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1. Introdução 

 

É notória a evolução da atividade farmacêutica ao longo dos anos. Este 

profissional assume um papel fulcral perante a comunidade, uma vez que é o último 

profissional de saúde a contactar com o doente antes da utilização do medicamento. O 

aconselhamento fornecido pelo farmacêutico permite que o utente realize uma 

terapêutica eficaz e segura, já que aquele baseia-se num discurso claro, 

fundamentado e adequado às necessidades de cada doente. Desta forma, o 

farmacêutico, cuja presença constante é obrigatória em todas as farmácias, está apto 

a prestar esclarecimento e aconselhamento sobre a seleção do fármaco mais 

adequado e as suas respetivas interações medicamentosas, contraindicações e 

reações adversas [1]. 

A farmácia é um local de saúde por excelência tendo em conta o apoio, as 

iniciativas a que se propõe, a informação e os serviços prestados à população. As 

modificações sofridas ao longo dos anos tornaram-na imprescindível no panorama 

nacional da saúde. A qualidade de vida da população aumenta consideravelmente em 

resposta às ações realizadas pela Farmácia junto à comunidade, como as campanhas 

de acompanhamento a diabéticos, hipertensos e asmáticos, o recebimento de 

embalagens e resíduos de medicamentos fora do prazo, a realização de ações de 

formação em escolas e lares, entre outras. 

 A realização deste estágio permitiu consolidar os conhecimentos académicos 

adquiridos durante o curso além de expor ao estagiário, futuro farmacêutico, a 

importância da componente humana quando se trata do atendimento ao balcão. Este 

relatório visa descrever, de forma resumida, as experiências e atividades realizadas ao 

longo do estágio, que se realizou na Farmácia das Fontainhas, no período de 11 de 

fevereiro a 31 de maio de 2013. 

 

 

 

2. Caracterização e Organização da Farmácia das Fontainhas 

 

2.1. Localização e Espaço Físico Exterior 

 

A Farmácia das Fontainhas (FF) localiza-se na Urbanização das Fontainhas – 

Edifício Torre Loja 1 em Vila das Aves, distrito do Porto.  



8 
 

O aspeto exterior da farmácia é característico e facilmente identificável por um 

letreiro com a inscrição FARMÁCIA e por uma cruz verde luminosa. A montra é toda 

envidraçada e encontra-se convenientemente limpa e em bom estado de conservação, 

de modo a favorecer a exposição dos produtos. Juntamente ao parque de 

estacionamento, que se localiza em frente à farmácia, existe um placar com uma cruz 

verde que indica o nome da farmácia e alguns serviços prestados na mesma. A FF 

também dispõe de uma rampa à entrada, garantindo acessibilidade a todos os 

potenciais utentes. 

Ainda no espaço exterior estão disponíveis, e bem visíveis, informações sobre 

o horário de funcionamento, nome da diretora técnica e serviços prestados na 

farmácia – enfermagem, consultas de podologia, entregas ao domicílio, consultas de 

nutrição, depilação a laser e radiofrequência. Todas estas características estão de 

acordo com o estipulado pelas Boas Práticas de Farmácia Comunitária [2]. 

 

2.2. Espaço Interior 

 

O interior da farmácia apresenta um ambiente bem iluminado, ventilado, calmo, 

acolhedor e profissional, que possibilita a adequada interação entre o farmacêutico e o 

utente. A área desta zona obedece as especificações mínimas da Deliberação n.º 

2473/2007, de 28 de novembro [3]. 

 

2.2.1. Zona de Atendimento ao Público 

 

Nesta divisão podemos encontrar diversos lineares que contêm produtos de 

dermocosmética, perfumaria, puericultura, higiene oral e produtos dietéticos; uma 

balança que determina o peso, a altura e o índice de massa corporal (IMC) e um 

balcão contínuo com três postos de atendimento. Cada posto de atendimento dispõe 

de um computador, um leitor ótico de código de barras e uma impressora. Por trás do 

balcão existem mais lineares com produtos de dermocosmética e veterinária e a caixa 

registadora, que está ligada a um computador que atualiza todos o movimentos de 

caixa realizados pelos postos de atendimento; tem local específico para a introdução 

de moedas e de notas. 

 

2.2.2. Zona de Processamento de Encomendas 

 

Este espaço está situado atrás do balcão e o acesso é reservado aos 

profissionais da farmácia. Dispõe de um terminal informático, com leitor ótico de 
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código de barras, que permite o envio, receção, verificação e devolução de 

encomendas. Ainda neste local está disponível um telefone fixo, uma 

impressora/fotocopiadora, literatura de apoio (Prontuário Terapêutico, Simposium 

Terapêutico, Índice Nacional Terapêutico, Dicionário de Especialidades 

Farmacêuticas), capas arquivadoras (movimentos de psicotrópicos, devoluções de 

encomendas, registos de manipulados, entre outros) e as receitas médicas (conferidas 

e por conferir, em gavetas separadas). 

É neste espaço que encontra-se o armário com gavetas deslizantes que 

contém os medicamentos, organizados por ordem alfabética, por cima deste armário 

encontram-se as fraldas geriátricas. Os medicamentos que exigem uma conservação 

entre 2ºC a 8ºC estão arrumados num frigorífico, com temperatura controlada através 

de um sistema de alarme; a porta é transparente de forma a permitir a fácil localização 

do produto sem a necessidade de abertura da mesma. Por cima deste balcão estão 

colocadas as meias de descanso; ao lado existe uma estante na qual encontramos os 

medicamentos de uso veterinário e produtos de higiene íntima. Em frente ao armário 

localiza-se outra estante dirigida a produtos que a farmácia pretende vender 

rapidamente, devido ao prazo de validade ou por vantagens financeiras; o contentor 

do VALORMED fica ao lado desta estante.  

 

2.2.3. Gabinete de Atendimento Personalizado 

 

Espaço reservado onde se realizam os ensaios bioquímicos (determinação de 

glicémia, colesterol total, triglicerídeos, ácido úrico, entre outros) e medição da tensão 

arterial. Este espaço também é dedicado à administração de injetáveis e a furação das 

orelhas. 

 

2.2.4. Armazém 

 

É o local onde são guardados os produtos excedentes, ou stock passivo, e 

localiza-se no piso inferior da farmácia. É um espaço grande, com várias divisões, 

organizado de forma a agrupar grupos semelhantes de produtos, facilitando o seu 

acesso (uma das salas é para genéricos, outra para medicamentos de marca, os 

armários do corredor contêm artigos de puericultura e dermocosmética).  

 

2.2.5. Laboratório 
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Apesar de raramente serem preparados medicamentos manipulados, o 

laboratório está preparado com todo o material necessário à sua produção, como 

matérias-primas, recipientes necessários à sua dispensa. Também dispõe de material 

de laboratório em vidro, balança semi-analítica e analítica, hotte, autoclave, um banho-

maria e uma pedra de mármore que serve como área de trabalho. É possível 

encontrar ainda a bibliografia de apoio, os boletins de análise das matérias-primas e 

os registos dos manipulados produzidos.  

 

2.2.6. Escritórios e Zona de Serviços Complementares 

 

A FF possui dois escritórios. Um dos escritórios é utilizado para a realização 

das consultas de nutrição ou outras tarefas que necessitem deste espaço. Já o outro é 

o escritório da diretora técnica, onde ela realiza tarefas de gestão da farmácia e onde 

pode receber delegados de informação médica. Possui igualmente um local onde são 

realizadas as consultas de podologia, as sessões de radiofrequência e os 

procedimentos de enfermagem. Também serve como pequena zona de refeições e de 

breve pausa. 

 

2.2.7. Instalações Sanitárias 

 

Estão disponíveis duas casas de banho: uma para os utentes, que se localiza 

no pequeno centro comercial onde a farmácia está inserida; outra para os 

funcionários, que se localiza no piso inferior. É próximo desta zona que encontram-se 

os cacifos individuais para os funcionários. 

 

2.3. Recursos Humanos e Horário de Funcionamento 

 

Segundo o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias devem 

dispor de pelo menos um diretor técnico e de outro farmacêutico, sendo coadjuvados 

por técnicos de farmácias ou outros profissionais devidamente habilitados [4]. 

Diretora técnica: Dra. Ana Maria Castro 

Farmacêuticas: Dra. Manuela Trindade e Dra. Sofia Silva 

Técnicos de Farmácia: Francisco Rodrigues, Guilherme Gondar e Ricardo Bailão 

Podologista: Dra. Selma Leal 

Nutricionista: Dr. Ricardo 

Enfermeiro: Enf. João Pedro Araújo 

A Farmácia das Fontainhas abre todos os dias do ano das 8h30m às 21h30m. 
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3. Biblioteca e Fontes de Informação 

 

No quotidiano da dispensa de medicamentos é obrigatório que o farmacêutico 

disponha de informações sobre indicações, contraindicações, interações, posologia e 

precauções com a utilização do medicamento, em formato digital ou em papel. Esta 

biblioteca deve estar sempre atualizada e organizada, situada em local facilmente 

acessível [2]. 

Considera-se de acesso obrigatório de acordo com as BPF´s: 

 Prontuário Terapêutico; 

 Resumo das Características do Medicamento (RCM) [2]. 

Algumas fontes complementares: 

 Martindale, The ExtraPharmacopeia 

 British National Formulary 

 Epocrates online 

 

O INFARMED também disponibiliza online o Infomed, com informações sobre 

medicamentos, tais como, nome dos medicamentos, substâncias ativas (DCI/nome 

genérico), dosagem, forma farmacêutica, preço de venda ao público, taxa de 

comparticipação com conteúdos sobre taxas de comparticipação, PVP, RCMs e 

folhetos informativos. Em muitos medicamentos também é possível consultar o folheto 

informativo e o relatório público de avaliação (PAR). O Infomed encontra-se disponível 

em http://www.infarmed.pt/infomed/inicio.php [5]. 

 

 

 

4. Gestão de Stock 

 

Entende-se por stock a totalidade de produtos que uma determinada empresa 

possui, num determinado momento, e que estão disponíveis para venda ou utilização. 

A gestão do stock é um ponto crucial na administração de qualquer empresa, incluindo 

a farmácia, pois os bons resultados, comerciais e financeiros, dependem do seu bom 

desempenho [6]. Para executar bem esta tarefa o farmacêutico precisa conjugar a 

viabilidade económica da farmácia com as necessidades dos utentes.  

Todos os produtos da farmácia possuem uma ficha no sistema informático. 

Essa ficha contém, para além de outras informações, o stock máximo e mínimo que a 

farmácia propõe para o produto em questão. Estes valores baseiam-se no histórico de 
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vendas do artigo, de modo que artigos com maior saída têm stocks mínimos maiores 

que artigos com pouca rotatividade. O programa informático sugere a encomenda de 

um produto quando o seu stock mínimo é atingido. Em alguns produtos cujas vendas 

apresentam sazonalidade, como é o exemplo dos antigripais e protetores solares, é 

necessário proceder ao ajuste do stock mínimo, a fim de evitar ruturas. Para que todo 

este processo seja eficaz é necessário que os stocks estejam corretos. 

Durante o período do estágio foi possível presenciar a rutura do stock de 

alguns medicamentos, consequência do redireccionamento dos mesmos por parte dos 

distribuidores. Houve situações em que o utente já havia procurado um produto em 

outras farmácias e este encontrava-se esgotado. Esta situação foi observada em 

diversas farmácias por todo o país. 

 

4.1.  Sistema Informático 

 

A FF utiliza como sistema informático o Winphar, disponibilizado pela empresa 

Simphar. Este programa permite a gestão diária da farmácia executando todas as 

tarefas relacionadas com a entrada e saída de mercadorias, além de permitir executar 

outras ações como marcação de consultas, gestão dos clientes (a farmácia possui um 

cartão próprio de fidelização) e controlo de prazos de validade. Possui uma interface 

intuitiva que permite a familiarização rápida com os comandos mais usados. As 

principais funções do Winphar são: vendas, encomendas, faturação, inventários e 

ações relacionadas com o fecho diário. 

 

4.2. Seleção de Fornecedores 

 

O processo de avaliação e seleção de fornecedores é uma responsabilidade do 

diretor técnico, que deve para este fim definir e documentar os procedimentos 

adequados [2]. A escolha do fornecedor deve ter em conta vários aspetos, tais como a 

rapidez na entrega, o número de entregas diárias, os descontos e bonificações 

oferecidas e as facilidades de pagamento. Os produtos comercializados pelas 

farmácias podem ser distribuídos por dois tipos de fornecedores: os distribuidores 

grossistas, ou armazenistas, e os laboratórios [7]. 

Numa fase inicial do estágio a FF trabalhava apenas com a Alliance Healthcare 

e mais para o final passou a realizar encomendas também com a Medicanorte. É 

importante que a farmácia trabalhe com mais de um distribuidor para evitar as ruturas 

de stock e para beneficiar de diferentes vantagens comerciais. São realizados três 

pedidos diários à Alliance e dois pedidos diários à Medicanorte. 
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A aquisição de alguns produtos de dermocosmética, puericultura, MNSRM e 

alguns MSRM é realizada diretamente com o laboratório, através dos seus delegados 

de informação médica. Este tipo de aquisição geralmente exige a encomenda de uma 

grande quantidade de produtos e em troca oferece à farmácia diversas vantagens 

económicas (bonificações e descontos) que no entanto podem não ser compensadas 

pela baixa rotatividade do produto.  

 

 

 

5. Encomendas e Aprovisionamento 

 

5.1. Realização de Encomendas 

 

O ato de efetuar encomendas é facilitado pelo sistema informático que sugere 

os produtos com base nas vendas. Antes do envio da encomenda sugerida pelo 

sistema informático esta precisa ser aprovada e nesse momento é possível alterar as 

quantidades pedidas e os fornecedores. Após aprovação, a encomenda é enviada via 

modem e logo em seguida é recebida uma mensagem informando que a transmissão 

da encomenda foi bem-sucedida (se for o caso). Por vezes surge o pedido de produtos 

que não encontram-se disponíveis na farmácia (produtos com preço muito elevado ou 

com baixíssima rotatividade) pelo que esta encomenda pontual pode ser realizada via 

telefone, sendo o produto entregue na próxima remessa. 

 

5.2. Receção e Conferência de Encomendas 

 

As encomendas chegam à farmácia em contentores de plástico que possuem 

identificação própria; caso haja algum produto de frio este deve ser prontamente 

colocado no frigorífico, com a indicação visível de que ainda não foi dada a entrada do 

produto. As encomendas rececionadas na Farmácia vêm acompanhadas de uma 

fatura e/ou guia de remessa em duplicado, onde vem identificado o número do 

documento, o nome da farmácia de destino da encomenda e, claro, a respetiva 

mercadoria. 

