicação e características individuais. 

Este contacto priveligiado também coloca o farmacêutico em posição de prevenir e detetar 

RAM, caso em que as deve reportar, de modo a colaborar com o sistema nacional de 

farmacovigilância. 

 Por regra, a quantidade de medicamentos a fornecer ao doente está padronizada para um 

mês. Desta forma, torna-se mais fácil controlar e avaliar a adesão do doente à terapêutica, 

assim como gerir o stock de medicamentos da UFA. No entanto, sempre que a próxima 

consulta do doente se realize num período de tempo mais curto, a medicação é dispensada 

apenas até à data de realização da mesma. 

 Após verificar a prescrição, o histórico e a data da próxima consulta, o farmacêutico, através 

do terminal informático, dá saída dos medicamentos em quantidade necessária para um mês 

ou até à data da próxima consulta (com alguma margem). Uma vez que há ligação entre o 

SGICM e o Consis®, este sistema dispensa automaticamente os medicamentos que nele 

estiverem armazenados, sendo que o farmacêutico apenas tem de ir buscar aos armários a 

quantidade necessária para completar o que foi fornecido pelo Consis® e os medicamentos que 

não existam neste. Antes de serem efectivamente entregues ao utente, o medicamento, a 

quantidade dispensada e o prazo de validade são sempre confirmados. 

 Os medicamentos são dispensados de acordo com suas condições de conservação, por 

exemplo em sacos de plástico opacos ou em bolsas térmicas com acumuladores de frio. Estas 
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bolsas e respetivos acumuladores são fornecidos quando o medicamento é prescrito pela 

primeira vez, devendo o doente trazê-los sempre que vier buscar medicação. 

 Durante o estágio, foi possível observar e acompanhar a dispensa de medicamentos na 

UFA pelos farmacêuticos. 

4.3.2.4. Casos particulares 

 Há alguns medicamentos cuja dispensa apresenta algumas particularidades, referindo-se a 

título de exemplo os seguintes: 

 Talidomida – quando este fármaco se destina a uma indicação não incluída no RCM, 

deve existir um relatório médico (no qual também se atesta a ausência de gravidez, caso o 

tratamento se destine a mulheres em idade fértil), uma aprovação pela CES e consentimento 

informado. A prescrição é limitada a 4 semanas para as mulheres em idade fértil e a 12 

semanas para os restantes casos, sendo depois necessária uma nova prescrição; 

 Dispensa de medicamentos biológicos a utentes externos – verificação da lista de 

consultas certificadas pela Direção Geral de Saúde; 

 Hemoderivados – necessário preenchimento do modelo nº 1804 (Anexo IV); 

 Leite artificial para lactentes de mães infetadas por VIH – o fornecimento de leite faz-se 

até o bebé completar um ano de idade; 

 Entrega domiciliária de Betaferon® – existe um programa sustentado pela empresa que 

comercializa o medicamento, sendo este entregue mensalmente ao domicílio a doentes com 

esclerose múltipla. 

4.4 Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

4.4.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

 Os psicotrópicos e estupefacientes são duas classes de fármacos com propriedades 

farmacológicas muito específicas de ação no sistema nervoso central. Apresentam uma 

margem terapêutica estreita e, por provocarem facilmente dependência física e/ou psíquica, 

bem como fenómenos de tolerância, estão sujeitos a legislação específica no intuíto de evitar o 

seu uso para fins ilícitos e abusivos. 

 Assim, a aquisição, distribuição, prescrição e dispensa destas substâncias encontra-se 

regulamentada por um quadro legislativo que tem por base o Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de 

janeiro, com retificação de 20 de fevereiro (elaborado tendo em conta a Convenção contra o 

Tráfico de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas e alterado ao longo dos anos por várias 

Leis e Decretos), a Portaria n.º 981/98, de 8 de junho, e o Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 

12 de outubro. Em Portugal, a responsabilidade de supervisão e fiscalização do uso de 

estupefacientes e de substâncias psicotrópicas é da competência do INFARMED. 
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 Nos SF hospitalares, o farmacêutico é responsável pelo controlo rigoroso destes 

medicamentos, encontrando-se sob a sua responsabilidade todo o seu circuito. Um circuito 

próprio, específico, da receção à dispensa, passando pelo armazenamento destas substâncias, 

e que tem como principal característica a necessidade de registo de todos os movimentos de 

medicamentos. Estas medidas visam evitar o uso abusivo destas substâncias, privar do 

produto os que se dedicam ao seu tráfico para atividades criminosas e a adoção de medidas 

adequadas de controlo e fiscalização de todas as substâncias cuja facilidade de obtenção e 

disponibilidade possam contribuir para o aumento do fabrico clandestino de estupefacientes e 

psicotrópicos. Como tal, no ambiente hospitalar, o circuito destes medicamentos é fechado. 

 No que concerne à distribuição destes medicamentos, esta é feita por reposição de stock 

por níveis e por distribuição personalizada, não deixando, porém, de apresentar requisitos 

próprios, de acordo com a legislação. Em cada SC, a sua administração é sempre 

acompanhada por um registo, efetuado pelo preenchimento do Modelo nº 1509 do Instituto 

Nacional da Casa da Moeda (Anexo II). Neste modelo, individualizado por medicamento (o qual 

é identificado por DCI, forma farmacêutica, dosagem e respetivo código informático), o registo 

da administração é feito por doente, cada um identificado pelo seu nome e número de cama, 

indicando-se a quantidade da toma, o enfermeiro que a administrou e a data da administração. 

Existe um espaço para o registo de observações no qual o enfermeiro poderá registar as 

indicações que achar conveniente, como, por exemplo, se foi administrada a totalidade do 

medicamento, ou se este foi administrado em SOS. Na requisição deverá ainda constar sempre 

a identificação do SC, por designação e/ou código informático, a assinatura do diretor de 

serviço ou do seu substituto e a data do envio do modelo para os SF (original e cópia). 

 Na sua receção, o farmacêutico avalia o correto preenchimento das requisições, sendo 

atribuída a cada uma delas uma numeração sequencial, reiniciada no início de cada mês, para 

controlo interno, registada no original do modelo e num impresso de registo de saídas diárias 

de estupefacientes e psicotrópicos (Anexo III). É registado para cada fármaco a quantidade a 

fornecer, acompanhado pela assinatura e número mecanográfico do farmacêutico responsável 

pela sua validação. Caso o serviço requisitante seja servido pelo Pyxis®, o preenchimento 

desta requisição não é necessário, sendo substituído por um relatório reconhecido e aprovado 

pelo INFARMED (Deliberação n.º 292/2005, de 17 de fevereiro) e que é emitido todas as 

semanas. 

 O débito destes medicamentos é feito informaticamente ao serviço requisitante, com a 

exceção dos pensos transdérmicos e da metadona, uma vez que estes são apenas 

dispensados mediante autorização da DC ou mediante prescrição médica do CAT (via fax) a 

que o doente está referenciado, respetivamente; portanto, têm uma distribuição personalizada 

e, como tal, são debitados diretamente ao doente. Simultaneamente ao débito, são impressas 

guias de distribuição que acompanham a entrega da medicação e as respetivas requisições. É 

com base nestas que o TDT procede ao aviamento, conferido posteriormente por um 
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farmacêutico e entregue por um assistente operacional no respetivo SC ao enfermeiro 

responsável. A entrega é validada por este, através da sua assinatura e número mecanográfico 

no modelo nº 1509. O duplicado do modelo fica no SC, regressando o original aos SF, no qual, 

juntamente com a guia informática, fica arquivado por um período mínimo de 5 anos. 

 Tendo em conta o controlo a que devem estar sujeitos estes medicamentos, no CHSJ 

encontram-se armazenados numa sala-cofre, situado na farmácia central dos SF, organizados 

por ordem alfabética de DCI, seguida de ordem crescente de dosagem e de acordo com a 

regra FEFO. Diariamente, no final do dia, efetua-se a contagem de todas as unidades 

existentes no cofre, em comparação com a listagem informática das existências. 

 Caso seja prescrito um manipulado com estas substâncias, este é preparado na UMC. A 

matéria-prima é retirada do cofre-armazém pelo farmacêutico, que supervisiona o ato de 

pesagem, registando na folha de produção a quantidade utilizada, e imputa o consumo do 

manipulado ao SC a que este se destina. 

 Com a expiração do prazo de validade, estes medicamentos são sujeitos a destruição por 

processo de incineração. Caso esta aconteça nos SC, o enfermeiro-chefe ou o diretor de 

serviço, envia juntamente com a medicação uma nota de serviço de modo a que se efetue a 

inutilização informática  (acerto de regularização de existências) pelo diretor dos SF. 

 Um mapa mensal de consumo de estupefacientes e psicotrópicos é elaborado no último dia 

de cada mês. No final do ano, o diretor dos SF envia o conjunto de mapas para o INFARMED, 

de modo a que esta entidade mantenha um registo dos medicamentos que são consumidos. 

 Durante o estágio foi possível executar as tarefas de receção e numeração das requisições 

de psicotrópicos e estupefacientes, de registo informático dos consumos e de contagem diária 

das existências na sala-cofre. 

4.4.1.1 Circuito da Metadona 

 A metadona, um opióide semi-sintético, é utilizada na terapêutica de substituição do 

programa de recuperação e tratamento de toxicodependentes. A sua prescrição é da 

responsabilidade do médico do CAT ao qual o doente está referenciado. Esta é enviada por fax 

aos SF sempre que é necessária para confirmação, ficando disponível para futuras consultas. 