Em todas as faturas deve constar:  

 Identificação do fornecedor (nome, morada, NIC, capital social, número de 

telefone e número de fax); 

 Identificação da Farmácia a que se destina a encomenda (nome, morada, NIC 
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e número de cliente); 

 Designação dos produtos (nome comercial, forma farmacêutica, dosagem, 

tamanho das embalagens e código dos produtos); 

 Quantidade pedida de cada produto e quantidade entregue; 

 Bonificação, quando aplicável; 

 Valor líquido do produto; 

 IVA a que o produto está sujeito; 

 Preço unitário de cada produto e o preço de venda ao público (P.V.P), exceto 

para produtos cujo preço final é calculado na farmácia; 

 Valor total faturado. 

 

Os artigos recebidos são inseridos no sistema informático através de leitura 

ótica dos códigos de barras de cada produto, se o código não for lido deve ser inserido 

manualmente. Durante a receção, os produtos de venda livre são separados e a sua 

entrada no sistema é deixada para o fim; isto porque é preciso observar, produto a 

produto, se o preço de custo continua o mesmo, caso contrário deve-se inserir no 

computador o preço atual e realizar a impressão da etiqueta com o PVP. 

O prazo de validade deve ser sempre verificado e alterado no sistema 

informático caso haja necessidade. Por norma, sempre que o stock de um artigo está 

a zero deve-se proceder à alteração, assim fica registada a data do produto recém-

chegado. 

Antes de finalizar a receção é muito importante conferir as quantidades 

rececionadas, para garantir que não houve faltas, excessos ou trocas. Caso surja 

alguma irregularidade o fornecedor é prontamente contactado através do telefone. 

Os medicamentos que contêm substâncias presentes nas tabelas I, II, III e IV, 

com exceção da II-A, anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, precisam ser 

acompanhados de uma requisição em duplicado, que deve ser carimbada e assinada 

pela Diretora Técnica [8]. 

Após a receção da encomenda são guardadas todas as faturas consoante o 

fornecedor, sendo estas divididas em dois grupos – os originais e os duplicados. De 

quinze em quinze dias as faturas originais são organizadas pelo dia do mês e no fim 

deste são encaminhadas para a contabilidade.  

 

5.3. Armazenamento 
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Para obedecer às normas descritas pelas BPF´s o armazenamento deve ser 

feito de modo a garantir as condições necessárias de luz, espaço, temperatura (15º a 

25ºC), humidade (<60%) e segurança. No frigorífico as condições de temperatura 

devem manter-se entre os 2ºC e os 8ºC.  

A aplicação do conceito “first expired, first out” (FEFO) no armazenamento dos 

produtos comercializados na farmácia é extremamente importante pois garante que os 

medicamentos com um prazo de validade mais curto sejam os primeiros a ser 

dispensados. Para o bom funcionamento deste conceito é necessária uma 

monitorização regular dos prazos de validade. 

É de destacar a importância do contato com a rotina de receção de 

encomendas e armazenamento de produtos, pois o fato de conhecer a localização dos 

medicamentos e estar familiarizada com os seus respetivos nomes comerciais é um 

ponto-chave no momento do atendimento ao balcão, tornando-o mais rápido e eficaz.  

 

5.4. Controlo dos Prazos de Validade e Devoluções 

 

A monitorização inicia-se já na receção de encomendas, observando se houve 

envio de produtos fora do prazo ou com prazo muito curto; estas informações devem 

ser prontamente atualizadas no SI e deve-se registar sempre o prazo de validade mais 

curto, obedecendo a regra do FEFO. 

Na FF o controlo é efetuado mensalmente, com a impressão de uma listagem 

dos medicamentos que expiram nos três meses seguintes e a conferência manual de 

cada item da lista, qualquer discrepância deve ser prontamente corrigida no SI.  

O produto a ser devolvido é retirado da gaveta de deslizamento, ou do 

armazém, e é registado no sistema informático o menor prazo de validade dos 

produtos que ficaram armazenados e que se encontram em condições para a 

dispensa. Aquando da devolução os produtos são acompanhados por uma nota de 

devolução que contém o motivo da mesma e a lista e quantidades dos produtos 

devolvidos. Esta nota é impressa em triplicado, uma guia fica na farmácia para ser 

arquivada e as outras duas seguem junto com os produtos. 

Se o fornecedor aceitar a devolução pode tomar 2 posições: emite uma nota de 

crédito à farmácia, cujo valor é descontado na fatura seguinte ou procede à troca do 

produto por outro igual mas com prazo mais alargado. Caso o fornecedor não aceite a 

devolução estes artigos são integrados contabilisticamente nas quebras do ano civil 

(prejuízo para a farmácia). Estas quebras ficam guardadas em armazém para posterior 

eliminação. 

Durante o período do estágio foi possível realizar todas estas tarefas. 
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5.5. Vendas 

 

Na farmácia são realizados dois tipos de vendas, as vendas regulares e as 

especiais. Nas vendas regulares são verificadas duas situações distintas: 

 Venda completa: efetuada nos produtos não comparticipados e quando o 

doente traz consigo a receita, permitindo aplicar a comparticipação do Estado; 

 Venda suspensa: o doente não dispõe da receita naquele momento mas deseja 

comprar produtos que são comparticipados pelo Estado. Nesta situação o doente paga 

a totalidade do produto e é depois reembolsado pela farmácia quando disponibilizar a 

receita. 

 

As vendas especiais também apresentam duas modalidades: 

 Venda a crédito: realizada a clientes que possuam ficha na farmácia. Os 

utentes regularizam o pagamento quando trazem a(s) receita(s) ou quando lhes for 

economicamente favorável. 

 Vendas de receituário pendente: neste tipo o doente traz a receita mas não 

deseja aviar todos os produtos que nela constam. É realizada uma venda suspensa 

cujo comprovativo é anexado à receita, esta fica arquivada na farmácia e o utente 

pode aviar os demais artigos quando lhe for mais conveniente. 

 

 

 

6. Classificação dos produtos existentes na farmácia, definições 

e quadro legal aplicável 

 

6.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

 

Enquadram-se nesta classificação os medicamentos que: 

 Possam constituir um risco a saúde do doente mesmo quando usados para o 

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

 Possam constituir um risco para a saúde quando sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daqueles a que se 

destinam; 

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica [7]. 
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Estes medicamentos podem ser prescritos em quatro tipos diferentes de receitas: 

 Não renovável: possui validade de 30 dias consecutivos à data da prescrição; 

 Renovável: para medicação que se destine a determinadas doenças ou 

tratamentos prolongados. Esta é constituída por três vias com validade de 6 meses 

após a data de emissão; 

 Especial: específica para medicamentos psicotrópicos e estupefacientes; 

 Restrita: utilização reservada a certos meios especializados [7]. 

 

6.2. Medicamentos Não Sujeitos a Prescrição Médica Obrigatória 

 

Constituem os medicamentos que não preencham qualquer das condições 

necessárias para serem sujeitos a prescrição médica obrigatória, geralmente não são 

comparticipados pelo Estado. 

 

6.3. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

 

Os produtos inseridos nesta classificação são regulamentados pelo Decreto-Lei 

n.º 189/2008, de 24 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 115/2009, de 18 de 

maio. São definidos como “qualquer substância ou preparação destinada a ser posta 

em contato com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com 

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

limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou corrigir 

os odores corporais” [9, 10]. A margem de comercialização destes produtos é definida 

pela farmácia, sendo este grupo responsável por grande parte do seu lucro. 

 

6.4. Produtos Dietéticos e de Alimentação Especial 

 

Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial são aqueles 

que, devido à sua composição especial ou a processos especiais de fabrico, se 

distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, são adequados ao 

objetivo nutricional pretendido e comercializados com a indicação de que 

correspondem a esse objetivo. Esta classe está regulamentada pelo Decreto-Lei 

74/2010, de 21 de junho [11]. 

Este grupo de produtos inclui alimentos destinados a latentes e crianças 

pequenas, com necessidades nutricionais normais e alimentos com teores 
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modificados, de um ou mais componentes, destinados a doentes de qualquer idade, 

com patologias digestivas, metabólicas, renais ou que por qualquer razão apresentam 

necessidades alteradas. 

 

6.5. Produtos Fitoterapêuticos 

 

O Novo Estatuto do Medicamento estabelece os critérios de classificação para 

que haja uma correta inclusão de produtos nesta classe [7].  

Na FF é possível encontrar diversos produtos fitoterapêuticos, sendo os mais 

procurados os destinados aos distúrbios gastrintestinais. As formas farmacêuticas 

predominantes são os comprimidos, cápsulas e saquetas para infusão. 

 

6.6. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

 

O Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho, veio estabelecer o regime jurídico a 

que obedecem todos os processos envolvidos com os produtos de uso veterinário [12]. 

Alguns dos medicamentos inseridos nesta classe estão sujeitos à receita médica, não 

beneficiando por isso de comparticipação. 

Aquando da dispensa destes produtos é necessário ter sempre em atenção o 

peso do animal e a espécie, visto que as doses dependem destas características. Os 

produtos mais vendidos na FF são os indicados para desparasitação externa de cães 

e gatos. 

 

6.7. Dispositivos Médicos 

 

Estes produtos encontram-se regulamentados pelo Decreto-Lei n.º145/2009, 

de 17 de junho [13] e podem ser utilizados para fins de: 

 Diagnóstico, prevenção, monitorização, tratamento ou atenuação de uma 

doença, de lesão ou de uma deficiência; 

 Investigação, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo 

fisiológico; 

 Controlo da conceção. 
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7. Dispensa de Medicamentos Sujeitos à Receita Médica 

 

7.1. Prescrição Médica e Validação da Mesma 

 

Segundo a Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, o modelo de receita médica 

em vigor destina-se à prescrição de todos os medicamentos de uso humano, 

independentemente do local de prescrição, podendo ser manuais ou informatizadas. A 

receita deve obrigatoriamente incluir a DCI do medicamento, a forma farmacêutica, a 

dosagem e a posologia. Os medicamentos comparticipados podem ser prescritos em 

receita renovável. As receitas dos pensionistas abrangidos pelo regime especial de 

comparticipação devem apresentar um «R» junto aos dados do utente. Quando um 

utente estiver abrangido por um regime especial de comparticipação em função de 

uma patologia, a receita deve obrigatoriamente ter a menção ao despacho que 

consagra o respetivo regime [14]. 

A receita só pode ser validada se contiver os seguintes requisitos:  

 Identificação do utente (nome e número de utente ou número de beneficiário, 

com identificação da entidade financeira responsável pela comparticipação); 

 Número da receita (legível e representada com código de barras); 

 Identificação do médico (nome, especialidade, contato telefónico, assinatura e 

vinheta, se for o caso); 

 Identificação do local de prescrição e vinheta do local (quando aplicável); 

 Designação do medicamento, devendo ser esta efetuada através da 

denominação comum internacional (DCI) ou nome genérico; 

 Dosagem, forma farmacêutica, posologia, dimensão das embalagens 

prescritas; 

 Nº de embalagens: até 2 embalagens iguais do mesmo medicamento, exceto 

formas farmacêuticas em dose unitária (até 4 embalagens); máximo 4 embalagens/ 

receita; 

 Data da prescrição e sua validade [14]. 

 

7.2. Dispensa 

 

Após a validação da receita, o farmacêutico recolhe a medicação a ser 

dispensada e realiza a leitura dos códigos de barra, devendo nesta altura conferir se 

os artigos correspondem aos existentes na receita (substância ativa, forma 

farmacêutica e tamanho da embalagem). De seguida é inserido o organismo de 
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comparticipação e, após a finalização da venda, é realizada a impressão no verso da 

receita, que deve ser assinada pelo utente após assinalar o campo «Declaro que me 

foram dispensadas as nn embalagens de medicamentos constantes na receita e 

prestados os conselhos sobre a sua utilização» e o campo do direito à opção [15]. É 

emitida uma fatura/recibo que, depois de carimbada e assinada, é entregue ao utente. 

Antes de arquivar a receita o farmacêutico carimba e assina o verso da mesma. 

No caso da dispensa de medicamentos não sujeitos à receita médica 

(MNSRM) ou que não possuam regime de comparticipação, é apenas emitida uma 

fatura/recibo. 

No quotidiano da farmácia é frequente a solicitação direta de medicamentos 

sujeitos a receita médica, sendo uma situação para a qual o farmacêutico tem de estar 

preparado. É importante saber dizer não e justificar a não dispensa ao utente. No 

entanto podem existir situações excecionais, por exemplo se um utente frequente da 

farmácia que faz uso de uma medicação de forma crónica, cujo historial clínico já é 

conhecido, necessita da medicação com urgência mas não dispõe da receita. Neste 

caso o farmacêutico pode proceder à dispensa, sempre consciente das implicações 

legais do seu ato mas sem estar indiferente às questões relacionadas com a saúde do 

utente. O resultado é uma resposta que privilegia o bem-estar do utente sem esquecer 

a responsabilidade e a ética profissional, acrescidos de uma boa dose de bom senso. 

 

7.3. Regimes de Comparticipação de Medicamentos 

 

Grande parte dos medicamentos dispensados na farmácia diariamente são 

comparticipados, quer pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS) quer por outros 

organismos comparticipantes, que existem em elevado número em Portugal. Alguns 

utentes beneficiam da comparticipação por dois organismos, sendo esta dividida entre 

ambos num regime de complementaridade. Nestes casos a receita deve ser 

fotocopiada para que a farmácia a possa enviar aos dois organismos. 

O Estado paga uma percentagem do PVP do medicamento de acordo com os 

escalões fixados: escalão A – 95%; escalão B – 69%; escalão C – 37%; escalão D – 

15% [19].  

O sistema de preços de referência abrange os medicamentos comparticipados, 

prescritos no âmbito do SNS, e para os quais já existem medicamentos genéricos 

comparticipados e comercializados. É instituído um valor máximo a ser comparticipado 

(correspondente ao preço do medicamento genérico mais caro) para cada conjunto de 

medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 
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ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo 

menos um medicamento genérico existente no mercado.  

 

7.3.1. Regime Especial de Comparticipação 

 

Os pensionistas, cujo rendimento anual não exceda 14 vezes o salário mínimo, 

beneficiam de comparticipação acrescida de 5% no escalão A e 15% nos escalões B, 

C e D [19]. 

Algumas patologias também são abrangidas pelo regime especial, sendo 

obrigatória a referência do respetivo Despacho ou Portaria na receita. As patologias 

inseridas neste regime são: Doença de Alzheimer, Psicose Maníaco-Depressiva, 

Paramiloidose, Lúpus, Hemofilia, Hemoglobinopatias, Psoríase, Doença Inflamatória 

Intestinal, Artrite Reumatoide, Espondilite Anquilosante, Dor Oncológica Moderada a 

Forte, Dor Crónica não Oncológica Moderada a Forte. Nestes casos a comparticipação 

pode ser de 37% a 100%. 

 

7.4. Aconselhamento 

 

O farmacêutico lida, diariamente, na farmácia comunitária com a solicitação de 

aconselhamento por parte dos utentes, que pretendem orientação sobre o tratamento 

de determinados sintomas, a aquisição de produtos dermocosméticos, ou informações 

sobre os serviços prestados na farmácia. 

No ato da dispensa o farmacêutico deve fornecer todas as informações 

necessárias sobre a finalidade do tratamento que está a sugerir, o esquema 

terapêutico que deve ser instituído (horário de tomas, se a toma deve ocorrer antes ou 

após as refeições, possíveis interações com alimentos ou outros medicamentos, 

duração do tratamento), as atitudes que o utente deve tomar caso os sintomas 

persistam mesmo com a toma do medicamento, entre outras informações relevantes. 

O papel do farmacêutico junto à comunidade é de extrema importância pois ele 

tem o poder de promover uma utilização racional e segura dos medicamentos, levando 

a uma melhor qualidade de vida dos seus utentes. 
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8. Dispensa de Psicotrópicos e/ou Estupefacientes 

 

Estes medicamentos atuam no sistema nervoso central causando perturbações 

no comportamento e na personalidade, possuem estreita margem terapêutica, 

causando facilmente fenómenos de dependência física e/ou psíquica. Por causa dos 

seus efeitos psíquicos estas substâncias são frequentemente utilizadas para fins 

ilícitos e indevidos, necessitando, assim, de regras especiais no que diz respeito à 

prescrição médica, à dispensa na farmácia e ao seu transporte pelos distribuidores. 

 

8.1. Regras de Aquisição e Dispensa 

 

A aquisição e a receção dos psicotrópicos ocorrem de forma semelhante aos 

demais medicamentos, no entanto quando são inseridos no SI é-lhes atribuído um 

código de registo de entrada. São acompanhados de uma requisição em duplicado, o 

original é carimbado e assinado pelo farmacêutico, sendo encaminhado para o 

fornecedor, e o duplicado fica arquivado na farmácia. 

Depois da entrada em vigor da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, a 

prescrição destas substâncias passou a seguir as mesmas regras de outros 

medicamentos, obedecendo às quantidades máximas em cada receita, porém não é 

permitida a adição de outros medicamentos na mesma receita dos psicotrópicos [14]. 

Aquando da finalização da venda o SI reconhece o medicamento deste grupo e 

abre um campo de preenchimento obrigatório. Neste campo são introduzidos dados 

referentes ao doente e ao indivíduo que levanta a medicação sendo necessária a 

apresentação do bilhete de identidade ou cartão de cidadão. O farmacêutico deve 

ainda anotar no verso da receita impressa o nome, número e data do bilhete de 

identidade ou da carta de condução, ou o nome e número do cartão de cidadão, ou, no 

caso de estrangeiros, do passaporte, indicando a data de entrega e assinando de 

forma legível. Após o preenchimento de todos os dados é emitido um documento de 

psicotrópico (em duplicado) contendo toda a informação introduzida. Este documento 

é posteriormente enviado junto com a receita ao INFARMED [14]. 

 

8.2. Controlo, Ordenação e Armazenamento 

 

A subtração ou extravio de substâncias e preparações pertencentes a este 

grupo são participados, logo que conhecidos, à autoridade policial local e ao 

INFARMED, pela entidade responsável pela sua guarda. Os fatos devem ser 
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minuciosamente narrados, indicando com rigor as quantidades e características das 

substâncias e preparações desaparecidas e fornecendo as provas de que dispuser. 

Idêntico procedimento deve ser adotado no caso de subtração, inutilização ou extravio 

de registos exigidos pelo presente diploma e respetivo regulamento e de impressos 

para receitas médicas. 

Na FF os psicotrópicos e estupefacientes são organizados e armazenados 

juntamente com os outros medicamentos. 

 

8.3. Ligação ao INFARMED e Elaboração de Mapas de Controlo 

 

Durante o ato da dispensa destes medicamentos deve ser tirada uma fotocópia 

da receita que será posteriormente anexada ao documento de psicotrópico. O original 

é carimbado, datado e assinado pelo farmacêutico e enviado mensalmente para a 

entidade responsável pela comparticipação. 

De modo a garantir um controlo rígido na comercialização dos estupefacientes 

e psicotrópicos a farmácia deve enviar ao INFARMED, até o dia oito do segundo mês 

a que se respeite, uma lista, acompanhada das respetivas receitas, com todos os 

medicamentos desta classe aviados durante o mês. No caso de receitas manuais, 

deve-se enviar uma fotocópia da mesma até o dia 8 do mês seguinte àquele que 

respeite [14]. 

Segundo legislação em vigor, o registo de entradas dos psicotrópicos e 

estupefacientes deve ser enviado mensalmente ao INFARMED. Este documento 

contém informações como: nome do medicamento, dosagem e quantidade 

encomendada, fornecedor, número da fatura e número sequencial atribuído ao 

psicotrópico pelo SI. O registo de saídas deve ser igualmente enviado e apresenta o 

nome do medicamento, dosagem, quantidade dispensada, identificação do médico, 

identificação do doente e do adquirente [14]. 

As farmácias devem conservar, em arquivo adequado, pelo período de três 

anos, uma reprodução em papel, ou em suporte informático, das receitas que incluam 

medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos, ordenadas por data de aviamento [14]. 

É necessário enviar ao INFARMED anualmente o registo de entradas de 

benzodiazepinas, este documento contém informação relativa ao nome do 

medicamento e quantidade recebida, identificação do fornecedor, número da fatura e 

número sequencial de benzodiazepinas. Não é necessário enviar o registo de saídas. 

Anualmente também é obrigatório o envio ao INFARMED de mapas de balanço 

referentes aos psicotrópicos, estupefacientes e às benzodiazepinas. Este mapa 

contém todas as entradas e saídas destes produtos. 
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9. Receituário e Faturação 

 

9.1. Organização das Receitas 

 

A FF dispõe de uma gaveta com divisórias nas quais as receitas são 

organizadas, de acordo com o organismo, à medida que são aviadas, o que agiliza o 

processo de conferência. Sempre que possível, vão sendo retirados lotes de 30 

receitas que são colocados em outra gaveta, perto da zona de receção de 

encomendas, à espera de serem conferidas. Os lotes que vão sendo conferidos 

passam à gaveta seguinte. Se for detetada alguma inconformidade, esta deve ser 

prontamente corrigida.  

Posteriormente à conferência e correção dos lotes é emitido um verbete de 

identificação, que deve ser carimbado. No verbete deve constar o nome da farmácia e 

código fornecido pelo INFARMED, mês e ano a que se respeita, código-tipo e número 

sequencial do lote, quantidade de receitas, importância total do lote correspondente 

aos PVPs, importância total do lote a pagar pelo utente e importância total do lote a 

pagar pelo subsistema de saúde.  

 

9.2. Envio do receituário 

 

No final de cada mês, é efetuado o fecho de todos os lotes e a relação de 

resumo de lotes, referente a cada organismo. Esta relação indica o valor total do PVP 

resultante da soma de todos os lotes pertencentes a um determinado organismo de 

comparticipação. Indica ainda o valor total pago pelo utente e o valor comparticipado, 

bem como o número sequencial de lote e o número de receitas por lote. 

São enviados para o centro de conferência de faturas (CCF) até o dia 8 do mês 

seguinte: o receituário relativo ao SNS, acompanhado da fatura mensal (em triplicado), 

guia de proveitos e resumo de lotes. Duas cópias da fatura mensal são carimbadas e 

assinadas na CCF e depois são devolvidas à farmácia, servindo como comprovativo 

da entrega do receituário, o original permanece na CCF para que seja efetuado o 

pagamento. 

As entidades responsáveis pela comparticipação efetuam a conferência do 

receituário de modo a proceder ao pagamento das comparticipações. Como este 

processo é lento, a ANF antecipa o pagamento às farmácias, sendo depois 

reembolsada pela CCF.  
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9.3. Devolução de receitas 

 

Caso sejam detetadas quaisquer inconformidades nas receitas, estas são 

devolvidas. As receitas devolvidas são enviadas à farmácia acompanhadas de um 

documento com a listagem de inconformidades encontradas, a farmácia procede à 

correção destas receitas enviando-as novamente ao CCF, juntamento com o 

receituário do mês seguinte.  

 

 

 

10. Automedicação 

 

A automedicação é a utilização de Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM) para alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem 

gravidade, sem a indicação de um médico ou o conselho de um farmacêutico. Sempre 

que possível deve ser feita de forma responsável, não estendendo o tratamento por 

um longo período de tempo e obedecendo as informações contidas no folheto 

informativo. Hoje em dia a prática da automedicação é parte integrante do sistema de 

saúde, estando pouco indicada em mulheres grávidas, lactentes ou bebés. [16]. 

O utente deve ter consciência que a automedicação é suscetível de gerar risco 

e por isso deve sempre pedir informações ao farmacêutico e seguir as indicações 

disponíveis no folheto informativo do medicamento [16]. 

No decurso da automedicação deverá consultar o seu médico ou aconselhar-se 

com o seu farmacêutico se: 

 Os sintomas persistirem (ex.: febre com mais de 3 dias), se agravarem ou em 

caso de recaída; 

 Existir dor aguda; 

 Não obtiver resultados após a utilização do medicamento; 

 Surgirem efeitos ou reações adversas; 

 Suspeitar de uma situação grave; 

 Sofrer de outras patologias; 

 Estiver a utilizar outros medicamentos [16]. 

 

Compete ao farmacêutico transmitir ao doente os benefícios de uma 

automedicação segura e responsável, ajudando-o a distinguir o que é uma doença 
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sem gravidade, e como deve de ser tratada, das manifestações que requerem 

prontamente de uma consulta médica [17]. 

A indicação farmacêutica é ainda maximizada se as populações souberem que 

informações devem prestar aos profissionais de saúde, quando lhes apresentam as 

suas queixas e lhes solicitam apoio. Assim, quando o doente recorre à farmácia para 

solicitar um medicamento de venda livre deve ser capaz de descrever adequadamente 

as suas queixas aquando das questões colocadas pelo farmacêutico: sintomas, sua 

duração, fatores que agravam ou aliviam, outras doenças que possua, medicamentos 

que toma, entre outras. 

 

 

 

11. Outros Cuidados de Saúde Prestados na Farmácia 

 

A FF dispõe de vários serviços, são eles: 

 Entregas ao domicílio 

 Consultas de nutrição 

 Radiofrequência 

 Consultas de podologia 

 Alguns serviços de enfermagem 

 Determinação de parâmetros bioquímicos 

 Depilação a laser 

 Furação de orelhas 

 

A FF possui uma viatura, devidamente identificada, que é utilizada para a 

realização das entregas ao domicílio, serviço que não tem qualquer custo para o 

utente. As entregas são realizadas geralmente ao final da tarde, uma vez por dia. 

 

11.1. Determinação da Tensão Arterial 

 

Antes da medição deve-se garantir que o utente repousa pelo menos 5 

minutos, na posição sentada em ambiente calmo; preparar o braço onde será 

realizada a medição, afastando a roupa e apoiando o antebraço numa superfície 

plana; ajustar adequadamente a braçadeira, tendo atenção a posição correta da 

mesma. Durante a medição não permitir que o utente fale ou faça movimentos 

bruscos. O aparelho disponível na FF para a medição da tensão arterial é automático 
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e fornece os valores da pressão sistólica, diastólica e a pulsação. Os valores 

desejáveis da tensão arterial são 120/80mm de Hg, em pessoas que não façam uso 

de anti-hipertensivos e 140/90mm de Hg, em pessoas que já utilizem esta medicação. 

 

11.2. Determinação da Glicemia 

 

Para realizar esta medição o utente deve estar preferencialmente em jejum e o 

valor da glicemia deve ser inferior a 110mg/dL. O momento da determinação da 

glicemia capilar deve ser aproveitado para reforçar a importância das medidas não 

farmacológicas no controlo dos valores. A monitorização deste parâmetro é de 

extrema importância em doentes diabéticos.  

 

11.3. Determinação do Perfil Lipídico 

 

Esta determinação deve ser realizada com o utente em jejum e os valores 

desejáveis são: colesterol total <190mg/dl; HDL-colesterol >40mg/dl nos homens e 

>50mg/dl nas mulheres; triglicerídeos <150mg/dl [18]. A alteração do perfil lipídico pode 

levar a doenças ateroscleróticas e aumentar o risco de doenças cardiovasculares. 

 

11.4. Medição do Ácido Úrico 

 

A gota é uma doença que resulta dos elevados níveis de ácido úrico no 

sangue, como resultado de um distúrbio metabólico. Com a permanência dos elevados 

níveis começa a ocorrer a deposição deste ácido nas articulações sob a forma de 

cristais de urato de cálcio, desencadeando um processo inflamatório. Esta patologia 

caracteriza-se por episódios agudos e é uma forma muito dolorosa e incapacitante de 

artrite. Idealmente os valores de ácido úrico no sague devem ser inferiores a 7mg/dl 

[18]. 

 

11.5. VALORMED 

 

A VALORMED é a sociedade gestora do Sistema Integrado de Gestão de 

Resíduos de Embalagens de medicamentos fora de uso, após consumo. O objetivo 

deste programa de saúde pública é defender o ambiente e a saúde dos consumidores.  

São disponibilizados nas farmácias contentores para a recolha de medicamentos 

e produtos de saúde fora do prazo ou medicamentos que o utente não vai mais utilizar. 

Os produtos trazidos pelos utentes vão sendo depositados neste contentor até que o 
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mesmo fique cheio. Quando isto acontece o contentor é selado e é preenchida a ficha 

do contentor.  

Foi possível executar, durante o estágio, todas as determinações acima 

mencionadas. 

 

 

12. Sistemas de Qualidade 

 

A implementação do Sistema de Gestão da Qualidade promovido pela Ordem 

dos Farmacêuticos juntamente com a APCER visa melhorar a qualidade da prestação 

de serviços e cuidados de saúde, assim como melhorar continuamente o seu 

desempenho e, desta forma, satisfazer as necessidades e expectativas dos 

doentes/clientes, dos profissionais de saúde e da comunidade em geral, em 

conformidade com os princípios de gestão de qualidade, a NP ISO EN 9001, as BPF e 

a legislação aplicável ao setor farmacêutico.  

A organização da FF rege-se por normas reconhecidas como as ISO 9001, as 

Boas Práticas em Farmácia Comunitária e pela legislação aplicável. As BPFC são um 

conjunto de critérios orientadores que visam a excelência do serviço. 

 

 

 

13. Outras Atividades Realizadas Durante o Estágio 

 

Durante o estágio participei em duas formações, uma da Avène e outra da 

Oficinal. A formação da Avène tinha como objetivo apresentar a linha solar 2013, que 

trazia algumas alterações a nível da formulação, novas texturas e novas embalagens. 

A Oficinal é uma marca portuguesa que pretendia com a formação dar a conhecer 

melhor os seus produtos, demonstrando os estudos de eficácia realizados com os 

seus artigos. Esta formação também teve uma componente de marketing de vendas. 