O fornecimento da metadona aos SF é realizado pela Direção Regional do Norte do Instituto da 

Droga e da Toxicodependência (IDT). 

 Na receção do modelo nº 1509 com a requisição de metadona, é-lhe atribuido um número 

de acordo com a numeração sequencial anual (de modo a evitar o extravio da requisição inicial 

e permitir maior controlo da medicação fornecida) e, após confirmação da prescrição e da dose 

em fax enviado pelo CAT, o farmacêutico procede ao registo da dispensa e imputação do 

consumo ao doente. É impressa uma guia de distribuição, enviada com a medicação e a 

requisição para o respetivo SC. Este fica com a cópia do modelo nº 1509, regressando o 

original e a guia de distribuição aos SF para arquivo em dossier próprio. 
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4.4.2. Hemoderivados 

 Os hemoderivados são medicamentos derivados do plasma humano e, dada a sua 

possibilidade de contaminação e transmissão de doenças, estão sujeitos a um rigoroso 

controlo, na sua aquisição, distribuição, dispensa e administração. Englobam imunoglobulinas 

dirigidas, imunoglobulinas polivalentes (cuja utilização está dependente de autorização pela DC 

e da assinatura de consentimento informado), albuminas, fatores de coagulação e colas. 

 A distribuição de medicamentos hemoderivados é regulada pelo Despacho conjunto 

1051/2000, de 14 de setembro. Este despacho preconizou que se instalasse nos SF uma 

metodologia adequada à investigação de uma eventual relação de causalidade entre a 

administração terapêutica de hemoderivados e a deteção de doença infeciosa transmitida pelo 

sangue. Para tal, todos os atos de requisição clínica, distribuição aos serviços e administração 

aos doentes devem ser acompanhados de um registo em modelo próprio – Modelo nº 1804 

(Anexo IV). Este modelo é constituido por duas vias, a original e autocopiável “Via Farmácia”, a 

arquivar nos SF, e a cópia “Via Serviço”, a anexar ao processo do doente, contendo a primeira 

todas as instruções relativas ao preenchimento, circuito e arquivo. 

 Os medicamentos hemoderivados estão sujeitos a um processo de libertação de lote oficial 

europeu que inclui a avaliação de parâmetros relacionados com a qualidade do produto e a 

emissão de um certificado por parte de um laboratório oficial. Este certificado deve acompanhar 

o lote respetivo e ser arquivado nos SF. 

 Com a receção da requisição nos SF, ao farmacêutico compete, após validação da mesma, 

o preenchimento da secção correspondente ao registo de distribuição, que inclui a identificação 

do medicamento, a quantidade, o lote enviado, o laboratório de origem e o número do 

certificado de libertação de lote. 

 A legislação prevê que, sem prejuízo das regras de registo de requisição, distribuição e 

administração dos medicamentos hemoderivados, a distribuição e registo do plasma fresco 

congelado inativado, bem como o arquivo do documento “Via Farmácia” relativo àqueles atos, 

poderá ser feito pelo serviço de imunohemoterapia. Assim, o serviço de imunohemoterapia do 

CHSJ dispõe de um stock de plasma e de fatores de coagulação, que funciona como um 

armazém avançado. A sua reposição é realizada por stocks nivelados, mediante o envio da 

requisição de hemoderivados preenchida para os SF, onde o farmacêutico responsável 

procede à transferência informática de stock da farmácia central para o serviço e um TDT 

dispensa os medicamentos. 

 Durante o estágio, foi possível executar as tarefas de preenchimento da requisição (quadro 

C) e de registo informático de consumos. 
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5. Produção e Controlo de Medicamentos 

Um medicamento manipulado (MM) é qualquer formulação magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob responsabilidade de um farmacêutico. A produção de MM a nível 

hospitalar permite a personalização da terapêutica de acordo com o perfil fisiopatológico do 

doente, uma vez que os medicamentos industrializados comercializados podem incluir 

componentes não tolerados pelo doente ou podem não apresentar a dosagem e/ou forma 

farmacêutica adequada. Por outro lado, também permite o preenchimento de nichos não 

ocupados pela indústria farmacêutica e a associação de substâncias ativas não disponíveis no 

mercado. Assim, revela-se importante em áreas como a pediatria, a dermatologia e a 

oftalmologia, entre outras. Também tem vantagens económicas, nomeadamente pela 

racionalização da distribuição dos medicamentos através do seu fracionamento e 

reembalagem.  

Neste contexto, o farmacêutico é um profissional que possui os conhecimentos e as 

aptidões necessárias para manipular e preparar medicamentos individualizados, sendo esta 

uma atividade que requer conhecimentos clínicos e farmacotécnicos. 

A unidade de manipulação de medicamentos do CHSJ efetua preparações destinadas ao 

tratamento de doentes individuais (o que pressupõe o seu uso imediato) e também 

preparações em escala alargada, preparadas com antecedência e destinadas a doentes 

potenciais, ou a uso clínico mas não dos doentes (como soluções de desinfetantes). Subdivide-

se na unidade responsável pelas preparações estéreis e na unidade responsável pelas não 

estéreis. Todavia, o espaço possui duas áreas comuns: o armazém e o vestiário, onde 

qualquer pessoa que circule na unidade deve primeiro equipar-se com vestuário adequado 

(farda – camisola e calças) e colocar uma touca no cabelo e protetores de calçado. 

A preparação de citotóxicos (CTX), apesar de estéril, é realizada numa área distinta – a 

UCPC. Existe ainda uma zona destinada à reembalagem de medicamentos. 

5.1. Recursos Humanos 

Nesta unidade trabalham farmacêuticos, TDT e assistentes operacionais. Todo o pessoal 

envolvido possui formação e treino adequado, inclusive os funcionários responsáveis pela 

limpeza, visto que esta segue regras importantes – devem utilizar, por exemplo, a técnica do 

duplo balde. Todos os trabalhadores e visitantes devem seguir padrões elevados de higiene e 

limpeza. Problemas de saúde, como doenças transmissíveis ou feridas, devem ser 

prontamente comunicados ao farmacêutico responsável.  

Na preparação dos CTX, os TDT estão em regime de rotatividade constante. Há uma 

monitorização contínua do estado de saúde dos vários profissionais que aí colaboram, uma vez 

que existem evidências bibliográficas relacionadas com os riscos acrescidos para a saúde, 

dado o potencial carcinogénico/mutagénico/teratogénico dos fármacos citotóxicos. Além disso, 
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nenhuma mulher que se encontre grávida ou a amamentar pode trabalhar nesta área, por 

motivos de segurança.  

5.2. Registo de Não Conformidades 

As não conformidades passíveis de ocorrer na unidade de produção estão descritas numa 

lista, sendo classificadas em: validação da prescrição médica, elaboração da ordem de 

preparação, manipulação/validação da manipulação, registo, débito informático, receção e 

transporte de medicamentos, controlo e reposição de stock, organização/limpeza e asseio 

(áreas comuns), limpeza (sala asséptica/sala de apoio).  

Quando ocorre uma não conformidade, o farmacêutico regista-a em folha de registo própria, 

assinalando o número do código da ocorrência, o resumo da situação, as causas da 

ocorrência/causas potenciais, a ação corretiva/proposta de melhoria e, por fim, se o lote foi 

rejeitado ou aprovado, o que pode acontecer nomeadamente quando a não conformidade não 

foi detetada a tempo de evitar o uso do medicamento. Periodicamente todas as não 

conformidades são estudadas em reuniões de serviço, tirando-se as devidas conclusões. 

5.3. Conceito Integrado de Garantia de Qualidade 

O objetivo da unidade de produção é preparar medicamentos eficazes e seguros para os 

doentes, o que só pode ser alcançado com a implementação de um sistema de gestão da 

qualidade.  

Não sendo, de facto, possível o controlo da qualidade, existe no entanto uma garantia de 

qualidade de todas as preparações realizadas na unidade de manipulação do CHSJ. Isto deve-

se à existência de procedimentos padronizados que, aplicados a cada etapa do processo de 

fabrico, garantem a qualidade do produto acabado. 

Outros aspetos relacionados com a garantia de qualidade envolvem: 

  o pessoal, que possui formação específica e contínua e respeita as normas de higiene; 

  as instalações, existindo uma separação das diferentes atividades desenvolvidas bem 

como uma limpeza adequada. Quando necessário, existem diferenças de pressão entre 

zonas e controlo de temperatura e humidade. 

  os diferentes equipamentos, que são sujeitos a controlo, verificação e calibração 

periódica. No caso das câmaras de fluxo laminar (CFL), esta calibração tem periodicidade 

mínima semestral. Procede-se sempre a uma limpeza/desinfeção das CFL antes de se 

iniciar a sua utilização. No caso dos frigoríficos, estes têm sistema de controlo e registo de 

temperatura máxima e mínima e alarme permanentemente ativado; 

  as matérias-primas e materiais de embalagem utilizados, que possuem certificados de 

análise de acordo com normas descritas na Farmacopeia Portuguesa; 
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  a técnica assética é estritamente seguida quando a situação assim o exige, para 

garantir a ausência de partículas e pirogénios, e existem protolocos estabelecidos para 

controlo da contaminação microbiana; 

  as preparações são submetidas a verificações e ensaios de controlo. 

5.4. Preparação de Formas Farmacêuticas Estéreis 

Na Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis (UMME) são produzidos todos os 

medicamentos estéreis do CHSJ, com exceção dos fármacos citotóxicos, os quais são 

preparados numa unidade própria. Assim, a UMME é responsável por preparar e dispensar 

misturas nutritivas e outros medicamentos estéreis seguros e eficazes. 