A oportunidade de ter realizado estas duas formações foi ótima. A formação da 

linha solar da Avène permitiu aprender muitos truques de como reconhecer o tipo de 

pele do(a) utente de forma a conseguir aconselhar o produto mais adequado às suas 

necessidades. A formação da Oficinal também forneceu informações preciosas de 

como identificar o tipo de cliente e como adequar as suas necessidades aos produtos 

da marca. A palestra sobre marketing de vendas foi bastante proveitosa. 
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14. Conclusão 

  

A realização do estágio e a concretização deste desafio possibilitou um contato 

real com o quotidiano da profissão farmacêutica. Ressalto, desta experiência, a 

importância do papel do farmacêutico nos cuidados de saúde, fruto da proximidade 

que é possível estabelecer com os utentes. 

 No período que estive na FF pude conhecer os princípios fundamentais da 

legislação farmacêutica em vigor; executar, de forma autónoma as funções 

relacionadas com o aprovisionamento, armazenamento e gestão de existências de 

medicamentos e produtos de saúde; aprendi a localizar os diferentes medicamentos e 

produtos de saúde nas instalações da farmácia; realizei a determinação de diversos 

parâmetros bioquímicos, entre outras atividades. 

 O estágio na farmácia comunitária foi uma experiência muito enriquecedora, 

que me permitiu pôr em prática os ensinamentos aprendidos na faculdade e adquirir 

novos conhecimentos relativamente aos regimes farmacoterapêuticos habitualmente 

dispensados. 

 Também gostaria de salientar a simpatia com que fui recebida na farmácia e a 

total disponibilidade dos colegas para solucionar as minhas questões. Por fim posso 

dizer que a realização deste estágio permitiu vislumbrar a complexidade desta 

profissão, que requer um grande compromisso ético e muita responsabilidade frente 

aos nossos utentes. 
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1. Introdução 

 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SF) constituem uma estrutura 

importante dos cuidados de saúde dispensados no ambiente hospitalar e têm a 

responsabilidade de assegurar a terapêutica medicamentosa aos doentes, a 

qualidade, a eficácia e a segurança dos medicamentos, a integração das equipas de 

cuidados de saúde e a promoção de ações de investigação científica e de ensino. 

Segundo o Decreto-lei n.º 44 204 de 2 de Fevereiro de 1962, os SF Hospitalares são 

departamentos com autonomia técnica e científica, sujeitos à orientação geral dos 

Órgãos de Administração dos Hospitais, perante os quais respondem pelos resultados 

do seu exercício; a sua direção é assegurada, obrigatoriamente, por um farmacêutico 

hospitalar [1,2]. 

As responsabilidades dos SF Hospitalares também englobam a gestão do 

medicamento e de outros produtos farmacêuticos, a implementação e monitorização 

da política de medicamentos, definida no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, a gestão de 

medicamentos experimentais e dos dispositivos médicos utilizados na sua 

administração e a gestão financeira dos SF Hospitalares [1].  

O farmacêutico hospitalar, de acordo com Decreto-Lei n.º 414/91, de 22 

outubro, é um profissional habilitado com o grau de especialista, é responsável pela 

correta e racional utilização do medicamento no hospital, e para isso desenvolve 

atividades de carater técnico e científico, relacionadas com a terapêutica e sua 

eficácia. Possui formação para prestar qualquer informação sobre o medicamento a 

todos os outros profissionais de saúde [3]. Enquanto farmacêutico hospitalar possui 

diversas responsabilidades: 

Técnicas: na aquisição de produtos farmacêuticos, matérias-primas e materiais 

de acondicionamento; 

Científicas: atividades docentes, controlo de qualidade e preparação de 

medicamentos; participação em comissões técnicas; formulação, preparação e 

controlo de qualidade de misturas intravenosas; 

Gestoras: gestão de compras e de stocks e análise de consumos [3]. 
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2. Centro Hospitalar do Alto Ave – Guimarães 

 

Atualmente o Centro Hospitalar do Alto Ave (CHAA)  tem por área de influência 

os Concelhos de Guimarães, Fafe, Vizela, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto e 

Felgueiras, o que compreende um total de cerca de 400 mil pessoas. Está dotado de 

praticamente todos os serviços de prestação de cuidados, complementados por 

serviços de suporte, assim como de serviços de gestão e logística [4]. 

Em 2005 o hospital, que nessa altura ainda se chamava Hospital da Senhora 

da Oliveira, passou por uma alteração de natureza jurídica, deixando de ser uma 

Sociedade Anónima (SA) para ser uma Entidade Pública Empresarial (EPE), como 

decretado pelo  Decreto-Lei nº 233/2005. Em 2007 houve nova alteração, com a 

criação do Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE, através da entrada em vigor do 

Decreto-Lei 50-A/2007 de 28 de fevereiro, que levou à fusão dos antigos hospitais da 

Senhora da Oliveira e São José de Fafe. Em dezembro de 2008 o CHAA obteve a 

acreditação da Joint Commission International, uma entidade que se dedica à 

certificação da qualidade nas organizações de saúde [4]. 

A missão do CHAA é prestar cuidados de saúde de qualidade á população da 

sua área de influência, assegurando, em simultâneo, o desenvolvimento profissional 

dos seus colaboradores, num quadro de eficiência e eficácia [4]. A capacidade de 

internamento do hospital é de cerca de 500 camas e o mesmo dispõe dos seguintes 

serviços clínicos: 

 Área Médica: Cardiologia, Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, 

Gastrenterologia, Medicina Interna, Neurologia, Pediatria/Neonatologia, 

Pneumologia e unidade de Imunoalergologia; 

 Área Cirúrgica: Anestesiologia e Unidade da Dor, Cirurgia Vascular, 

Departamento de Cirurgia (Serviço de Cirurgia Geral, Serviço de Urologia, 

Unidade de Estomatologia, Competência de Cirurgia Pediátrica, 

Competência de Cirurgia Reconstrutiva), Dermatologia, 

Ginecologia/Obstetrícia e Unidade de Medicina da Reprodução, 

Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia; 

 Área de Emergência: Cuidados Intensivos Polivalentes, Emergência Médica, 

Urgência Básica, Urgência Médico-Cirúrgica; 

 Área de Ambulatório: Medicina Física e Reabilitação, Hemodiálise, Anatomia 

Patológica, Patologia Clínica, Imagiologia, Imunohemoterapia, Oncologia [4]. 
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2.1. Comissões Técnicas 

 

2.1.1. Comissão de Ética 

 

São competências da comissão de ética pronunciar-se sobre todas as 

questões que envolvam valores morais dentro da Instituição nomeadamente o respeito 

pelos direitos e dignidade dos doentes; zelar pela observância de padrões éticos no 

acesso aos cuidados, de diagnóstico e tratamento e no respeito pela 

confidencialidade; pronunciar-se sobre práticas corretas de investigação e ensino que 

envolvam doentes ou tenham impacto nos princípios morais por que se rege a 

sociedade e as práticas profissionais [5].  

 

2.1.2. Comissão de Controlo da Infeção Hospitalar 

 

A Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar é um órgão de apoio técnico ao 

Conselho de Administração e rege-se pelas disposições estabelecidas no despacho 

do Diretor-Geral de Saúde nº 18 052/2007, publicado no Diário da República, II Série 

n.º 156 [6]. 

A principal missão desta comissão é prevenir, detetar e controlar as infeções 

no hospital, em articulação com os vários departamentos, serviços, unidades e demais 

órgãos técnicos [6]. 

Estão incluídas nas responsabilidades da comissão de infeção hospitalar a 

vigilância epidemiológica, a elaboração e a monitorização do cumprimento de normas 

e recomendações de boa prática e a formação de profissionais [6]. 

 

2.1.3. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 

É constituída por 6 elementos, sendo 3 médicos e 3 farmacêuticos, sendo um 

dos médicos o diretor clínico que preside. [5]. 

As competências desta comissão são: 

 Atuar como órgão consultivo e de integração entre os serviços clínicos e o 

serviço de farmácia; 

 Velar pelo cumprimento do formulário nacional de medicamentos e suas 

adendas; 

 Pronunciar-se, dentro do respeito das regras deontológicas, sobre a 

correção da terapêutica prescrita a doentes, sob solicitação do diretor clínico; 
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 Informar os planos de aquisição de medicamentos e orientar o seu 

consumo;  

 Avaliar mensalmente os dados de consumo e as existências em 

medicamentos por centro de custo, incluindo os prescritos em ambulatório; 

 Dar parecer sobre novos medicamentos a adquirir; 

 Elaborar as adendas de aditamento ou exclusão, privativas do formulário de 

medicamentos; 

 Definir e por em prática uma política de informação sobre medicamentos [2, 

5]. 

 

2.1.4. Comissão de Nutrição Assistida 

 

Esta Comissão é constituída por um máximo de 6 elementos que devem incluir: 

1 nutricionista, 2 médicos (1 da área médica e 1 da área cirúrgica), 1 farmacêutico e 1 

enfermeiro [5].  

Esta Comissão tem por responsabilidade tratar de todos os assuntos 

relacionados com a nutrição entérica e parentérica, tais como propor e divulgar a 

composição do formulário interno e protocolos de administração, emitir pareceres 

técnicos para a aquisição de novos produtos utilizados na produção e/ou na 

administração da nutrição assistida e controlar os consumos para uma melhor gestão 

dos stocks [5]. 
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3. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos do CHAA 

 

3.1. Funções dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

 

As principais funções dos SF Hospitalares incluem: 

 Seleção, aquisição e distribuição de medicamentos, produtos farmacêuticos, 

dispositivos médicos e outros produtos de saúde; 

 A produção de medicamentos, a análise de matérias-primas e de produtos 

acabados; 

 A participação em Comissões Técnicas, como a de Farmácia e Terapêutica, 

Infeção Hospitalar, Ética, entre outras; 

 A Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de 

cuidados farmacêuticos; 

 Colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos, na prescrição de 

Nutrição Parentérica e sua preparação; 

 A participação em ensaios clínicos; 

 A informação de medicamentos e o desenvolvimento de ações de formação 

[1]. 

 

3.2. Localização e Espaço Físico 

 

No que diz respeito a localização dos Serviços Farmacêuticos, o Manual da 

Farmácia Hospitalar recomenda que sejam cumpridos alguns pressupostos como: 

 Implantação de todas as áreas, incluindo armazéns, no mesmo piso; 

 Facilidade de acesso externo e interno; 

 O setor do ambulatório deve localizar-se próximo à área de circulação dos 

doentes que recorrem a este setor [1]. 

Assim sendo, os SF Hospitalares do CHAA cumprem estes pressupostos uma 

vez que todas as suas instalações encontram-se no mesmo piso e apresentam fácil 

acesso tanto para os doentes (utentes que recorrem ao ambulatório ou que saem da 

consulta externa) como para a entrega de medicamentos e outros produtos de saúde.  

Os SF Hospitalares estão distribuídos de acordo com a seguinte imagem: 
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Figura 1: Mapa dos SF do CHAA 

 

 

Legenda: 

1. Gabinete Administrativo; 

2. Gabinete da Diretora Técnica; 

3. Copa; 

4. Área de preparação de manipulados não estéreis, pesagens e destilador de água; 

5 e 7. Gabinetes farmacêuticos, onde é realizada a validação das prescrições, a 

validação dos pedidos dos SC, entre outras funções; 

8. Área onde é realizada a DIDDU manualmente, nas malas que vão para os diversos 

SC; 

9. Área de armazenamento de injetáveis de grande volume e de receção de 

encomendas; 

10. Área exterior de armazenamento de produtos inflamáveis de gases medicinais; 

11. Vestuários, com cacifos individuais para cada funcionário; 

12 e 13. Casas de banho; 

14. Área de armazenamento dos medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, 

hemoderivados, entre outras substâncias sujeitas a um controlo especial; 

15. Sala de reetiquetagem e reembalagem de medicamentos; 

16. Área de preparação de citotóxicos e nutrição parentérica e de armazenamento de 

medicamentos e matérias-primas necessários à sua produção; 

17. Sala de reuniões; 

18, 19 e 20. Área destinada ao atendimento aos doentes em regime de ambulatório, 

zona de armazenamento dos medicamentos dispensados neste mesmo regime e sala 

de atendimento personalizado. 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  2013 
 

15 
Suzana Vanessa Silva de Oliveira 

3.3. Recursos Humanos 

 

Os recursos humanos são essenciais para o bom funcionamento de qualquer 

equipa multidisciplinar, como é o caso dos SF Hospitalares. Com o intuito de que os 

serviços prestados por parte da equipa sejam os melhores, esta deve estar adequada 

quer em número, quer em qualidade dos seus profissionais. Outro aspeto crucial para 

o sucesso é preservar a motivação, empatia, cooperação e coordenação entre todos 

os elementos da equipa de trabalho [1]. 

A equipa dos SF Hospitalares do CHAA é formada por: 

 9 Farmacêuticos 

 7 TDT 

 2 Administrativos 

 4 Auxiliares Operacionais 

 

3.4. Horário de Funcionamento 

 

Os SF Hospitalares funcionam de segunda a sexta-feira das 9h às 20h, no 

entanto a partir das 18h só ficam no serviço 1 farmacêutico e 1 TDT; aos sábados a 

farmácia abre das 9h às 13h dispondo apenas de 1 farmacêutico e 1 TDT. Depois 

deste horário, ou seja, das 20h às 9h durante a semana e das 13h do sábado às 9h da 

segunda-feira aos fins-de-semana, um farmacêutico fica sempre de prevenção, tendo 

consigo o telemóvel do serviço, assim é possível ser contactado. Caso haja 

necessidade, deve se deslocar ao CHAA a fim de realizar a dispensa de 

medicamentos em caráter de urgência. 
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4. Gestão de Medicamentos, Dispositivos Médicos e Produtos 

Farmacêuticos 

 

4.1. GHAF 

 

Os SF Hospitalares do CHAA utilizam como ferramenta informática um software, 

chamado GHAF (Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia), que permite a 

realização de diversas ações integrantes do quotidiano da farmácia, como requisições, 

devoluções, validações e gestão de stocks. Hoje em dia, o recurso a sistemas 

informáticos é considerado uma mais-valia, não só na área da saúde mas em diversas 

áreas, que otimiza o trabalho permitindo a redução do tempo gasto nas ações diárias e 

disponibilizando informação de forma rápida e eficaz. 

Todos os computadores do CHAA encontram-se interligados através deste 

sistema, assim se um médico realizar uma alteração ou uma nova prescrição em um 

paciente, esta informação fica imediatamente disponível no sistema, sendo acedida 

pelo farmacêutico nos SF Hospitalares, que procede à sua validação. 

O acesso ao GHAF requer uma password e um nome de utilizador, restringindo 

o acesso a pessoas do serviço. Aquando do início do estágio é fornecido ao estagiário 

uma chave de acesso que permite-lhe entrar no sistema. Todos os movimentos ficam 

associados ao utilizador que os realizou de forma a facilitar o rastreio de qualquer 

irregularidade.  

 

4.2. Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos 

 

O FHNM é uma publicação oficial, de âmbito nacional, que se destina aos 

profissionais de saúde que exercem a sua atividade em meio hospitalar e que traduz 

uma seleção perante uma larga oferta de medicamentos. Contém os medicamentos 

necessários a uma terapêutica adequada à generalidade das situações hospitalares, 

sendo constituído por 20 grupos farmacoterapêuticos. Cada grupo farmacoterapêutico 

constitui um capítulo com uma introdução onde são resumidas as características do 

grupo, as suas indicações e os seus riscos [7, 8]. 

O CHAA possui ainda um FIM (onde referencia todos os medicamentos 

pertencentes ao stock da farmácia), criado com base no FHNM e aprovado pela CFT e 

que se encontra adequado às necessidades clínicas e consumos dos doentes a que 

presta cuidados de saúde. Este FIM tem como objetivo racionalizar o uso de 

medicamentos, adquirir produtos com qualidade e valor terapêutico comprovado e 
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reduzir a compra de medicamentos extra-formulário que implicam um processo 

demorado e dispendioso para o hospital. 

 

4.3. Seleção e Aquisição 

 

A seleção dos medicamentos adquiridos pelo hospital tem por base as 

necessidades terapêuticas dos seus doentes e o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamento (FHNM). O processo eletivo conta com a atuação do farmacêutico 

hospitalar, que tem um papel importante na aquisição de produtos farmacêuticos com 

a melhor relação qualidade/preço. O CHAA possui um Formulário Interno do 

Medicamento, que reflete a realidade do hospital e baseia-se no FHNM, mas refere 

apenas os medicamentos disponíveis no hospital [1]. 

A aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, 

é da responsabilidade do farmacêutico hospitalar, devendo ser efetuada pelos 

Serviços Farmacêuticos em articulação com o Serviço de Aprovisionamento [1]. 

 

4.4. Receção e Armazenamento  

 

A receção de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos no 

CHAA é da responsabilidade de um TDT. No ato da receção têm prioridade os 

produtos que necessitam de refrigeração, os psicotrópicos, inflamáveis e 

estupefacientes.  

De acordo com o Manual de Farmácia Hospitalar a receção de medicamentos 

e produtos de saúde implica: 

 Conferência qualitativa e quantitativa dos medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos rececionados; 

 Conferência da guia de remessa com a nota da encomenda; 

 Assinatura da nota de entrega e entrega de um duplicado ao transportador; 

 Conferência, registo e arquivo da documentação técnica (certificados de 

análise); 

 Registo de entrada do produto; 

 Envio do original da guia de remessa para o Serviço de Aprovisionamento; 

 Envio dos produtos para armazenamento, tendo em atenção os critérios 

técnicos (condições especiais de armazenagem, segurança especial de 

medicamentos); 

 A conferência de hemoderivados exige ainda a conferência dos boletins de 

análise e dos certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED, que ficam 
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arquivados junto com a respetiva fatura em dossiers específicos (por ordem de 

entrada) [1]. 

 

4.4.1. Armazenamento Geral 

 

O armazenamento deve ser feito de modo a garantir as condições necessárias 

de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança dos medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos [1]. 

Os medicamentos que não necessitam de condições especiais de conservação 

devem estar armazenados a uma temperatura inferior a 25ºC, protegidos da luz solar 

direta e a humidade deve ser inferior a 60%, para que seja garantida a estabilidade 

dos mesmos [1]. 

Todos eles são guardados em estantes sem contato com o chão e com 

circulação de ar entre eles. Os medicamentos estão organizados em prateleiras 

devidamente rotuladas, segundo a DCI, e por ordem alfabética. Alguns medicamentos 

predestinados a distribuição em dose unitária estão, por sua vez, arrumados em 

gavetas em doses individuais e também ordenados por ordem alfabética. 

 

 

Figura 2: Armazenamento geral 

 

Um outro ponto fundamental é o prazo de validade dos medicamentos, devendo 

por isso, proceder-se à arrumação destes nas prateleiras segundo o princípio “FEFO” 

(“First Expired, First Out”). De acordo com este princípio, os produtos com prazo de 

validade mais curto são arrumados o mais à frente possível na prateleira (local mais 

acessível), sendo utilizados em primeiro lugar. Existe ainda o cuidado de referenciar, 
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diretamente sobre a embalagem, aquelas substâncias que terminam o prazo de 

validade nos próximos 3 meses. 

 

4.4.2. Armazenamento Especial 

 

Alguns medicamentos ou produtos farmacêuticos precisam de cuidados extra 

quando armazenados, estes são os inflamáveis, gases medicinais, citotóxicos, 

estupefacientes, psicotrópicos, hemoderivados e medicamentos que necessitam de 

refrigeração. Os injetáveis de grande volume e os produtos destinados a ambulatório 

apesar de não serem propriamente de armazenamento especial, também se 

encontram referenciados neste ponto devido a encontrarem-se separados dos 

restantes medicamentos.  

 

 Inflamáveis e gases medicinais:  

Cumprindo a legislação em vigor, este tipo de produtos encontram-se 

armazenados em local individualizado do restante armazém. Mais concretamente os 

inflamáveis num pequeno armazém exterior e bem ventilado, e os gases medicinais 

igualmente no exterior, separados dos inflamáveis mas, protegidos contra as variações 

excessivas de temperatura, raios solares diretos ou humidade persistente; 

Os gases medicinais são regulamentados pela Deliberação n.º 056/CD/2008, 

de 21 de fevereiro, e o regime jurídico ao qual estão sujeitos está descrito no artigo 

149.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto [9, 10]. 

 

 

Figura 3: Armazenamento de gases medicinais e inflamáveis 

Segundo a legislação em vigor, o armazenamento dos gases medicinais deve 

ser feito em local bem ventilado, protegidos da chuva, da luz direta do sol e da 

humidade. Estas condições referem-se ao armazenamento em espaço exterior, como 

é o caso do CHAA [9]. 
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 Injetáveis de grande volume:  

Armazém adequado à arrumação de produtos de grande volume, que é 

separado das outras áreas da farmácia, e com acesso direto ao exterior da farmácia 

para facilitar a receção e verificação destes produtos; 

 

 

Figura 4: Armazenamento de injetáveis de grandes volumes. 

 

4.5. Controlo dos Prazos de Validade 

 

Mensalmente é efetuada a verificação dos produtos cujo prazo de validade 

termina esse mês e nos dois meses seguintes, emitindo para isto uma listagem. 

Verificar a existência real destes produtos e efetuar a análise crítica, tendo em 

consideração o stock, o consumo mensal, aceitação (antes ou após o expirar do prazo 

de validade) ou não da devolução pelo fornecedor. Após a análise das listagens 

proceder da forma mais indicada para cada produto. 

Quando o prazo de validade expirar remover os produtos dos locais de 

armazenamento, proceder o registo informático do ato, e nos casos em que o 

fornecedor não aceite a devolução, encaminhar para incineração. 
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5. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

 

5.1. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 

A DIDDU consiste na dispensa de medicamentos para cada utente nas doses 

necessárias para um período de 24 horas, a partir da validação da prescrição médica 

por parte do farmacêutico. Esta dispensa deve ser realizada, sempre que possível, em 

dose unitária, sendo cada unidade identificada pela DCI (denominação comum 

internacional), dosagem, prazo de validade e lote de fabrico [11]. 

O médico prescreve eletronicamente, utilizando o programa de Gestão 

Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF) e imprime a prescrição efetuada, 

permanecendo esta no processo clínico do utente. A prescrição fica imediatamente 

disponível para validação online nos Serviços Farmacêuticos. Todas as prescrições 

médicas são validadas pelo farmacêutico durante a elaboração do perfil 

farmacoterapêutico. Caso surja alguma questão relacionada com a prescrição o 

farmacêutico pode enviar um alerta ao médico via GHAF ou através do telefone, sendo 

este o meio mais utilizado [11]. 

 

Figura 5: Área do GHAF onde é possível selecionar o paciente para proceder à 

validação da prescrição. 

 

A prescrição de medicamentos que não pertençam ao formulário interno do 

CHAA deve ser acompanhada da justificação de medicamento, um formulário próprio 
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que deve estar devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo médico prescritor 

e Diretor de Serviço. A diretora dos Serviços Farmacêuticos ou da Direção Clínica 

analisa e, se for o caso, autoriza a dispensa do medicamento. Sem esta autorização o 

produto não pode ser dispensado [11].  

 

5.1.1. Procedimento Diário 

 

Os medicamentos são distribuídos nas malas de dose unitária. Estas malas 

são constituídas por várias gavetas, estando estas identificadas com o número do 

processo e o nome do utente, correspondendo uma gaveta a cada utente. 

O farmacêutico valida as prescrições médicas eletrônicas dos Serviços Clínicos 

no GHAF, os doentes que tiveram alteração na terapia medicamentosa têm o seu 

nome a laranja, enquanto os que não sofreram qualquer alteração aparecem a azul, 

estes não necessitam de validação. Após o processamento das alterações o 

farmacêutico imprime os mapas farmacoterapêuticos dos serviços e as etiquetas de 

identificação dos doentes, que serão colocadas nas malas de dose unitária e entrega-

os ao TDT que prepara a medicação da mala de dose unitária que será enviada ao 

respetivo SC por um AO dos Serviços Farmacêuticos. 

Após a validação das prescrições médicas dos SC cujas malas são preparadas 

com o apoio do Kardex – sistema semi-automático de dispensa – o farmacêutico envia 

o perfil farmacoterapêutico para o mesmo, via GHAF. O TDT processa os pedidos e 

procede à colocação da medicação nas gavetas individuais dos utentes segundo as 

indicações do equipamento; de seguida as malas aguardam a hora estipulada de 

envio ao SC. 

 

 

Figura 6: Sistema semiautomático de distribuição de medicamentos 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  2013 
 

23 
Suzana Vanessa Silva de Oliveira 

Os medicamentos que necessitem de temperaturas de conservação entre os 

2ºC e os 8ºC e são transportados numa cesta de transporte, dentro de um saco 

térmico, no qual é colocada uma etiqueta de cor fluorescente com a indicação 

“Conservar no frigorífico” e com as respetivas etiquetas de identificação dos doentes. 

O Enfermeiro(a) que receciona a medicação no SC deve colocá-los imediatamente no 

frigorífico [11]. 

Os vários SC têm diferentes horários para processamento das prescrições e 

alterações, para preparação das malas de medicação, manualmente ou pelo Kardex, 

assim como para o envio da medicação [11].  

 

5.1.2. Devolução da medicação das malas unidose 

 

Toda a medicação existente nas malas e cestas que não seja administrada nas 

24 horas a que se destina deve ser devolvida aos SF no dia seguinte, nas respetivas 

gavetas ou cestas, estando os medicamentos de conservação no frio devidamente 

identificados e conservados nas condições adequadas.  

As devoluções são retiradas das gavetas pelo TDT, que procede à avaliação 

qualitativa dos medicamentos devolvidos. Se os medicamentos não cumprirem os 

requisitos de qualidade, serão devidamente destruídos. Caso contrário o TDT aponta 

as quantidades devolvidas nos mapas de terapêutica correspondente ao utente em 

cuja gaveta a medicação foi devolvida. Os mapas são posteriormente entregues ao 

Farmacêutico(a) que irá analisar e efetuar a devolução informaticamente ao utente. 

 

 

Figura 7: Mapa farmacoterapêutico onde são apontadas as devoluções de cada 

doente. 
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5.1.3. Reposição dos Armários de Recurso 

 

A cada SC são atribuídos dois conjuntos de módulos de medicação iguais (A e 

B), possuindo cada um deles um stock fixo acordado entre Enfermeiro(a) Chefe e a 

Farmacêutica Responsável pela DIDDU dos SF. Estes módulos destinam-se a troca 

semanal, permanecendo um deles no SC e, em dia estipulado, o AO desloca-se aos 

SF para substituir pelo outro, ficando o primeiro nos SF para substituição. 

 

 

Figura 8: Módulos de stock fixo. 

 

5.2. Distribuição Tradicional 

 

A distribuição tradicional modificada (DTM) consiste na reposição dos stocks 

nivelados de medicamentos, soros, injetáveis de grande volume, detergentes, 

antisséticos, desinfetante, material de penso e outros produtos farmacêuticos 

existentes em cada serviço sendo os mesmos identificados pela DCI, dosagem, prazo 

de validade e lote de fabrico. As quantidades são previamente estabelecidas entre a 

Farmacêutica Responsável pela DTM e a Enfermeira Chefe de cada SC [12]. 

A distribuição individualizada consiste no fornecimento de medicamento para 

um doente específico por prescrição médica. Este tipo de distribuição abrange os 

serviços de Obstetrícia, OBS, UCIN, UCIC, Hospital de dia Polivalente, Consultas 

Externas e Hospital de Dia de Gastrenterologia [12]. 
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5.2.1. Reposição de Stocks Nivelados Fixos  

 

Cada SC possui um stock específico, previamente estabelecido entre o 

Enfermeiro Chefe e a Responsável dos Serviços Farmacêuticos pela DT a partir do 

qual se elabora o perfil das requisições (são elaboradas listagens para cada centro de 

custo, na qual estão discriminados os produtos que constam no seu stock e 

quantidades máximas, não podendo os pedidos de reposição efetuados exceder os 

máximos estabelecidos) [12]. 

O Enfermeiro Chefe de cada SC, ou seu substituto, efetua as encomendas 

internas por requisições eletrónicas tendo por base o stock existente no serviço e as 

listagens, através do GHAF, nos dias estabelecidos entre o SF e o SC. A requisição 

eletrónica no GHAF é enviada ao SF até as 10 horas do dia estabelecido. O 

Farmacêutico receciona o pedido eletronicamente, avalia-o e procede à emissão da 

requisição. O TDT efetua a sua preparação e de seguida os AO dos SF efetuam o 

transporte ao SC [12]. 

Pedidos fora dos dias estipulados, para suprimir necessidade extra, podem ser 

efetuados eletronicamente pelo GHAF. No entanto o enfermeiro deve contactar os SF 

para combinar a hora de vinda do AO do respetivo serviço para proceder ao 

levantamento do pedido [12]. 

Na Unidade de Cirurgia de Ambulatório existem em stock kits de medicamentos 

(6 tipos diferentes) com medicação necessária para 3 dias de tratamento, que são 

fornecidos aos utentes de acordo com a prescrição do médico. A reposição deste 

stock é feita mediante requisição, na qual consta a identificação do doente, do médico 

prescritor e do respetivo centro de custo através do qual se efetua o débito informático 

[12]. 

 

5.2.2. Reposição de Stocks Nivelados Móveis 

 

Cada SC possui um stock específico, previamente estabelecido entre o 

Enfermeiro Chefe e a Responsável dos Serviços Farmacêuticos pela DT, stock este 

que é reposto por troca de módulos. Nos dias estipulados para tal, o AO dos SC 

transporta a mala/carro em uso aos SF para substituir por outro módulo com o stock 

reposto, assinando a folha de levantamento. A troca é efetuada pela porta do 

armazém dos SF e durante o período da manhã. O controlo dos prazos de validade é 

feito mensalmente, com registo em formulário próprio, pelo farmacêutico [12].  
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5.2.3. Serviços Sem Prescrição Eletrónica 

 

Nos serviços sem prescrição eletrónica (por exemplo consultas externas e 

hospital de dia), a prescrição é efetuada pelo médico (Anexo I), com identificação do 

número mecanográfico ou do número OM e diagnóstico. O duplicado da prescrição é 

enviado aos SF e é validado pelo farmacêutico, que procede ao registo informático da 

dispensa por doente, centro de custo tipo de serviço externo, médico prescritor e 

diagnóstico. A preparação é efetuada pelo TDT com a devida identificação do doente 

[12]. 