5.4.1. Espaço Físico 

A preparação de medicamentos estéreis deve ser realizada em áreas limpas e estéreis, 

sendo a entrada do pessoal e do material feita através de antecâmaras. Assim, o espaço físico 

da UMME do CHSJ está organizado da seguinte forma: 

 centro de validação farmacêutico; 

 antecâmara da sala de apoio – onde se procede à colocação da máscara, touca, 

protetor de calçado e bata estéril, e à lavagem e desinfeção das mãos. As portas de ligação 

entre a antecâmara e a sala funcionam de forma a que, enquanto uma porta estiver aberta, a 

outra está obrigatoriamente fechada; 

 sala de apoio – onde se procede à preparação dos produtos e materiais clínicos 

necessários e à rotulagem dos produtos acabados. Um transfer, ou seja, uma janela de porta 

dupla com espaço para transferência de produtos, permite a passagem dos produtos e dos 

materiais entre a sala asséptica e a sala de apoio. Existe ainda uma câmara de fluxo laminar 

vertical (CFLV); 

 armazém da sala de apoio – local de armazenamento dos produtos e materiais clínicos 

necessários à preparação, já descartonados; 

 antecâmara da sala asséptica – semelhante à antecâmara da sala de apoio; 

 sala assética – onde se procede à preparação dos produtos estéreis. Existem duas 

câmaras de fluxo laminar horizontal (CFLH) de classe 100 e bancadas e prateleiras em aço 

inox para preparação do material. A pressão dentro da sala é positiva. 

5.4.2. Procedimentos 

A este nível o papel do farmacêutico assenta: 

 em critérios técnicos, por um lado, visto que a elaboração dos produtos deve ser 

realizada sob condições controladas, de maneira a garantir que o produto apresenta 

integridade físico-química e assética, bem como a dose correta; 

 em critérios clínicos, por outro, através da integração em equipas multidisciplinares, 

levando à potencial diminuição de efeitos adversos. 
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A preparação das formas farmacêuticas estéreis pressupõe uma limpeza e desinfeção 

adequadas das mãos e da área de trabalho e o uso de equipamento individual de proteção. A 

CFL é ligada pelo menos 30 minutos antes de se iniciar a manipulação, sendo limpa e 

desinfetada. A seleção dos produtos e a preparação propriamente ditas fazem-se segundo a 

ficha técnica de preparação (FTP). 

Assim, um TDT presente na sala de apoio reúne todo o material necessário para cada 

preparação, colocando-o em tabuleiro próprio de forma individualizada, juntamente com a FTP, 

após descontaminação com etanol a 70º. O material é passado para a sala assética através do 

transfer, onde é recebido por um TDT circulante, que executa todas as tarefas de apoio à 

preparação no exterior da câmara, pois os manipuladores propriamente ditos não podem retirar 

as mãos da CFLH após terem calçado as luvas estéreis. Este TDT abre o invólucro do material 

clínico diretamente para dentro da CFLH, através da técnica “casca de banana”, e coloca a 

FTP no exterior do vidro lateral da CFL, para fácil leitura dos manipuladores. Estes são um TDT 

e um farmacêutico, realizando cada um tarefas próprias. Ambos fazem a preparação de acordo 

com a FTP, havendo um procedimento de dupla verificação, para confirmação de todos os 

volumes. O TDT circulante transfere, em tabuleiro próprio, o produto juntamente com a FTP 

para a sala de apoio, onde o TDT aí presente procede à rotulagem e ao acondicionamento 

secundário. Este último faz ainda o registo diário da quantidade de materiais utilizados, bem 

como dos respetivos lotes.  

De facto, o registo diário de produção de todas as manipulações ocorridas na UMME é 

fundamental para garantir a rastreabilidade da produção e para avaliar estatisticamente o 

número de preparações produzidas.  

De maneira a garantir a segurança e a qualidade dos manipulados, são realizados ensaios 

de verificação, descritos na parte final da FTP. Destes constam, por exemplo, a cor, o aspeto 

visual, a densidade gravimétrica (que ainda não é efetuada no CHSJ por falta de equipamento 

próprio) e o controlo microbiológico. Este último é feito aleatoriamente de forma diária, ou seja, 

existe controlo todos os dias mas não de todos os produtos. Para o efeito, é retirada uma 

pequena amostra do produto final, que é colocada em meio líquido (BactecTM Plus+ C/F*), 

para que se proceda à sua análise microbiológica. 

5.4.3. Misturas para Nutrição Parentérica 

Quando existe um comprometimento parcial ou total do sistema digestivo, a nutrição 

parentérica é fundamental, ao providenciar nutrientes para a manutenção dos órgãos e tecidos 

e, no caso dos mais jovens, para o crescimento e desenvolvimento.  

No CHSJ a maioria dos destinatários das bolsas nutritivas personalizadas são doentes com 

síndrome do intestino curto e transplantados.  
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5.4.3.1. Bolsas Nutritivas 

Existem comercializadas no mercado bolsas tricompartimentadas para nutrição parentérica, 

compostas por volumes fixos e quantidades específicas de aminoácidos, glucose e lípidos. 

Estas bolsas podem ser aditivadas, para ir ao encontro das exigências de um doente 

específico.  

Quando as bolsas nutritivas ternárias não têm estabilidade, são preparadas separadamente 

uma solução aquosa (com glucose, aminoácidos, eletrólitos, oligoelementos, vitaminas 

hidrossolúveis) e uma emulsão lipídica (com triglicerídeos e vitaminas lipossolúveis). Os prazos 

de validade variam consoante a constituição da bolsa. 

A UMME prepara as bolsas nutritivas necessárias para o serviço de internamento e para 

ambulatório. Para os adultos, são preparadas bolsas tricompartimentadas aditivadas; para a 

pediatria, são preparadas bolsas individualizadas ou, para idades superiores a 2 anos, bolsas 

tricompartimentadas aditivadas; para a neonatologia são preparadas bolsas individualizadas ou 

padronizadas. As bolsas individualizadas são utilizadas, portanto, quando o doente requer uma 

composição muito específica. Quanto às bolsas padronizadas, o CHSJ possui 4 tipos 

diferentes (ver Tabela 2), sendo que todas elas são misturas binárias – sendo necessário, é 

preparada uma emulsão que contém os lípidos. 

Tabela 2. Tipos de bolsas padronizadas preparadas no CHSJ. 

A B1 B2 C 

1º e 2º dia de vida 
 

≥3º dia de vida 
≤1500g de peso 

≥3º dia de vida 
>1500g de peso 

 10g glucose/100ml 7g glucose/100ml  

5.4.3.2. Procedimentos 

Validação 

As prescrições e requisições das bolsas nutritivas são validadas por um farmacêutico, que 

analisa: 

 se as quantidades nutricionais prescritas estão de acordo com os valores estabelecidos 

nos protocolos, tendo em conta características do doente, quer relacionadas com a situação 

clinica e a terapêutica farmacológica em vigor, quer com parâmetros antropométricos, como o 

peso e índice de massa corporal e, eventualmente, com parâmetros bioquímicos (como o 

balanço azotado, hídrico e ionograma); 

 se há alguma alteração significativa no fornecimento diário de nutrientes, razão pela 

qual é sempre feita uma comparação com a prescrição anterior; 

 a compatibilidade entre os componentes da prescrição e sua estabilidade; 

 se a via de administração é adequada (pode ser via central ou via periférica, o que 

depende da osmolaridade). 

Em caso de deteção de algum problema, o médico e/ou o nutricionista são contactados. 
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Emissão de Ordens de Preparação e Rótulos 

Após validação, o farmacêutico elabora a técnica de preparação (Anexo V) e imprime rótulos 

para todas as bolsas nutritivas. O rótulo contém o nome do doente e do serviço clínico, o lote, a 

data de preparação, o prazo de validade, condições de conservação e a composição qualitativa 

e quantitativa (Anexo VI). Uma cópia do rótulo é colada no verso da técnica de preparação, 

para que seja arquivada. Todas as técnicas e rótulos são assinados por um farmacêutico, 

sendo confirmados por um segundo. É ainda feito o débito informático dos componentes 

gastos.  

Aquando do cálculo dos diversos componentes, o farmacêutico calcula uma percentagem de 

volume em excesso e a correspondente proporção para cada componente. Este volume 

adicionado ao volume prescrito destina-se à purga do sistema de administração, com o objetivo 

de o limpar e de eliminar o ar presente. 

Preparação de Bolsas de Nutrição Parentérica 

A preparação das bolsas de nutrição é realizada na CFLH, sendo que se utilizam sobretudo 

seringas para a medição de volumes.  

Para a preparação de bolsas de pequeno volume, como as destinadas ao serviço de 

neonatologia, utiliza-se um sistema de seringa ligado a bomba peristáltica para medir os 

volumes das soluções de glucose e aminoácidos e transferi-los automaticamente para a bolsa. 

Os volumes de micronutrientes são medidos em seringas adequadas e posteriormente 

transferidos para a bolsa pela ordem estabelecida na FTP, procedendo-se à homegeneização 

entre cada adição. A emulsão lipídica é medida e acondicionada numa seringa opaca. 

No caso de bolsas mais volumosas, como as bolsas individualizadas destinadas ao serviço 

de pediatria, procede-se primeiro ao ajuste dos volumes de macronutrientes nas suas 

embalagens primárias originais. Segue-se a aditivação das soluções de glucose e aminoácidos 

com diferentes micronutrientes, consoante a sua estabilidade, promovendo a homogeneização 

entre cada adição. Os soros aditivados são reunidos na bolsa, através de uma bomba de 

vácuo, seguindo a ordem estabelecida na FTP para os micronutrientes. 

Por último, para preparar as bolsas tricompartimentadas comerciais, é necessário quebrar 

os selos que separam as soluções de glucose, aminoácidos e a emulsão lipídica, 

homogeneizando o conteúdo da bolsa (note-se que esta tarefa não tem de ser realizada em 

CFLH). Pode, seguidamente, proceder-se à aditivação, transferindo-se os micronutrientes para 

a bolsa pela ordem listada na FTP e homogeneizando a emulsão entre cada adição. Na 

antecâmara da sala assética, o TDT cola o rótulo e coloca as preparações na embalagem 

secundária, que é selada termicamente. Posteriormente, as diferentes preparações são 

acondicionadas em malas térmicas, com acumuladores de frio, assegurando a manutenção 

das condições de conservação no transporte até ao local de administração. 
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Dois problemas associados à preparação da nutrição parentérica são a estabilidade físico-

química e a compatibilidade entre os componentes. De facto, os lípidos, as vitaminas e alguns 

aminoácidos são muito suscetíveis a reações de oxidação e degradação, razão pela qual as 

bolsas são colocadas num acondicionamento de alumínio, para se manterem protegidas da luz. 

As incompatibilidades podem manifestar-se pela formação de precipitados e ser evitadas com 

uma correta ordem de adição dos diferentes componentes. A precipitação de fosfato cálcico é 

uma das incompatibilidades mais preocupantes. Para o evitar, os sais de fosfato são 

adicionados previamente aos de cálcio, que são os últimos a ser acrescentados. Além disso, a 

adição não é feita de forma consecutiva e é sempre feita uma inspeção visual final, a fim de 

detetar eventuais precipitados. 

Assim, o papel dos farmacêuticos, dos TDT e dos auxiliares e o respeito das várias regras 

descritas no manual de procedimentos são fundamentais, para evitar as complicações que 

podem surgir: 

 formação de precipitados, principalmente fosfato de cálcio, podem originar problemas 

respiratórios; 

 erros no cálculo da concentração e das quantidades dos componentes podem originar 

alterações metabólicas/eletrolíticas; 

 comprometimento da assepsia pode originar complicações infeciosas; 

 omissão/excesso de algum componente ou a perda de estabilidade podem também 

originar problemas. 

5.4.4. Outras preparações estéreis 

Além das misturas para nutrição parentérica, a UMME também prepara enzimas de 

substituição, colírios fortificados e outros medicamentos estéreis que sejam necessários. 

Estes medicamentos são preparados consoante o agendamento da dispensa em 

ambulatório ou, para os serviços de internamento e consulta, consoante as prescrições 

médicas. Porém, a manipulação das enzimas de substituição exige primeiramente um parecer 

da DC. 

Os colírios preparados na UMME são fortificados essencialmente com imunomodeladores e 

anti-infeciosos.  

Outra preparação específica efetuada na UMME é a do soro autólogo para oftalmologia, que 

é utilizado como substituto lacrimal em doentes submetidos a transplantes da córnea. Esta 

preparação é realizada exclusivamente pelo farmacêutico e é feita na CFLV, dado existir risco 

biológico para o operador. O sangue chega aos SF já centrifugado, e o farmacêutico deve 

misturar numa seringa o soro do doente com soro fisiológico, numa proporção de 1:4, 

distribuindo a mistura por frascos estéreis. Neste caso é sempre efetuado controlo 

microbiológico.  
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5.5. Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

Na Unidade de Manipulação de Medicamentos Não Estéreis (UMMNE) do CHSJ, são 

elaboradas preparações sólidas (papéis farmacêuticos e cápsulas), semissólidas (como 

pomadas) e líquidas (soluções e suspensões). 

No caso da Pediatria, as formas farmacêuticas líquidas são as mais adequadas, uma vez 

que permitem uma maior adesão à terapêutica, pela facilidade de administração e maior 

flexibilidade através do ajuste de dose. Comparativamente aos papéis medicamentosos, a 

preparação é menos morosa e obtém-se maior rigor posológico.  

A preparação dos medicamentos manipulados na UMMNE destina-se a diferentes fins: 

pedidos dos serviços de internamento, dispensa em regime de ambulatório (com base no mapa 

de agendamento da UFA), reposição do stock e substituição dos medicamentos manipulados 

próximos do fim do prazo de utilização dos armazéns avançados Pyxis®. Esta análise dos 

prazos de validade é feita semanalmente. 

5.5.1. Matérias-primas  

Os pedidos de compra das matérias-primas e das especialidades farmacêuticas 

industrializadas são efetuados pelo farmacêutico do setor da gestão. Esta aquisição deve ter 

em conta a lista de fornecedores autorizados e a lista de substâncias que não podem ser 

utilizadas para preparação de MM. Quando as matérias-primas chegam, permanecem em 

“quarentena” num local identificado, até conferência e aprovação pelo farmacêutico. Este 

verifica as características organoléticas, a rotulagem, se possui no mínimo um ano de prazo de 

validade aquando da entrega, se o acondicionamento está feito em recipientes adequados e se 

estes apresentam integridade e boas condições de higiene. Além disso, todas as matérias-

primas devem ser acompanhadas do boletim de análise e, se consideradas perigosas, também 

da ficha de dados de segurança, escrita em português, quando adquiridas pela primeira vez 

(Deliberação n.º 1497/2004, de 7 de dezembro). 

As matérias-primas são armazenadas por ordem alfabética e de modo a possibilitar uma 

utilização FEFO. No caso particular de substâncias inflamáveis/corrosivas, o armazenamento é 

efetuado numa prateleira junto ao chão, separadamente das restantes. 

5.5.2. Procedimentos 

A quantidade preparada depende da estabilidade da preparação e do destino das 

preparações. Os MM para doentes internados são preparados para 14 dias, exceto no caso 

dos antimicrobianos (7 dias) ou outros pontuais; no caso dos doentes de ambulatório, são 

feitas preparações suficientes para um mês, exceto quando não é possível devido aos prazos 

de validade. 

Antes dos MM serem preparados, a prescrição é sujeita a validação farmacêutica. É 

impressa uma FTP (Anexo VII) que contém o nome da preparação, o número do lote, a 
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quantidade a preparar, a data de preparação, informações sobre as matérias-primas (origem, 

número de lote, validade, quantidade calculada, quantidade medida/pesada), equipamento, 

embalagem, prazo de utilização e condições de conservação, ensaios de verificação. Todos os 

passos têm a data e a rubrica do operador e do supervisor e, no fim, é assinalada a 

aprovação/rejeição da preparação pelo farmacêutico. Também é impresso o rótulo (Anexo VIII), 

em duplicado, pois é colocada uma cópia deste na FTP.  

A maioria dos MM são preparados com alguma frequência na UMMNE, pelo que possuem 

código no sistema informático e uma FTP pré-preparada. Quando não existe uma fórmula 

descrita adequada ao pretendido, utiliza-se o “veículo para a preparação de suspensões orais, 

isento de açúcar” (FGP B.9) dado que possui propriedades que garantem a obtenção de 

suspensões por simples dispersão das substâncias ativas, permitindo uma preparação fácil e 

rápida de produtos acabados com qualidade, características apropriadas para administração 

por via oral e estabilidade física e microbiológica.  

Antes da preparação propriamente dita, o manipulador limpa e desinfeta as mãos, bem 

como a superfície de trabalho, com etanol a 70º e seleciona o material, equipamento e 

matérias-primas necessárias. A preparação respeita as Boas Práticas de Preparação de 

Medicamentos Manipulados (Portaria nº 594/2004, de 2 de junho) e é feita seguindo a FTP. O 

MM é então acondicionado e rotulado. Todas as pesagens e medições de volume devem ser 

realizadas ou supervisionadas pelo farmacêutico.  

Por fim, são efetuadas verificações a fim de atestar a qualidade das preparações, cujos 

resultados devem ser registados na respetiva FTP. Há sempre uma análise dos caracteres 

organoléticos, bem como uma verificação final da massa/volume. O produto semi-acabado 

deve também satisfazer os requisitos estabelecidos na monografia genérica da Farmacopeia 

Portuguesa para a respetiva forma farmacêutica. Além disso, consoante a forma farmacêutica 

do MM, são feitos outros ensaios, nomeadamente uniformidade de massa nas formas 

farmacêuticas sólidas e pH nas formas farmacêuticas líquidas. 

5.6. Manipulação de Fármacos Citotóxicos 

Os medicamentos citotóxicos são preparados na UCPC, que possui uma área própria, 

localizada no Hospital de Dia do CHSJ, junto às salas onde os adultos e as crianças fazem os 

tratamentos de quimioterapia. Nesta unidade são preparados os ciclos de quimioterapia para o 

HDA, quer de adultos quer de pediatria, bem como para serviços de internamento do hospital 

(hematologia clínica, hematoncologia pediátrica, unidade de doentes neutropénicos). A 

terapêutica adjuvante a ser administrada no domicílio é, por sua vez, fornecida na UFA. 

Alguns dos medicamentos a serem preparados exigem, no início da terapêutica, autorização 

da DC. Os medicamentos que são de importação e sem evidência clinica comprovada exigem 

relatório médico e consentimento informado do doente. 
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5.6.1. Espaço Físico 

A UCPC possui três áreas distintas: a zona negra, a zona cinzenta e a zona branca. 