O Hospital de Dia Polivalente (HDP) envia com dois dias de antecedência o 

agendamento dos tratamentos e as respetivas prescrições médicas. O levantamento é 

efetuado pelo AO no dia anterior ao tratamento, assinando a sua receção [12].  

No HD Gastroenterologia, CE de Pediatria e CE de Medicina Física e 

Reabilitação, o agendamento dos tratamentos a efetuar é enviado semanalmente com 

as respetivas prescrições médicas, com número de identificação do médico e 

diagnóstico. O Farmacêutico valida a prescrição e efetua o débito informático, como 

descrito anteriormente. O levantamento é efetuado no dia do tratamento pelo AO do 

serviço [12]. 

Os medicamentos não administrados são devolvidos no dia seguinte aos SF e 

devem estar devidamente identificados para se proceder à devolução ao doente [12]. 

 

5.3. Distribuição em Regime Ambulatório 

 

A dispensa de medicamentos a doentes em regime de ambulatório nos 

hospitais surge da necessidade de haver um maior controlo e vigilância em 

determinadas terapêuticas, em consequência de efeitos secundários graves, 

necessidade de assegurar a adesão dos doentes à terapêutica e também pelo fato de 

a comparticipação de certos medicamentos só ser a 100% se forem dispensados 

pelos Serviços Farmacêuticos Hospitalares [1,13]. 

O papel do farmacêutico não se limita à responsabilidade de dispensar o 

medicamento na dose e condições corretas mas também efetuar a monitorização da 

terapêutica. Sempre que um utente esteja a iniciar, ou no caso de apresentarem 

alterações da terapêutica, o Farmacêutico deve fornecer toda a informação necessária 

para a sua adequada utilização, informando sobre efeitos adversos, interações 

medicamentosas e possíveis restrições alimentares, garantindo que o utente 

compreende a importância do tratamento e da adesão ao mesmo [13].  
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A evolução da tecnologia do medicamento permitiu que um número 

significativo de doentes possa fazer os seus tratamentos em regime de ambulatório, 

com diversas vantagens, tais como: 

 Redução dos custos relacionados com o internamento hospitalar; 

 Redução dos riscos inerentes a um internamento (por exemplo infeções 

nosocomiais); 

 A possibilidade de o utente continuar o tratamento no seu ambiente familiar 

[1]. 

 

A dispensa de medicamentos pode ser feita de forma gratuita ou através de 

venda, de acordo com a Legislação em vigor, e é realizada mediante prescrição 

médica individualizada, datada e assinada pelo prescritor. Os medicamentos 

dispensados devem estar na sua embalagem original, ou corretamente reembalados, 

de modo a garantir a sua correta identificação, dosagem, lote e prazo de validade [13]. 

 

5.3.1. Estrutura Física e Funcional 

 

A área dos SF destinada ao funcionamento da DMRA deve ser um local 

separado da restante área da farmácia, com fácil acesso ao exterior, bem sinalizado e, 

se possível, próximo à zona de consultas; também deve apresentar uma sala de 

espera e uma zona de atendimento devidamente separadas, o que garante a 

confidencialidade do atendimento. O espaço dedicado a DMRA deve conter armários 

suficientes para acondicionar os medicamentos, bem como um frigorífico para aqueles 

que necessitam de conservação no frio; deve apresentar condições adequadas de 

temperatura, humidade e iluminação [1,13]. Todas estas especificações são cumpridas 

no CHAA. 

 

 

Figura 9: Área de funcionamento do ambulatório. 
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No ambulatório o sistema informático GHAF permite o fácil acesso a toda a 

informação sobre o paciente, o que possibilita um melhor acompanhamento da 

terapêutica, já que fornece dados como a última data de levantamento, os 

medicamentos prescritos e outras informações relevantes [13].  

É possível ao utente levantar a sua medicação de segunda a sexta das 9 às 

17:30, horário em que o ambulatório encontra-se aberto ao público [13]. 

 

5.3.2. Distribuição 

 

Todos os procedimentos e normas ligados à prescrição, dispensa e 

monitorização da dispensa de medicamentos em regime de ambulatório de forma 

gratuita, estão normalizados pelo Despacho n.º 13382/2012, de 12 de outubro. A 

Circular Normativa n.º 01/CD/2012, de 30 de novembro do INFARMED, por sua vez 

define os procedimentos envolvidos na dispensa de medicamentos para regime 

ambulatório [13]. 

Identificação do doente: os utentes do CHAA que são atendidos no ambulatório 

recebem aquando da primeira dispensa um cartão que contém os seus dados (nome e 

número do processo); é este cartão que possibilita a entrada do paciente nas 

instalações do hospital. Para que seja efetuada a dispensa de medicamentos no 

ambulatório, o utente necessita de uma prescrição médica individualizada, datada e 

assinada.  

No primeiro ato de dispensa, o utente deve comparecer pessoalmente nos SF, 

de modo a preencher e assinar o termo de responsabilidade, no qual compromete-se 

com as condições de utilização dos medicamentos. Nesta oportunidade pode registar 

outros elementos do agregado que pretendam levantar a medicação futuramente [13]. 

O farmacêutico insere no GHAF o número do processo do utente e realiza o 

preenchimento da ficha do mesmo (no caso da primeira dispensa). Nesta ficha é 

possível encontrar a terapêutica atualmente realizada pelo utente (DCI, dose, forma 

farmacêutica), a data do último levantamento, o diagnóstico, a identificação do médico 

e algumas observações que possam existir. 

 

Validação da prescrição: A receita deve conter a identificação do doente, a 

identificação e assinatura do médico prescritor, o diagnóstico/patologia, a prescrição 

farmacológica (DCI, dose, forma farmacêutica, frequência e duração do tratamento e 

dimensão da embalagem), a conformidade com a legislação vigente e o prazo de 

validade. Também deve-se ter em atenção a presença de despachos próprios, no 
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caso de doentes externos e de algumas patologias; se esta informação não estiver 

presente na receita, não é possível proceder à dispensa [13]. 

 

 

Figura 10: Exemplo de uma receita eletrônica. 

 

Dispensa e registo: Atualmente no CHAA, toda a medicação dispensada no 

ambulatório deve ser em quantidade suficiente para 30 dias de tratamento, pelo que é 

importante que o farmacêutico verifique a data do último levantamento, antes de ceder 

nova medicação. Os utentes devem proceder ao levantamento de novo tratamento 3 a 

4 dias antes do término da medicação anterior. Os medicamentos dispensados devem 

estar na sua embalagem original ou devidamente reembalados, possibilitando a sua 

correta identificação. Se um utente fizer uso de um fármaco que necessite de 

conservação no frio, este recebe um kit no ato da primeira dispensa, com uma mala 

térmica que deve ser trazida sempre que for levantar a medicação [13].  

Se, por algum motivo, o paciente precisar devolver a medicação, só poderá 

fazê-lo se a mesma apresentar-se em boas condições de conservação e dentro do 

prazo de validade. O farmacêutico procede à devolução no sistema informático e 

disponibiliza o fármaco para nova dispensa, guardando-o no armário próprio (se 

houver necessidade pode enviar o medicamento para reembalagem) [13]. 
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6. Medicamentos Sujeitos a Circuitos Especiais de Distribuição 

 

6.1. Hemoderivados 

 

6.1.1. Aquisição e Armazenamento 

 

Os produtos derivados do plasma humano estão submetidos ao disposto no 

Despacho do Ministro da Saúde n.º 5/95, de 25 de janeiro no que diz respeito à sua 

aquisição, sendo este despacho revogado pelo Despacho do Secretário de Estado da 

Saúde nº 28356/2008, de 13 de Outubro, uma vez que a aquisição de modo 

centralizado, neste momento, revela-se desnecessária do ponto de vista da segurança 

[14, 15]. 

Quando os hemoderivados são rececionados nos SF do CHAA, são 

acompanhados da guia de encomenda e/ou da fatura, bem como do certificado de 

aprovação do INFARMED. O funcionário que receciona a encomenda deve conferi-la, 

assinar e datar a fatura, posteriormente deve efetuar a inserção dos dados do produto 

recebido no sistema informático, como lote, prazo de validade, quantidade recebida e 

laboratório de origem. 

O armazenamento dos derivados do plasma é feito numa sala, com acesso 

condicionado, juntamente com os psicotrópicos e estupefacientes, porém encontram-

se em armários distintos. A sala fica trancada à chave e esta é guardada no gabinete 

farmacêutico responsável pela distribuição dos hemoderivados.  

 

 

Figura 11: Armazenamento de hemoderivados. 
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É realizada uma verificação periódica dos stocks destes produtos de modo a 

garantir que não haja rutura de stock, que os produtos estão devidamente 

acondicionados e detetar qualquer tipo de erros relacionados com a dispensa. 

  

6.1.2. Distribuição  

 

Todo o processo de requisição, distribuição e administração dos 

hemoderivados deve ser devidamente registado em impresso próprio, que deve estar 

corretamente preenchido e sem o qual não é possível realizar a dispensa. 

A dispensa de hemoderivados obedece ao que está estipulado no Despacho 

n.º 1051/2000 de 14 de Setembro e a sua requisição, por parte dos SC, é feita através 

do preenchimento do modelo n.º 1804, exclusivo da INCM. Este modelo é constituído 

por duas vias, via farmácia e via serviço. A primeira fica arquivada nos SF e a segunda 

é arquivada no processo clínico do doente (Anexo II e III). Cada requisição só se pode 

referir a um tipo de produto e destina-se apenas a um doente [16]. 

Sempre que a requisição de hemoderivados é enviada à farmácia, deve estar 

preenchida com a identificação do hospital, do serviço de internamento, do doente 

(nome, número do processo) e do médico (nome legível, n.º mecanográfico e 

assinatura); a data da requisição; o nome do medicamento, forma farmacêutica, dose, 

via de administração e duração do tratamento e a justificação clínica. 

No momento da dispensa o farmacêutico deve preencher o quadro C do 

impresso da requisição com as seguintes informações: 

 Numeração sequencial do registo de distribuição; 

 Nome do produto e quantidade dispensada; 

 Número de lote e laboratório de origem; 

 Número de certificado do INFARMED; 

 Assinatura e n.º mecanográfico do farmacêutico e data. 

 

Após o preenchimento do impresso, o farmacêutico realiza o débito informático 

da medicação, via GHAF, e imprime etiquetas de identificação do doente, que serão 

coladas na caixa do produto a ser dispensado. Quando o AO do SC vai levantar a 

medicação, deve assinar o formulário, colocar o seu nº mecanográfico e a data, 

deixando a 1ª via nos SF para ser arquivada. 

Se o doente não utilizar a medicação, ou usá-la parcialmente, deve-se 

proceder à sua devolução junto aos SF. Este processo requer a entrega do impresso 

corretamente preenchido no quadro D da via serviço, com a data, assinatura e nº 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  2013 
 

32 
Suzana Vanessa Silva de Oliveira 

mecanográfico do Enfermeiro. Na Farmácia a devolução é registada informaticamente 

no processo do doente, via GHAF, e o impresso é arquivado. 

Durante o estágio foi possível acompanhar todo este circuito, desde a receção, 

armazenagem, requisição e distribuição, sempre com a supervisão de um 

farmacêutico, que explicava o procedimento e esclarecia qualquer dúvida. 

 

6.2. Citotóxicos 

 

6.2.1. Aquisição e Armazenamento 

 

Aquando da receção os medicamentos citotóxicos são devidamente 

inspecionados. A arrumação é feita em armários ou frigoríficos definidos para o efeito, 

localizados na zona negra da UPC, de acordo com as condições específicas de 

conservação e de forma a permitir a rotação tipo FEFO. O frigorífico está sujeito a 

controlo de temperatura com sistemas de alarme [17]. A identificação das prateleiras é 

feita de acordo com a DCI do medicamento e estes são organizados em ordem 

alfabética, facilitando o acesso. 

 

 

Figura 12: Armário e frigorífico para armazenamento de citotóxicos. 
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6.2.2. Distribuição 

 

A distribuição destes fármacos será tratada mais adiante no capítulo de 

Farmacotecnia e Controlo de Qualidade. 

.  

6.3. Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

6.3.1. Aquisição e Armazenamento 

 

No processo de aquisição destes medicamentos as notas de encomendas aos 

fornecedores são acompanhadas por requisição própria, devidamente assinada e 

autenticada, pelo responsável dos SF em modelo aprovado pelo INFARMED. Na 

requisição deve constar o número da requisição e da nota de encomenda, o 

fornecedor, nome (DCI), forma farmacêutica e dosagem da substância, quantidade e 

assinatura e nº da OF do responsável dos SF [18]. 

Este documento é elaborado em duplicado, o original é entregue ao SF depois 

de devidamente preenchido (quantidade fornecida, assinatura do farmacêutico 

responsável e respetivo nº da OF e carimbo do fornecedor), ficando o duplicado com o 

fornecedor [18]. 

Os estupefacientes e psicotrópicos no CHAA encontram-se armazenados em 

uma sala de acesso restrito, que está fechada à chave quando não está em utilização. 

As chaves ficam no gabinete do farmacêutico responsável pela sua distribuição. Os 

fármacos encontram-se guardados em dois armários e dois cofres, organizados por 

ordem alfabética segundo a DCI. 

 

 

Figura 13: Armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos. 
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6.3.2. Distribuição 

 

A distribuição dos psicotrópicos e estupefacientes é feita de modo a repor os 

stocks disponíveis nos SC e cujas quantidades foram previamente acordadas entre o 

Farmacêutico e o Enfermeiro Chefe de cada Serviço, de acordo com as necessidades 

dos mesmos [18].  

Este stock é conferido diariamente aquando da passagem de turno, sendo 

armazenados em local próprio e fechado à chave. A reposição é feita através de uma 

requisição, em modelo especial, aprovado pelo INFARMED, que corresponde ao 

registo de administração (Anexo IV). A requisição é feita em duplicado (a cópia fica no 

SC requisitante e o original é arquivada no SF, após o envio dos medicamentos) [18]. 

Cada requisição só pode conter um único tipo de substância, embora possa 

incluir os vários doentes aos quais o mesmo foi prescrito. São elementos obrigatórios 

da requisição: 

 Nome do serviço requisitante; 

 Nome da medicação (DCI), dose e forma farmacêutica; 

 Nome do(s) doente(s); 

 Rubrica do enfermeiro responsável pela administração e data; 

 Quantidade administrada; 

 Quantidade fornecida; 

 Assinatura e número mecanográfico do Diretor de Serviço ou seu legal 

substituto; 

 Assinatura e número mecanográfico do Farmacêutico responsável pelo 

aviamento e data do fornecimento; 

 Assinatura do Assistente Operacional dos SC responsável pelo 

transporte; 

 Assinatura do Enfermeiro responsável pela receção e data [18]. 