Na zona negra o pessoal deve usar protetores de calçado, bata e luvas de proteção 

individual. Aqui encontram-se armazenados os CTX, em armários, por ordem alfabética da 

DCI, e de acordo com as respetivas condições de conservação, pelo que, quando necessário, 

estão no frigorífico e/ou protegidos da luz. Encontra-se ainda o equipamento e o material 

clínico necessário à preparação. Um transfer  permite a comunicação entre esta zona e a zona 

branca. 

A zona cinzenta corresponde à antecâmara da zona branca, sendo o local em que os 

manipuladores que lá entrarão se preparam, lavando e desinfetando as mãos e equipando-se 

com touca, máscara de autofiltração P3 e um primeiro par de luvas de acetonitrilo. 

É na zona branca que se faz a preparação propriamente dita. Existem duas CFLV  de classe 

II.B2, bancadas para preparação do material e contentores para os resíduos formados durante 

a manipulação. O técnico manipulador calça o segundo par de luvas (de látex, estéreis) no 

interior na CFLV. A zona está pressurizada negativamente, de modo a evitar que eventuais 

resíduos dos citotóxicos abandonem a sala. 

A unidade possui dois guichets, através dos quais contacta diretamente com os enfermeiros 

presentes na sala de tratamento de quimioterapia para adultos, possibilitando, não só a 

receção de prescrições médicas, mas também a saída dos medicamentos. 

5.6.2. Procedimentos 

Transporte, receção e armazenamento de CTX 

Os responsáveis por estes processos são os TDT e os auxiliares de ação médica, devendo 

ser assegurada a segurança, quer dos operadores quer do ambiente circundante. O transporte 

é feito em malas com advertência exterior sobre a presença de citotóxicos. O circuito de 

distribuição é específico, sendo os CTX distribuídos de forma separada dos restantes 

medicamentos. Aquando da receção, são confirmados os medicamentos, os lotes e as 

quantidades recebidas, procedendo-se ao seu armazenamento adequado em armários 

próprios e permitindo uma rotatividade adequada do stock (FEFO).  

Receção das prescrições e elaboração das ordens de preparação  

As prescrições chegam à UCPC através dos enfermeiros, que entregam o original da 

prescrição médica, podendo também ser efetuada via online. Os farmacêuticos são 

responsáveis por rececioná-las, verificando se têm toda a informação necessária, 

nomeadamente data e assinatura médica, identificação do doente, dose, via, ritmo e duração 

de administração dos fármacos. Da prescrição consta o ciclo completo de quimioterapia, pelo 

que contém não só os fármacos citotóxicos que deverão ser preparados na UCPC, mas 

também terapêutica adjuvante. 
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A validação é realizada tendo em conta essencialmente a adequabilidade do protocolo 

clínico à patologia, a dose prescrita, a via de administração e compatibilidades, nomeadamente 

com o solvente usado. A dose do fármaco é habitualmente decidida segundo a superfície 

corporal do doente, no entanto pode ser ajustada de acordo com diferentes parâmetros, como 

a clearance renal e, em caso de toxicidade, deve ser diminuída. As vias de administração 

possíveis são variadas, incluindo intravenosa, intramuscular, subcutânea e intratecal. Os 

fármacos podem ainda ser administrados em bólus ou em perfusão. Para certos fármacos, 

como o 5-fluorouracilo, existe ainda a possibilidade de utilizar uma bomba perfusora, em que a 

administração pode durar mais do que 24 horas e o doente a pode realizar no domicílio.  

Segue-se a elaboração dos rótulos, que funcionam como ordens de preparação e que no 

CHSJ é feita de forma manual. Uma cópia é colocada na respetiva prescrição. Os rótulos têm a 

identificação do doente e do serviço clínico, a data de preparação e a hora (esta apenas 

quando a preparação se destina ao internamento, por causa da estabilidade), a composição, a 

diluição (ou seja, o volume de uma determinada solução injetável de grande volume a usar 

para diluir o fármaco – pode ser solução de cloreto de sódio a 0,9% ou solução de soro 

glicosado a 5%, etc.), o volume de CTX a medir, o volume final da preparação, as condições de 

conservação e estabilidade, a via e duração de administração e a assinatura do farmacêutico 

que a elaborou (Anexo IX). Na escolha da bolsa de solução para diluição o farmacêutico tem 

em conta eventuais incompatibilidades bem como o volume final e o volume possível de 

aditivação. São ainda colocadas eventuais observações, inclusive para o técnico preparador. 

Diariamente é feito um agendamento das preparações para o dia seguinte, em que é 

atribuído um número sequencial a cada doente (por dia) e é registado o número de 

preparações a efetuar para cada um. Após a preparação, é nesta folha que é registada a hora 

de saída. 

Preparação dos CTX 

A CFLV  é limpa no início do dia e novamente descontaminada no final.  

Na zona negra, um farmacêutico confirma o rótulo do fármaco a preparar, assinando 

também, de modo a existir uma dupla validação. Preparando um tabuleiro por preparação, 

coloca o medicamento e o saco de soro a utilizar, juntamente com o rótulo, pulverizando tudo 

com álcool a 70º e colocando no transfer. Os medicamentos e respetivos lotes são anotados 

numa folha de registo. Na zona branca, o TDT de apoio retira os tabuleiros, dispondo-os num 

carro de apoio adjacente à CFLV por ordem de entrada. Analisando os rótulos, seleciona o 

material de trabalho necessário e coloca tudo na CFLV, após borrifar com etanol a 70º 

novamente, sendo que a abertura dos invólucros é efetuada já no interior da câmara. A ordem 

de preparação é afixada na parte exterior do vidro. O TDT que está a efetuar a manipulação 

não retira nunca as mãos da câmara, trabalhando com adequada técnica assética. Também 
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nesta fase existe dupla validação, já que todas as operações são confirmadas pelo TDT que 

está a apoiar a manipulação. Uma vez finalizada a operação, os produtos são colocados no 

tabuleiro com os rótulos e introduzidos no transfer, para que o farmacêutico confirme a 

identificação do doente e os volumes e soluções de diluição usadas, faça uma inspeção visual 

da preparação e coloque o rótulo. Dá-se então saída ao medicamento. 

O material utilizado é variado, sendo selecionado em função da operação a realizar, do 

volume a medir e do fármaco (por exemplo se é ou não muito viscoso). Assim, destacam-se: 

 as seringas e equipamentos de infusão com conexões Luer-lock (com rosca), para que 

as ligações sejam seguras  e não haja derramamento de CTX; 

 os sistemas de conexão chemo-spikes, que possibilitam a medição de volumes sem 

risco de gotejamento, e sem necessidade de recorrer à técnica da pressão negativa, graças a 

um filtro que previne ainda a contaminação do operador e do ambiente; 

 o sistema prolongador Cyto-Set, o qual permite uma preparação e administração segura 

dos CTX. 

Para as medições e transferências de volumes com seringa, é necessário envolver a 

conexão seringa/agulha ou seringa/spike com compressas esterilizadas embebidas em etanol 

a 70º para prevenir a eventual contaminação do operador pela libertação de aerossóis. 

Em caso de acidentes e derramamentos de CTX, existem protocolos que devem ser 

seguidos, a fim de garantir a segurança do pessoal e minimizar os riscos, o que inclui a 

utilização de kits de derramamento. 

Por outro lado, existem também protocolos em caso de extravasão de CTX, isto é, de fuga 

acidental de uma solução de citotóxicos para o espaço/tecido circundante durante a 

administração, podendo provocar danos funcionais e estéticos ao doente. 

Refira-se ainda que os CTX se podem encontrar sob a forma de comprimidos, cápsulas ou 

suspensão oral, acondicionados em blister ou frasco. Porém, as dosagens apresentadas pela 

indústria farmacêutica podem não satisfazer as necessidades individuais de determinados 

doentes, por exemplo em pediatria. Uma vez que nunca se devem abrir cápsulas ou pulverizar 

comprimidos, quer em ambiente aberto quer em câmara, pois os pós libertados aumentariam o 

risco de contaminação do operador e do meio ambiente, devem-se tentar obter formas orais 

líquidas. Estas preparações devem então ser realizadas na UCPC, a partir de liofilizados, 

cápsulas, comprimidos ou soluções injetáveis, na CFLV, e acondicionadas em frascos. 

5.7. Reembalagem e Fracionamento 

A necessidade de reembalar especialidades farmacêuticas advém do facto de a indústria 

nem sempre as disponibilizar sob a forma de unidose, o que  é essencial para o funcionamento 

do sistema de distribuição do medicamento em dose unitária no hospital. Esta necessidade 

surge também aquando da dispensa de medicamentos na UFA, em quantidade ajustada a 30 
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dias de terapêutica. De facto, a reembalagem permite diminuir o desperdício e aumentar o 

controlo sobre as existências e o orçamento. 

Ao proceder à reembalagem de medicamentos é necessário garantir que a nova embalagem 

é adequada às suas características e que está devidamente rotulada, com identificação da 

substância ativa e dosagem, além do número de lote e prazo de validade atribuídos. Este 

corresponderá a 25% do prazo atribuido pela indústria, até um máximo de 6 meses, quando o 

medicamento é retirado da sua embalagem primária. 