 

Após conferência da requisição, o farmacêutico atribui um número sequencial à 

requisição e realiza o débito dos fármacos, via GHAF, no centro de custo do SC 

requisitante. De seguida prepara a medicação dentro de um saco preto, que é fechado 

e identificado com uma etiqueta contendo o nome do serviço. O AO é responsável 

pelo envio desta medicação e está presente quando a mesma é aberta e conferida 

pelo Enfermeiro de serviço. Após conferência e entrega da medicação o Enfermeiro 

assina e põe a data na requisição, ficando com o duplicado da requisição, enquanto o 

original é levado de volta ao SF pelo AO e arquivado em dossier próprio. 
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Figura 14: Saco onde são transportados os estupefacientes e psicotrópicos. 

 

Todos os movimentos destes fármacos são enviados ao INFARMED 

trimestralmente [18]. 

Os stocks de psicotrópicos e estupefacientes são verificados com regularidade, 

pelo que foi possível presenciar esta ação durante o estágio. É impressa uma listagem 

com os fármacos desta classe, disponíveis no CHAA, com as respetivas existências e 

procede-se à contagem de cada item. Caso haja alguma irregularidade, deve-se tentar 

encontrar o motivo da mesma, que pode advir de uma encomenda que ainda não foi 

lançada no sistema informático ou de alguma medicação que não foi debitada na 

altura devida. 

 

6.4.  Metadona 

 

Quando se encontra internado um doente que faz metadona, o médico 

prescreve no GHAF nas prescrições não previstas. Os SF contactam a delegação de 

Guimarães do SICAD (Serviço de Intervenção no Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências) para que sejam dispensadas as doses necessárias para o período de 

internamento previsto. A quantidade enviada é registada e armazenada em área de 

acesso condicionado. Diariamente é enviada a dose respetiva, sendo feito o registo do 

fornecimento no mesmo modelo. Aquando da alta do doente, as doses não utilizadas 

são devolvidas [12]. 

 

6.5. Medicamentos Extra-formulário 

 

Nos medicamentos que não pertençam ao formulário interno do CHAA, a sua 

prescrição deve ser acompanhada da Justificação de Medicamento (Anexo V), 

totalmente preenchida e assinada pelo Diretor de Serviço, para posterior análise e 
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autorização pela Diretora dos Serviços Farmacêuticos e da Direção Clínica, sem a 

qual não serão fornecidos [12]. 

Após a autorização do CA se a medicação requerida não existir em stock na 

farmácia do CHAA deverá proceder-se à sua aquisição, não podendo portanto ser 

fornecidas de imediato [12]. 

 

6.6. Ensaios Clínicos 

 

O farmacêutico tornou-se fundamental na gestão, armazenamento e utilização 

de medicamentos dedicados à realização de ensaios clínicos desde que estes ensaios 

passaram a ser regulamentados pela Lei n.º46/2006, de 19 de agosto [19]. 

Considera-se ensaio clínico qualquer investigação, realizada no ser humano, 

que tenha como objetivo descobrir, ou verificar, diversos parâmetros, tais como os 

efeitos farmacológicos, o perfil farmacocinético e as possíveis reações adversas de 

um, ou mais, fármacos experimentais [19].  

É da responsabilidade do farmacêutico: 

 Conhecer, interpretar e estabelecer condições para o cumprimento da 

legislação pertinente e do protocolo de ensaio clínico; 

 Assegurar as condições adequadas de armazenamento, conservação e 

dispensa do medicamento; 

 Fazer a receção do medicamento experimental e verificar se o medicamento 

experimental está intacto; 

 Manter os registos e as confirmações de armazenamento e da utilização do 

medicamento; 

 Entregar aos participantes no ensaio o medicamento experimental seguindo 

os procedimentos de aleatorização e de ocultação do ensaio; 

 Transmitir eficazmente ao participante a posologia, intervalo e o modo de 

administração do medicamento, esclarecendo as precauções necessárias e 

dúvidas que possam surgir e informando o participante que deverá devolver 

à farmácia o medicamento não usado e/ou as embalagens vazias; 

 Fazer a contabilidade do medicamento, verificando se o participante aderiu à 

terapêutica do ensaio; 

 Comunicar ao promotor acontecimentos ou reações adversas de que tenha 

informação, garantindo a vigilância do medicamento; 

 Manter atualizada a documentação do ensaio nomeadamente formulários de 

dispensa do medicamento experimental e registo de temperaturas [19]. 
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6.6.1. Receção e Armazenamento 

 

Quando as encomendas chegam aos SF, deve-se verificar as condições dos 

contentores, a identificação das amostras, a referência expressa de que se trata de um 

produto para ensaio clínico e a correspondência entre a remessa e a encomenda. 

Quando todos estes aspetos estão em conformidade, regista-se a entrada do produto 

[19, 20]. 

O local de armazenamento dos medicamentos experimentais só deve ser 

acessível ao farmacêutico responsável pelo ensaio, de forma a assegurar o sistema de 

qualidade e as condições de segurança. Estes produtos não devem ser expostos à 

condições inapropriadas de calor, frio, luz, humidade ou outros fatores adversos. Os 

medicamentos experimentais devem ser armazenados em locais distintos dos outros 

medicamentos e obrigatoriamente nas condições especificadas no protocolo. A 

temperatura e a humidade devem ser periodicamente monitorizadas e registadas e os 

dispositivos de monitorização devem estar calibrados [19]. 

 

6.6.2. Distribuição 

 

A prescrição deve ser individualizada, em impresso próprio, onde identifique o 

ensaio clínico, o serviço, o médico requisitante, o doente (através de iniciais do seu 

nome, código de randomização) e, de acordo com as características do estudo, o 

medicamento em ensaio, dose, frequência e via de administração [20]. 

Para assegurar que esta se realize de modo correto, deverá ser efetuada uma 

verificação prévia da prescrição, avaliando se está de acordo com o protocolo do 

estudo, nomeadamente no que se refere à correspondência do doente com o código 

de randomização previsto nas respetivas listas (quando existam), dose, posologia, via 

de administração, quantidade a dispensar, de acordo com as visitas de controlo 

programadas, e assinatura do investigador [20]. 

A quantidade dispensada deve ser registada por doente, assim como as 

devoluções ocorridas entre as visitas de controlo, com o objetivo de avaliar a adesão 

do doente à terapêutica e tornar mais fácil a contabilização das amostras. Uma vez 

terminado o ensaio, as amostras deverão ser devolvidas ao promotor, ficando nos 

Serviços Farmacêuticos um dossier com a seguinte informação: protocolo do ensaio 

e/ou folha resumo deste, documento da aprovação e conclusão do estudo, justificativo 

da receção das amostras, prescrições médicas e folha de registo individual da 

medicação dispensada e devolvida [20]. 
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7. Farmacotecnia 

 

A preparação de medicamentos manipulados é regulamentada pelo Decreto-Lei 

n.º 95/2004 de 22 de Abril, que aprova o regime jurídico, e pela Portaria n.º 594/2004 

de 2 de Junho, que aprova as “Boas Práticas na Preparação de Medicamentos 

Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar” [1, 21, 22].  

O conceito atual de preparação de medicamentos nos SF de uma unidade 

hospitalar tem como finalidade promover os cuidados farmacêuticos aumentando a 

qualidade dos cuidados de saúde prestados ao doente e baseia-se nos seguintes 

pontos: 

 Resolver problemas importantes do tratamento de doentes individuais, ou 

de situações patológicas específicas que não são solucionadas com 

especialidades farmacêuticas; 

 Colaborar nas solicitações dos diferentes serviços clínicos deste hospital na 

manipulação / reconstituição de fármacos que fazem parte de estudos 

multicêntricos; 

 Preparar medicamentos que não estão disponíveis no mercado nacional e 

são necessários a determinados doentes; 

 Preparar medicamentos para administração intravenosa e de preparação 

extemporânea nomeadamente misturas intravenosas que requerem 

precauções especiais de manuseamento, estabilidade ou risco (Misturas 

para Nutrição Parentérica, Preparação de Citotóxicos); 

 Embalar, reembalar e identificar devidamente medicamentos de forma a 

manter as suas propriedades inalteradas [23]. 

 

7.1. Manipulados 

 

Atualmente o setor de produção do CHAA limita-se à preparação de algumas 

fórmulas padronizadas, fórmulas magistrais, preparação de dosagens pediátricas não 

comercializadas (obtidas a partir de medicamentos comercializados), fracionamento, 

reembalagem e identificação de medicamentos, utilizados em distribuição unitária, e 

preparação de nutrição parentérica, em bolsa, para neonatologia [23]. 

Apesar da preparação de medicamentos ter vindo a diminuir gradualmente, 

mantém-se um conjunto de legislação e regulamentação que garante uma produção 

com qualidade, eficácia, e credibilidade, e desta forma, salvaguardar a saúde pública 

aquando da utilização destes medicamentos [23]. 
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7.1.1. Estrutura Física e Equipamentos 

 

O local onde são produzidos os manipulados deve ser bem iluminado e 

ventilado, com temperatura e humidade controladas, apresentar áreas distintas para 

lavagem do material e para o preparo do medicamento; além disso deve estar 

afastado de zonas movimentadas e contaminadas [1]. A área de produção do CHAA 

apresenta todos estes requisitos e também dispõe do destilador de água e de 

armários, onde são armazenadas as matérias-primas, os materiais e os registos. O 

equipamento disponível é composto por balança mecânica eletrónica e analítica de 

precisão, máquina de lavagem de material, destilador e fogão com 2 discos de 

aquecimento [23]. 

 

 

Figura 15: Sala de Manipulados. 

 

7.1.2. Preparação 

 

A planificação do setor de preparação de medicamentos é elaborada da 

seguinte forma: para determinadas preparações é elaborado um plano de trabalho 

semanal, consoante o consumo médio estimado pelo serviço requisitante. No entanto, 

na maioria das preparações efetuadas a planificação é diária, uma vez que as 

prescrições são imprevisíveis e dada a curta validade de muitas preparações. O 

procedimento é executado por técnicos e farmacêuticos e supervisionadas pelo 

farmacêutico responsável [23]. 

Nos SF do CHAA para cada formulação existe ainda dois tipos de fichas: 

Ficha de produção (contém toda a informação necessária ao processo de fabrico): 

 Nome do medicamento; 

 Concentração; 

 Forma farmacêutica; 
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 Composição qualitativa e quantitativa; 

 N.º de lote de fabrico; 

 Data de fabrico; 

 N.º do boletim de análise das matérias-primas utilizadas na preparação; 

 N.º de unidades obtidas; 

 Tipo e capacidade do material de embalagem; 

 Prazo de validade; 

 Assinatura do Farmacêutico (24). 

  

Ficha técnica: 

 Nome e concentração do medicamento 

 Fórmula; 

 Procedimento para preparação da forma farmacêutica; 

 Embalagem; 

 Rótulo; 

 Prazo de validade após o fabrico; 

 Indicações terapêuticas; 

 Via de administração; 

 Condições de conservação [23]. 

 

A execução de uma fórmula farmacêutica inicia-se pela determinação de todos 

os componentes a utilizar e suas quantidades. Assim, as matérias-primas são 

recolhidas do seu local de armazenamento, seguindo para a unidade de preparação 

de medicamentos onde são verificadas e conferidas de acordo com a composição da 

fórmula. 

Uma das áreas que mais vezes necessita de recorrer a este tipo de preparações 

é a área da pediatria. Pois, embora a maioria dos fármacos comercializados sejam 

usados em pediatria, apenas uma pequena percentagem dos medicamentos tem 

indicações precisas para este grupo etário de doentes, o que leva a que os 

medicamentos não apresentem formas de administração convenientes [23].  

Assim, pediatras e farmacêuticos são muitas vezes confrontados com problemas 

de dosagens pediátricas, cuja solução passa pela preparação de formulações, que 

podem ser preparadas a partir de produtos comercializados existentes para adultos. 

Este fracionamento pode ser realizado com uma formulação líquida de um 

determinado fármaco, para administração oral, ou na preparação de papéis, por 

divisão do fármaco sólido em pequenas dosagens a partir de comprimidos ou cápsulas 

comercializadas [23]. 
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Conforme consta na legislação, o medicamento manipulado é da 

responsabilidade de um farmacêutico, não obstante estes geralmente são preparados 

por TDT mas supervisionadas pelo farmacêutico responsável [23]. 

 

7.2. Citotóxicos 

 

Os agentes citotóxicos recebem esta denominação porque interferem, sob 

diversos mecanismos de ação, com o DNA, levando à morte celular [7]. 

Inicialmente as células neoplásicas eram diferenciadas das células normais 

pela sua rápida taxa de divisão; com o avanço da ciência, novas diferenças puderam 

ser identificadas, como a resistência à apoptose e à senescência celular, permitindo 

novas abordagens terapêuticas. Os fármacos disponíveis não são específicos para as 

células neoplásicas pelo que, com frequência, lesam os tecidos normais, tendo uma 

margem terapêutica característica estreita [7]. 

Com o intuito de aumentar a eficácia, utilizam-se associações de citotóxicos 

em repetidos ciclos, com frequência variável, que são designadas por siglas 

compostas pela primeira letra do seu nome genérico ou nome comercial. A posologia é 

na maior parte dos casos expressa em função da área de superfície corporal, havendo 

diversas tabelas e réguas de cálculo para a sua obtenção, em função do peso e altura 

do doente [7]. 

Devido ao mecanismo de ação dos citotóxicos são esperadas, geralmente, 

reações adversas como náuseas e vómitos em grau variável, alopécia, depressão 

medular, alteração da resposta imunológica, hiperuricemia (por lise tumoral) e efeitos 

teratogénicos [7]. 

 

7.2.1. Instalações e estrutura física 

 

A área dedicada à preparação de citotóxicos é constituída por três zonas, 

fisicamente distintas: 

 Zona negra: é neste local que estão os armários, frigoríficos, lava olhos, 

lavatório, bancada de aço inox onde se coloca todo o material e medicamentos 

citotóxicos a utilizar, secretária com computador, máquina de selar e ainda uma 

zona com chuveiro. É aqui que se encontra o armário de arquivo, contendo os 

manuais, arquivos de prescrição e documentos de registo; 

 Antecâmara: possui um lavatório dotado de torneira acionada por pé, onde é 

realizada a lavagem das mãos e onde está o material de proteção individual 
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dos operadores. Existe ainda um banco corrido que separa esta zona da zona 

limpa; 

 Câmara: zona controlada com sistema de ar próprio e com pressão negativa 

em relação à zona negra. Possui uma câmara de fluxo laminar vertical, classe 

II, tipo B, onde são realizados todos os procedimentos, obedecendo à técnica 

assética de forma a minimizar a contaminação do produto e aumentar a 

segurança do operador. A comunicação física entre a zona negra e a câmara 

se dá através do transfer, enquanto a comunicação verbal é realizada por 

intercomunicador [17]. 