No CHSJ, a reembalagem de formas farmacêuticas orais sólidas unitárias é 

maioritariamente feita com recurso ao sistema automático FDS (Fast Dispensing System). O 

sistema consiste num conjunto de cassetes que contêm comprimidos, cápsulas, etc., os quais 

são dispensados, de acordo com a informação do software, através de um rotor. Este está 

calibrado para um dado medicamento, de uma dada marca e com uma certa dosagem. A forma 

farmacêutica é lançada num canal comum e embalada individualmente numa fita, onde é 

impresso o rótulo. Ao serem lançados no canal, os comprimidos não revestidos libertam pó, de 

acordo com a sua friabilidade (desgaste mecânico), mas considera-se que as perdas não são 

significativas para a maioria dos medicamentos. 

Por um lado, o FDS tem as vantagens da rapidez e da diminuição de erros, constituindo 

uma garantia de qualidade e segurança, além de permitir reembalar os medicamentos 

necessários para cada cama e SC, facilitando a distribuição em dose unitária. Por outro lado, 

tem as desvantagens de o custo de calibração ser elevado (condicionando o número e a 

variedade de medicamentos disponíveis para reembalagem) e de não permitir a reembalagem 

de certos medicamentos, nomeadamente: 

 termolábeis, pois o sistema não é refrigerado; 

 fotossensíveis, uma vez que não são produzidas fitas fotoprotectoras compatíveis com 

o sistema; 

 higroscópicos; 

 citotóxicos e anti-infeciosos, devido ao desgaste mecânico associado ao funcionamento 

do sistema. Note-se que o pó resultante da queda dos comprimidos é libertado para o 

ambiente e conduz ao aparecimento de contaminações cruzadas, o que, no caso dos 

citotóxicos, pode levar a efeitos nefastos na saúde de operadores e doentes e, no caso 

dos anti-infeciosos, favorecer o aparecimento de resistências cruzadas. 

Para além do FDS, os SF do CHSJ dispõem ainda de um sistema semi-automático de 

reembalagem para o qual existe fita fotoprotetora disponível, pelo que permite reembalar 

medicamentos fotossensíveis. Este sistema também é usado para reembalar os medicamentos 

que não têm cassete calibrada no FDS e as frações de comprimidos. 



|| MICF || Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Filipa Abreu, Filipe Pereira, Luísa Santos ||  3377  || 

A reembalagem de citotóxicos é um caso especial, dados os riscos associados a este tipo 

de fármacos e os cuidados que são necessários na sua manipulação. A utilização de máquinas 

de reembalagem automáticas não é, como se viu, uma opção viável, visto haver risco de 

contaminação cruzada e de produção de pós, com potenciais perigos para a saúde de doentes 

e operadores. Assim, no caso de ser necessária, a reembalagem de citotóxicos é realizada em 

câmara de fluxo laminar vertical, sendo que o operador usa todo o equipamento de proteção 

individual atrás descrito e manipula as cápsulas ou comprimidos com pinça de metal, 

observando os supramencionados procedimentos inerentes à manipulação de citotóxicos. 

Geralmente, os medicamentos citotóxicos reembalados destinam-se à UFA, onde há a 

necessidade de dispensar embalagens com um número de unidades ajustado ao mês ou à 

data da próxima consulta. Portanto, distribui-se um determinado número de comprimidos ou 

cápsulas da embalagem industrial por frascos de vidro âmbar, que são devidamente rotulados 

e identificados como CTX. 

Por último, há que referir que na unidade de reembalagem também se procede ao 

fracionamento (e reembalagem) de comprimidos quando é comum o uso de dosagens 

inferiores às disponibilizadas pela indústria. Também há casos mais específicos ou menos 

usuais em que são os enfermeiros que fracionam os comprimidos antes da sua administração. 

O fracionamento pode ser executado pela técnica da mão dominante, com bisturi ou com 

aparelho próprio. Por princípio, não se fracionam os seguintes comprimidos: multifármaco, 

revestidos, de libertação modificada, espessos e gastrorresistentes. 

 

Durante o estágio realizado no CHSJ foi possível conhecer as diferentes áreas da UMC, 

observando e colaborando nas diferentes atividades efetuadas e acima descritas. No caso da 

unidade de reembalagem, foi possível observar o funcionamento do FDS (reembalagem de 

medicamentos por cama e SC), constatando as suas vantagens e desvantagens. 

Na UMMNE houve ainda oportunidade de preparar, com supervisão farmacêutica, uma 

suspensão oral, e de se proceder à resolução de casos clínicos, com recurso a fontes 

bibliográficas, pesquisando-se por exemplo formulações, usos off-label e a fisiopatologia e 

terapêutica de algumas das doenças em que é mais comum recorrer-se aos serviços prestados 

pela unidade.  

 Na UCPC houve também oportunidade de conversar com um dos enfermeiros responsáveis 

pela sala de tratamento de quimioterapia dos adultos, permitindo uma visão mais humana do 

destino dado aos CTX preparados, bem como uma maior compreensão da ligação entre o 

medicamento e a enfermagem. Nesta conversa, foi mostrada a organização e o funcionamento 

da sala de tratamentos e foram explicados aspetos relacionados com a administração dos CTX 
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preparados nos SF. Houve ainda possibilidade de analisar mais pormenorizadamente 

prescrições de ciclos de quimioterapia, mais concretamente o papel da terapêutica adjuvante. 

6. Ensaios Clínicos 

A Lei nº 46/2004, de 19 de agosto, atribuiu aos serviços farmacêuticos hospitalares a 

função de armazenar e ceder os medicamentos experimentais, os dispositivos utilizados para a 

sua administração e os demais medicamentos já autorizados eventualmente necessários ou 

complementares à realização dos ensaios. 

Para tal, existe nos SF do CHSJ uma Unidade de Ensaios Clínicos, responsável pelo 

circuito do medicamento experimental. No CHSJ decorrem atualmente ensaios aleatórios e 

cegos, de fase II e III, mas também ensaios abertos e/ou não aleatórios. Os ensaios englobam 

participantes doentes, divididos por grupos cujos resultados se pretendem comparar – 

tratamento em estudo versus tratamento instituído para a patologia ou placebo – ou são de 

braço único, para estudo da segurança de um fármaco, por exemplo. Os fármacos em estudo 

são essencialmente antineoplásicos, antiretrovíricos, fármacos do aparelho cardiovascular e 

sistema nervoso. 

6.1. Espaço Físico 

A UEC possui um espaço próprio e de acesso restrito, cuja temperatura e humidade são 

controladas. Este espaço está dividido numa área de trabalho, numa zona de atendimento aos 

intervenientes e numa área de armazenamento. Nesta última distinguem-se: 

 armários de armazenamento da medicação dos ensaios clínicos (EC) em curso e 

respetiva documentação; 

 frigoríficos de armazenamento da medicação conservada a 2-8ºC e armário para a 

documentação respetiva; 

 armário de “quarentena” para medicamentos não rececionados ou devolvidos mas ainda 

não contabilizados; 

 armário para os medicamentos devolvidos ou expirados; 

 armário para arquivo dos registos de temperatura e humidade dos armários/frigoríficos, 

dos certificados de calibração dos equipamentos e dos comprovativos de formação dos 

farmacêuticos; 

 armário com a documentação relativa aos EC já encerrados (que deve ser mantida até 

pelo menos 15 anos após o encerramento do EC). 

6.2. Intervenientes 

A Lei nº 46/2004 define a responsabilidade de cada uma das partes intervenientes na 

realização de um ensaio clínico e determina as entidades reguladoras com responsabilidade na 
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sua autorização e inspeção, detalhadas no Decreto-Lei n.º 102/2007, de 2 de Abril. (ver Tabela 

3 e Tabela 4). 

Tabela 3. Intervenientes na realização de um ensaio clínico, segundo a Lei nº 46/2004, de 19 de agosto. 

Interveniente Definição legal 

Promotor 
«Pessoa, singular ou coletiva, instituto ou organismo responsável pela conceção, 

realização, gestão ou financiamento de um EC.» 

Monitor 

«Profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, designado 

pelo promotor para acompanhar o EC e para o manter permanentemente informado, 

relatando a sua evolução e verificando as informações e dados coligidos.» 

Investigador 

«Médico ou uma outra pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal para o 

exercício da atividade de investigação, devido às habilitações científicas e à 

experiência na prestação de cuidados a doentes que a mesma exija, que se 

responsabiliza pela realização do EC  no centro de ensaio e, sendo caso disso, pela 

equipa que executa o ensaio nesse centro; neste caso, pode ser designado 

investigador principal.» 

Participante 
«Pessoa que participa no ensaio clínico quer como recetor do medicamento 

experimental quer para efeitos de controlo.» 

 

Tabela 4. Responsabilidades de entidades reguladoras da realização de ensaios clínicos, segundo a Lei nº 
46/2004, de 19 de agosto, e o Decreto-Lei n.º 102/2007, de 2 de abril. 

Entidade reguladora Responsabilidade legal 

INFARMED Entidade que concede autorização para a realização do EC. 

Comissão de Ética para 

a Investigação Clínica 

(CEIC) 

Organismo constituído por profissionais de saúde e outros, incumbido de 

assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos 

participantes do EC. Recebe e valida o pedido de parecer apresentado 

pelo promotor e acompanha a atividade das CES no que concerne aos 

ensaios. 

Comissão Nacional de  

Proteção de Dados 

(CNPD) 

Entidade que vela pela confidencialidade dos dados coligidos. 

 

6.3. Procedimentos 

A primeira etapa de um EC é a sua aprovação por parte das entidades reguladoras. Assim, 

é necessário obter um parecer positivo da CEIC, autorização do INFARMED e notificar a 

CNPD. De facto, qualquer EC deve respeitar as Boas Práticas Clínicas, os direitos, segurança 

e bem-estar dos participantes, bem como a credibilidade dos dados. 

Contudo, para que o EC se realize no centro hospitalar, é ainda necessário autorização do 

CA. Na primeira visita, o monitor reúne com o investigador e o farmacêutico responsável para 

explicar o protocolo do ensaio e entregar documentação respetiva, incluindo contactos de todos 

os intervenientes, protocolo do ensaio, aprovações de todas as entidades reguladoras, 

brochura do investigador (com informação relativa a propriedades físico-químicas e 

farmacêuticas, formulação, estudos pré-clínicos, farmacocinética, toxicologia, efeitos em 

humanos, segurança e eficácia), informação do medicamento e/ou dispositivo médico em 

estudo, procedimentos, documentação para registo da medicação nos SF. 
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Segue-se o recrutamento de doentes pelo investigador, que seleciona aqueles que 

cumprem os critérios de inclusão e lhes dá a informação acerca do estudo, do tratamento e dos 

procedimentos a cumprir. Assim se inicia o EC propriamente dito, sendo nesta fase que o papel 

dos SF se torna fundamental, atuando no circuito do medicamento experimental. 

Ao longo do EC, é da responsabilidade do promotor fornecer aos SF os medicamentos 

experimentais e, salvo autorização do CA, os dispositivos utilizados para a sua administração e 

os demais medicamentos eventualmente necessários ou complementares à realização dos 

ensaios. 

Periodicamente, decorrem visitas de monitorização nas quais o monitor verifica o 

cumprimento do protocolo e das Boas Práticas Clínicas. Para além disso, o promotor e as 

entidades reguladoras, incluindo autoridades do medicamento estrangeiras, podem agendar 

auditorias e inspeções, respetivamente. 

No fim do EC, o promotor recolhe toda a medicação sobrante e a documentação é 

arquivada. No entanto, segundo a Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto, se o investigador 

considerar que a continuação do tratamento é indispensável e não existirem alternativas 

terapêuticas para um dado participante, o promotor deve disponibilizá-lo gratuitamente até à 

sua introdução no mercado. Neste caso, o medicamento “de uso compassivo” será dispensado 

na UFA. 

6.4. Circuito do Medicamento Experimental 

Aquando da receção da medicação, o farmacêutico comprova a identificação e integridade 

das embalagens, os lotes e prazos de validade, as condições de transporte e se as 

quantidades específicas na guia de remessa coincidem com a quantidade recebida. É 

necessário um particular cuidado com a medicação de frio. Esta é, geralmente,  acompanhada, 

durante o seu transporte, de um dispositivo registador de temperatura, que é parado no 

momento da receção. Caso se verifique algum desvio ao esperado, o promotor é contactado e 

a medicação é colocada em quarentena até decisão pelo promotor da atitude a tomar. 

Até que o procedimento de receção seja executado a medicação permanece “em 

quarentena”, finda a qual se procede ao armazenamento nos armários ou frigoríficos respetivos 

da unidade, de acordo com as condições de conservação adequadas. A receção da medicação 

é reportada ao promotor por via telefónica (IVRS – Interactive Voice Responsive System), ou 

via internet (IWRS – Interactive Web Responsive System), ou email, ou outro procedimento 

pré-definido. 

A dispensa da medicação faz-se nos dias marcados após a entrega da prescrição, a qual 

especifica o código do participante e as embalagens que lhe são atribuídas. No ato da 

dispensa, o farmacêutico comunica ao participante toda a informação relativa ao cumprimento 

do tratamento, como posologia, modo de administração, modo de conservação e possíveis 
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efeitos adversos, além de informar da necessidade de devolver todas as embalagens 

dispensadas na próxima visita, inclusive as vazias.  

No caso dos medicamentos que necessitam de manipulação, nomeadamente os 

citotóxicos, estes são enviados à UCPC, que os prepara, dispensa e faz os devidos registos. 

Todas as devoluções são contabilizadas pelo farmacêutico para que seja possível avaliar a 

adesão à terapêutica. Se a taxa de adesão do participante for inferior a 80% ou superior a 

120%, o promotor e o investigador são contactados. 

Toda a medicação (devolvida, com prazo de validade expirado, imprópria para dispensa, 

sobrante no fim do EC) é recolhida pelo promotor exceto os casos em que é solicitada a sua 

destruição local. 

 Todas as ações do circuito do medicamento experimental têm de ser devidamente 

registadas, de acordo com o protocolo definido pelo promotor. Geralmente os registos 

englobam a data, as quantidades, o lote, o prazo de validade, o código do produto e do 

participante e são arquivados no dossier do ensaio. É também necessário um registo dos 

movimentos da medicação (nomeadamente receção e dispensa), para efeitos de gestão de 

stocks. 

 Em alguns EC a gestão das existências é feita da seguinte forma: o promotor define um 

stock mínimo e, quando este é atingido, o farmacêutico solicita o envio de mais medicamentos. 

Noutros EC, a gestão das existências é automática, graças a um sistema informático de 

interação por telefone (IVRS)  ou internet (IWRS) ao qual farmacêutico e médico acedem para 

registar a medicação rececionada e prescrever a medicação ao interveniente, respetivamente. 

É de salientar que todos os procedimentos relativos à realização de EC foram 

harmonizados nas normas orientadoras da ICH (Harmonised Tripartite Guidelines for Good 

Clinical Practice 1997).  

Durante o tempo passado na UEC do CHSJ foi possível colaborar nas diversas fases do 

circuito do medicamento experimental, além de assistir a uma primeira visita de monitores. 

Através do diálogo com os monitores, houve ainda oportunidade de aprender sobre esta que é 

também uma opção profissional para os farmacêuticos. 

7. Informação sobre medicamentos e outras atividades de Farmácia Clínica 

7.1. Validação de Prescrições 

A validação de prescrições médicas é uma prática profissional farmacêutica em que o 

farmacêutico verifica se estas estão de acordo com as normas de orientação clínica e com as 

indicações terapêuticas aprovadas no RCM, identificando e resolvendo PRM. Para isso, faz 

uma análise farmacoterapêutica da prescrição, avaliando as doses, frequência de 

administração, interações farmacoterapêuticas, duplicações e vias de administração. Verifica 
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também a adequação do circuito de distribuição pelo qual o medicamento chegará ao doente e 

se os medicamentos sujeitos a justificação obrigatória e/ou autorização prévia pela DC e/ou 

CES podem ser dispensados. 

No caso das prescrições médicas eletrónicas a validação farmacêutica é também feita por 

esta via; no caso das não eletrónicas, a validação, é efetuada, por vezes, posteriormente à 

administração do medicamento. 

Durante o estágio, foi possível assistir frequentemente à validação de prescrições, 

sobretudo por via eletrónica. 

7.2. Serviço de Informação de Medicamentos 

A veiculação de informação sobre medicamentos, dispositivos médicos e produtos de saúde 

de modo a promover o seu uso seguro e eficaz é uma atividade tipicamente farmacêutica. 

De facto, dado o grande número de novos medicamentos, a complexidade da terapêutica, o 

elevado número de publicações nesta área e a falta de objetividade de algumas, os 

profissionais de saúde necessitam de aceder a informação científica e independente no âmbito 

da sua atividade diária. Para colmatar esta necessidade, existem centros de informação do 

medicamento (CIM) que se dedicam à compilação, tratamento e difusão de informação. Para 

além disso, os próprios farmacêuticos hospitalares, dada a sua formação, estão preparados 

para veicular a informação necessária aos profissionais de saúde ao nível dos SC e também a 

nível hospitalar, pela sua participação em diversas comissões. Deste modo, prestam um 

serviço de informação do medicamento, avaliando a bibliografia e veiculando informação isenta 

e segura, que em muitas situações se destina a uma situação clínica concreta. 

No CHSJ não existe um CIM, pelo que qualquer farmacêutico do hospital é responsável pelo 

fornecimento de informações relativas a medicamentos, dispositivos médicos e demais 

produtos de saúde. Assim, os farmacêuticos estão disponíveis para o esclarecimento de 

dúvidas, por parte dos restantes profissionais de saúde, de índole farmacológica e/ou 

farmacotécnica, como a estabilidade, o fracionamento, as compatibilidades, as vias de 

administração e as indicações terapêuticas (estabelecidas e off-label), mas também de 

questões relacionadas com a prescrição, nomeadamente sobre a disponibilidade de certos 

medicamentos no CHSJ e procedimentos específicos de prescrição/requisição. Para além 

disso, quando necessário, recorre-se aos CIM existentes a nível nacional, como o da Ordem 

dos Farmacêuticos. 

Neste contexto, uma das atividades desenvolvidas durante o estágio foi a atualização de 

uma fonte de informação de apoio à administração de anti-infeciosos por via parentérica 

destinada aos enfermeiros do centro hospitalar. No seu conjunto, a informação abordava 

parâmetros como a reconstituição, diluição, administração, compatibilidades, estabilidade e 

observações relevantes (precauções na manipulação, conservação, características 
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organoléticas) relativas a cada medicamento em causa. Nesse sentido, foi necessário recorrer 

a diversas fontes bibliográficas – no caso, aos RCM das especialidades farmacêuticas em 

stock, via site do INFARMED ou da EMA, ou, na sua indisponibilidade (caso das 

especialidades farmacêuticas de importação), aos folhetos informativos que acompanham as 

mesmas, assim como a compêndios da especialidade. Dada a diversidade de bibliografia 

consultada, foram encontradas algumas incongruências, pelo que foi necessária uma seleção 

da informação mais fidedigna e adequada. Esta atividade resultou num ficheiro a ser submetido 

ao diretor dos SF para revisão e aprovação. 

Também houve a possibilidade de realizar pesquisas sobre assuntos relevantes para a 

prática clinica hospitalar: “antibioterapia intravenosa contínua versus intermitente” e 

“administração subcutânea em cuidados paliativos”, permitindo um maior contacto com 

diferentes fontes de informação.  

Houve ainda oportunidade de ter conhecimento de alguns casos a decorrer durante o 

período de estágio no CHSJ, no qual o farmacêutico teve um papel importante, nomeadamente 

o de um doente, gastrectomizado, que não estava a responder como esperado à terapêutica 

com rifampicina, pelo que foi necessário proceder ao doseamento dos níveis séricos deste 

fármaco. A pesquisa relacionada com a instituição a ser responsável pela análise, com o 

procedimento a levar a cabo no hospital e com o fundamento teórico foi desenvolvida em 

coordenação com o farmacêutico responsável pelo serviço. 

7.3. Farmacovigilância 

Como profissionais de saúde, os farmacêuticos devem contribuir para a deteção e 

notificação de quaisquer reações adversas que possam surgir da utilização dos medicamentos. 

Assim, colaboram com o Sistema Nacional de Farmacovigilância ao notificar suspeitas de 

reações adversas e sensibilizar outros profissionais de saúde para que o façam também 

(Anexo X). 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância divide-se em quatro unidades regionais, entre as 

quais a Unidade de Farmacovigilância do Norte (UFN), localizada na Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto. Durante o período de estágio houve oportunidade de visitar as 

instalações da UFN e de assistir a uma apresentação sobre farmacovigilância da perspetiva de 

quem notifica, mas também sobre as atividades ali desenvolvidas, isto é, a farmacovigilância  

na perspetiva de quem recolhe e trata as notificações de RAM.  

Surgiu ainda uma situação de hepatotoxicidade, em diversos doentes, em consequência da 

administração de um determinado medicamento para a tuberculose. Em conversa com os 

médicos, estes foram alertados para a necessidade de notificar esta RAM, tendo sido possível 

observar o preenchimento da notificação via eletrónica pela farmacêutica responsável. 
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7.4. Acompanhamento da visita médica 

No CHSJ há farmacêuticos que acompanham a visita médica, integrando um grupo 

multidisciplinar que engloba essencialmente a equipa médica, o enfermeiro-chefe e um dietista. 

Durante a visita, os vários médicos responsáveis pelos doentes internados expõem a sua 

situação clínica e historial conhecido, incluindo diagnóstico e intervenções farmacológicas e 

não farmacológicas, havendo espaço para discussão das opções tomadas e de outras a 

explorar. Esta aproximação permite dotar o farmacêutico de maior conhecimento acerca do 

doente, o qual é importante aquando da validação de prescrições. 

Enquanto estagiários, e sob a orientação da farmacêutica responsável pelo serviço de 

pneumologia, houve oportunidade de assistir à visita médica semanal desse serviço. 

7.5. Reuniões periódicas de aperfeiçoamento 

Periodicamente, realizam-se palestras destinadas aos farmacêuticos e restantes 

profissionais de saúde com o objetivo de reciclar, atualizar e adquirir conhecimentos 

necessários a uma prática profissional adequada. 

Durante o período de estágio houve a oportunidade de assistir às seguintes ações de 

formação:  

 apresentação de um novo medicamento para o tratamento de lupus eritmatoso 

sistémico (belimumab), decorrido nos SF do CHSJ, no dia 20 de fevereiro de 2013; 

 “Tratamento de Hepatites Víricas B e C: perspetiva económica”, decorrido nos SF do 

CHSJ, no dia 6 de março de 2013; 

 “HepyHour with the experts” (apresentações sobre o estado da arte no tratamento 

das hepatites B e C), decorrido no Espaço Porto Cruz, Vila Nova de Gaia, no dia 20 

de março de 2013. 

7.6. Comissões Técnicas 

Os farmacêuticos hospitalares participam em diversas comissões, integrando equipas 

multidisciplinares, nas quais contribuem com informação relacionada com o medicamento, 

dispositivos médicos e produtos de saúde, e também com a saúde e a doença de um modo 

geral, inerente à sua formação. 

7.6.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Nos hospitais públicos as CFT são regulamentadas pelo Despacho n.º 1083/2004 de 1 de 

dezembro. Estas comissões atuam como um órgão de ligação entre os serviços médicos e 

farmacêuticos, tendo atribuídas funções relacionadas com a garantia de qualidade, controlo de 

custo e monitorização do plano terapêutico. As ferramentas de que a comissão dispõe para o 

fazer são a elaboração do Formulário do Medicamento do CHSJ e o estabelecimento de 

protocolos de utilização das terapêuticas, de acordo com o preconizado no FHNM e as 

evidências científicas disponíveis. 
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Devido à necessidade de promover uma utilização mais eficiente dos medicamentos a nível 

nacional, nomeadamente através da definição de critérios de prescrição dos medicamentos, 

monitorização da sua utilização e garantia de igualdade de oportunidade de acesso à 

terapêutica aos utentes do SNS, tornou-se necessário a existência de uma Comissão Nacional 

de Farmácia e Terapêutica (CNFT), criada recentemente pelo Despacho n.º 2061-C/2013, de 1 

de fevereiro de 2013, nos termos previstos no Decreto-Lei nº46/2012 de 24 de fevereiro. É 

também da sua responsabilidade a elaboração e atualização do Formulário Nacional de 

Medicamentos. Assim, as CFT dos estabelecimentos hospitalares do SNS devem manter-se 

em permanente integração com a CNFT, garantindo o cumprimento do FHNM e dos protocolos 

estabelecidos. Caso se pretenda utilizar medicamentos não incluídos neste formulário, é 

competência da CFT do respetivo hospital a sua aprovação e inclusão em adenda ao 

formulário.  

7.6.2. Comissão de Controlo da Infeção 

 A Comissão de Controlo da Infeção (CCI) é nomeada pelo CA do CHSJ e é constituída por 

um presidente, por um núcleo executivo e por um núcleo técnico, sendo neste último que o 

farmacêutico está integrado. 

 Atualmente, encontra-se em vigor o Programa Nacional de Prevenção e Controlo das 

Infeções associadas aos Cuidados de Saúde (PNCI), cujo objetivo é identificar e reduzir os 

riscos de transmissão de infeções entre doentes, profissionais e visitantes, através da 

implementação de práticas baseadas na evidência. Segundo o Despacho nº 18 052/2007 da 

Direção Geral de Saúde, a CCI tem por competência a vigilância epidemiológica (recolha, 

registo e análise de informações sobre doentes e infeções, a fim de implementar medidas de 

prevenção) e a formação contínua dos profissionais de saúde, de modo a colocar em prática o 

PNCI. 

7.6.3. Comissão de Ética para a Saúde 

 A Comissão de Ética para a Saúde (CES) é regulada pelo Decreto-Lei n.º 97/95, de 10 de 

maio, que estabelece como seu objetivo garantir o cumprimento de padrões de ética no 

exercício da atividade diária hospitalar, salvaguardando a dignidade humana. Para tal, promove 

a divulgação dos padrões pelos quais se guia para emitir pareceres sobre questões éticas, 

procedendo à análise e reflexão de temas relevantes no âmbito da prática médica. 

 Assim, a realização de todos os trabalhos de investigação que envolvem doentes a decorrer 

no CHSJ são sujeitos primeiramente a autorização por parte da CES. Também todos os 

tratamentos off-label carecem de autorização prévia da CES para que possam ser efetuados. 
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8. Conclusão 

Ao longo dos dois meses de estágio nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de 

São João, EPE, foi possível contactar com a realidade profissional do farmacêutico hospitalar 

nas suas diversas áreas de atuação, desde a gestão, produção, distribuição e dispensa de 

medicamentos, dispositivos médicos e produtos de saúde, à farmacovigilância, realização de 

ensaios clínicos e informação a outros profissionais de saúde. De facto, o farmacêutico 

hospitalar deve ser dotado de polivalência e versatilidade para se adaptar às diferentes 

exigências da sua atividade profissional.  

Além disso, exige-se ao farmacêutico que integre equipas multidisciplinares e que 

mantenha os seus conhecimentos atualizados, constituindo assim um dos pilares da prestação 

de cuidados de saúde hospitalares de qualidade. 

Em suma, o estágio representou uma oportunidade de aplicar e consolidar os 

conhecimentos adquiridos durante o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, mas 

também de adquirir novas competências. Desta forma, constituiu uma mais-valia, não só na 

nossa formação profissional, mas também pessoal.  
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10. Anexos 

Anexo I 

Requisição de antimicrobianos 
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Anexo II 

Requisição de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo III 

Registo de saída diária de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo IV 

Requisição de medicamentos hemoderivados (Via farmácia) 
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Requisição de medicamentos hemoderivados (Via serviço) 
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Anexo V 

Técnica de Preparação de uma bolsa de nutrição parentérica 
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Anexo VI 

Rótulo de uma bolsa de nutrição parentérica 
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Anexo VII 

Ficha técnica de preparação de um medicamento manipulado não estéril 
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Anexo VIII 

Rótulo de um medicamento manipulado não estéril 
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Anexo IX 

Rótulo de um medicamento citotóxico para administração parentérica 
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Anexo X 

Folha de notificação de RAM 
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