 

Figura 16: Zona negra (A) e câmara (B). 

 

7.2.2. Validação da prescrição e preparação 

 

No CHAA os pacientes que realizam a terapêutica antineoplásica não ficam 

internados, assim a administração é realizada no Hospital de Dia de Oncologia. Este 

serviço envia uma cópia da prescrição aos SF no dia anterior à administração. Caso o 

doente esteja internado em outro serviço, a prescrição é enviada informaticamente até 

as 12h do dia da administração [17]. 

O farmacêutico recebe o processo do paciente e efetua a validação da 

prescrição, que consiste em calcular os volumes de fármacos que serão adicionados à 

preparação, tendo em conta a concentração prescrita e a concentração disponível na 

farmácia (Anexo VI). Deve-se ter em atenção se a dose prescrita leva em 

consideração o peso do doente ou a sua superfície corporal (por exemplo, 200mg/Kg 

ou 200mg/m2). Nesta validação também são calculados os volumes de solução de 

perfusão a adicionar à preparação, sendo as soluções mais utilizadas o cloreto de 

sódio a 0,9%, a glucose a 5% e o manitol a 20%. A validação é dupla, ou seja, é 

realizada por dois farmacêuticos [17]. 

A 

B 
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Depois da validação são feitos os rótulos de cada preparação e é impressa 

uma lista com todos os medicamentos necessários aos tratamentos do dia seguinte 

(medicamentos de pré e pós terapêutica e os citotóxicos). A medicação pré e pós 

tratamento é levada ao Hospital de Dia, em mala própria, com etiquetas identificando 

cada paciente. Com o auxílio destas listas todos os produtos são retirados do stock e 

colocados num tabuleiro, de forma a facilitar a preparação. Os fármacos que se 

encontram acondicionados no frigorífico também são separados, mas permanecem no 

frio dentro de um cesto. Segue-se então o registo de lotes de todos os fármacos e 

soros que serão utilizados no dia seguinte. O controlo rigoroso das existências e dos 

consumos é garantido pela conferência semanal do stock [17]. 

No início do dia colocar na zona de transferência o material necessário 

(contentor, campos de preparação, agulhas, seringas, entre outros) em tabuleiro 

metálico, devidamente desinfetado com álcool a 70º. Nesta altura o TDT ou o 

farmacêutico  que vai realizar a manipulação  equipa-se na antecâmara, obedecendo 

a técnica asséptica, e entra na câmara [17].  

Aguardar o OK do Serviço, e só então, começar a preparar os tabuleiros de 

cada protocolo; coloca-se dentro do tabuleiro todo o material e os citotóxicos 

necessários, os rótulos são devidamente colados e a prescrição segue dentro do 

tabuleiro, este é desinfetado com álcool a 70º e colocado na zona de transferência. 

Procede-se o registo da hora dos OKs e da hora de saída da preparação da CFLV, de 

forma a permitir o rigoroso controlo de todas as preparações [17]. 

 

 

Figura 17: Tabuleiro de materiais na zona de transferência (A) e tabuleiro pronto a 

entrar na câmara para manipulação (B). 

 

As preparações são colocadas dentro de um saco (se a preparação for 

fotossensível o saco utilizado é preto), seladas, identificadas e enviadas ao Hospital de 

Dia de Oncologia em uma mala própria de transporte pelo AO do serviço. Junto com a 

mala segue um documento com a hora de saída da farmácia e a assinatura do AO que 

A 
B 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  2013 
 

44 
Suzana Vanessa Silva de Oliveira 

efetua o transporte; este documento deve ser assinado pelo Enfermeiro quando a 

mala chega ao serviço [17]. 

 

 

Figura 18: Saco contendo a preparação de citotóxicos.  

 

7.3. Nutrição Parentérica 

 

Para o bom funcionamento do organismo de qualquer pessoa é fundamental 

que exista um equilíbrio nutricional e metabólico. No entanto, em certas situações esse 

equilíbrio é alterado sendo necessário instituir um programa de apoio nutricional 

através de perfusão intravenosa, adaptado a cada doente para suprir as suas 

carências [7]. 

A NP é uma terapêutica complexa que deve ser abordada através de uma 

equipa multidisciplinar onde o farmacêutico exerce as suas funções em diálogo, 

interligação e cooperação com os outros profissionais de saúde [24]. 

As principais funções do farmacêutico responsável pela NP são: 

 Elaboração da ficha de produção; 

 Acompanhamento dos doentes submetidos a NP; 

 Elaboração de rótulos para cada preparação; 

 Estabelecimento de protocolos de acordo com a prescrição médica; 

 Verificação e controlo das misturas preparadas; 

 Organização do ficheiro de doentes [20]. 

 

A avaliação das necessidades específicas de cada doente envolve vários 

fatores: idade, condição clínica, patologia dominante, estado nutricional e objetivo 

terapêutico. Relativamente à avaliação do estado nutricional é necessário conhecer as 

necessidades energéticas, as necessidades proteicas, o estado de hidratação e o 
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ionograma. Após avaliação nutricional do doente é instituída a terapêutica que resulta 

numa prescrição que é enviada ao SF [24]. 

As prescrições das misturas nutritivas preparadas são feitas em requisições 

específicas. A composição destas é individualizada segundo as necessidades 

nutricionais do doente [24]. 

No CHAA, especificamente, as NP só são preparadas para bebés prematuros, 

geralmente internados na UCIN, uma vez que as bolsas atualmente comercializadas 

não suprem as suas necessidades especiais. Por isso, o preparo das NP não é 

frequente, estando condicionado ao nascimento destes bebés.  

 

7.3.1. Instalações e Estrutura Física 

 

A Unidade de Preparação de Misturas para Nutrição Parentérica localiza-se 

estrategicamente nos SF do CHAA, com fácil acesso ao armazém, simplificando o 

fluxo de pessoas e de materiais. As instalações são constituídas por duas áreas, 

separadas fisicamente, a antecâmara e a sala asséptica [24]. 

 Antecâmara: possui uma zona de vestiário onde o operador pode deixar a 

roupa que traz do exterior e equipar-se com o vestuário adequado. Nesta zona 

encontra-se todo o EPI estéril, como batas, máscaras e luvas. É neste local que o 

operador realiza a lavagem das mãos; 

 Sala asséptica: sala na qual são manipuladas as misturas nutritivas, em 

condições de assepsia e com um mínimo risco de contaminação. Esta sala dispõe de 

câmara de fluxo de ar laminar horizontal classe 100 e de um carro, onde são 

colocados o material e os componentes a usar. É neste carro que todo o material é 

descontaminado com álcool a 70º [24]. 

 

 

Figura 19: Armazenamento de produtos para NP (esquerda) e zona negra (direita). 
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7.3.2. Procedimento de Preparo 

 

A preparação da NP é realizada de acordo com a prescrição médica, que 

contém: o nome e número do processo do doente, a idade, o peso, a identificação do 

médico prescritor, a data, os fármacos e as doses. O farmacêutico procede à 

validação da prescrição e realiza o débito dos produtos no processo do utente (através 

do GHAF). No processo de validação também deve ser calculado volume da 

sobrecarga a ser adicionado (nos SF está disponível um ficheiro em Excel que permite 

realizar estes cálculos), devido às perdas no sistema de perfusão. De seguida imprime 

os rótulos da preparação e separa todo o material a ser utilizado (como a bolsa, 

seringas, agulhas, soluções de eletrólitos, de vitaminas, entre outros) e realiza o 

registo dos lotes e prazos de validade das matérias-primas [24]. 

Cada prescrição é constituída por duas soluções: 

 Solução hidrossolúvel constituída em parte ou totalmente por aminoácidos, 

oligoelementos pediátricos, sais minerais, glucose, vitaminas hidrossolúveis e ainda 

heparina. Solução preparada numa bolsa; 

 Solução lipossolúvel  constituída por vitaminas lipossolúveis e lípidos. Esta 

solução é preparada em seringas opacas [24]. 

 

Todo o preparo da NP ocorre em ambiente estéril, que é conseguido graças a 

uma câmara de fluxo laminar horizontal (CFLH). A sala, onde se localiza a câmara, 

encontra-se a uma pressão positiva em relação a área negra [24]. 

A manipulação da bolsa de NP ocorre da seguinte maneira: 

 A câmara é ligada cerca de 30 minutos antes do início da manipulação, 

desinfetar com álcool a 70º 

 Desinfetar todo o material (frascos, ampolas, seringas, agulhas e a bolsa) a ser 

utilizado com álcool a 70º e colocar num tabuleiro no transfer; 

 O operador deve lavar as mãos e antebraços com antissético e vestir o EPI – 

bata, luvas, touca, máscara e proteção para os pés; 

  Prender na parede lateral da câmara a folha de composição e técnica de 

preparação da mistura nutritiva para NP; 

 Começar por ordenar os componentes que entram na composição da mistura 

nutritiva; 

 O processo é iniciado pelo enchimento da bolsa com solução hidrossolúvel, 

adicionando cada componente pela ordem estabelecida, seguindo técnica 

asséptica: 
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- Iniciar pelos maiores volumes (Solução de aminoácidos, Glucose a 5%, 

10%, 30%); 

- Adicionar os oligoelementos pediátricos, se prescritos (de modo a evitar que 

estes atuem como cofatores na degradação das vitaminas); 

- Adicionar os eletrólitos monovalentes, iniciando-se pelo fosfato; 

- Adicionar os eletrólitos bivalentes, sendo o cálcio o último a ser adicionado; 

- Análise da solução para deteção de possível formação de precipitado; 

- As vitaminas hidrossolúveis deverão ser as últimas a ser adicionadas; 

- Agitar levemente a mistura entre cada adição, verificando sempre se 

ocorrem fenómenos de precipitação ou floculação. 

 Misturar o conteúdo por dupla inversão da bolsa; 

 Retirar com o auxílio de uma seringa uma amostra de 5mL da mistura e 

introduzir no meio de cultura para controlo microbiológico; 

 Suspender a bolsa em suporte próprio existente dentro da câmara e encher 

todo o sistema de perfusão com a solução nutritiva, a fim de retirar todo o ar 

existente e evitar a presença de bolhas. 

 Preparação da solução lipídica em seringa opaca; 

 Acoplar a seringa com a emulsão lipídica ao sistema para administração 

parentérica; 

 Rotular a bolsa e a seringa; 

 Proteger a bolsa da luz papel de alumínio; 

 Colocar um rótulo indicando o nome do doente, o serviço e a incubadora 

atribuída; 

 Acondicionar individualmente cada bolsa parentérica [24]. 

 

A bolsa pronta é colocada na mala de transporte, juntamente com o documento 

de transporte, e levada por um AO até a UCIN, onde o Enfermeiro receciona e confere 

a preparação assinando e datando a sua receção. O documento de transporte fica 

arquivado nos SF [24].  

 A câmara é periodicamente submetida a um controlo microbiológico, que 

consiste na colocação de 5 placas de gelose sangue em pontos predefinidos sobre a 

superfície de trabalho, por um período de 30 minutos, antes e durante a fase de 

trabalho. Estas placas são enviadas ao laboratório de microbiologia onde são 

incubadas a 37ºC durante 48h [24]. 

Durante o período do estágio nasceu no CHAA um bebé prematuro que 

necessitou fazer a NP, por isso foi possível acompanhar todo o processo de validação 

da prescrição, manipulação da mistura, registo e envio da bolsa pronta a UCIN. 
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7.4. Fracionamento, Reembalagem e Reetiquetagem 

 

Nos sistemas de distribuição, em especial na DIDDU, é extremamente 

importante que haja uma correta identificação dos medicamentos dispensados, a fim 

de evitar erros na hora da administração. É muito comum na farmácia hospitalar nos 

depararmos com medicamentos cujas embalagens originais, muitas vezes, não estão 

preparadas para a distribuição em unidose. Ou seja, não apresentam, em cada 

unidade, as informações obrigatórias, como DCI do medicamento, dosagem, lote e 

prazo de validade [25]. 

Para contornar este tipo de obstáculo os SF dispõem de procedimentos e 

instalações próprias que permitem o fracionamento, reembalagem e reetiquetagem 

destes produtos. Todo o processo deve obedecer as boas práticas de preparo de 

medicamentos manipulados, legislada pela Portaria n.º594/2004, de 2 de junho [25]. Os 

objetivos principais destes processos são:  

 Evitar o contato do medicamento reembalado com agentes ambientais; 

 Reduzir o tempo de preparação por parte da enfermagem, reduzir os riscos de 

contaminação e os erros de administração, uma vez que o medicamento encontra-se 

na forma individualizada e na dose prescrita; 

 Certificar a segurança, rapidez e comodidade do medicamento reembalado; 

 Assegurar a correta identificação do medicamento reembalado (DCI, dose, lote 

e prazo de validade) [1]. 

 

Os SF do CHAA dispõem de uma sala própria para a reembalagem que está 

equipada com duas máquinas semiautomáticas de reembalagem conectadas a um 

computador. A responsabilidade deste setor é de um farmacêutico e a execução dos 

procedimentos fica a cargo de um TDT [25]. 

 

 

Figura 20:Sala de fracionamento, reembalagem e reetiquetagem. 
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Quando um medicamento necessita ser reetiquetado ou de reembalado, deve-

se preencher o pedido de reembalagem, indicando o nome e a dosagem do 

medicamento, a quantidade a ser reembalada/reetiquetada e se o fracionamento é em 

½ ou em ¼ (caso seja necessário fracionar). O pessoal envolvido na preparação tem 

conhecimento dos princípios básicos de desinfeção e higiene e deve comunicar 

qualquer problema de saúde que possa causar a contaminação dos medicamentos [25]. 

Todos os medicamentos reembalados ou reetiquetados requerem um registo 

que é feito em uma ficha de produção com os seguintes elementos: 

 

Reetiquetagem Reembalagem 

Designação do medicamento Designação do medicamento 

Número do fabrico Número do fabrico 

Data da preparação Data da preparação 

Quantidade inicial Medicamento inicial (quantidade) 

Quantidade real obtida (nº de unidades) Quantidade real obtida (nº de unidades) 

Prazo de validade Prazo de validade atribuído (6 meses se 

for retirado da embalagem original) 

Número de lote e nome comercial do 

produto 

Nome comercial do produto (laboratório, 

prazo de validade e lote do medicamento 

de origem)   

Tabela 1: Elementos da ficha de produção na reetiquetagem e reembalagem 

 

As etiquetas usadas no processo de reetiquetagem devem conter o nome do 

fármaco (DCI), a dose, o lote e o prazo de validade; deve ser impressa 1 etiqueta a 

mais que será colocada na ficha de produção [25].  

Após o registo, os medicamentos ficam em um local apropriado para que sejam 

validados por um farmacêutico, que vai conferir todos os dados presentes nas 

etiquetas e as condições de embalagem, efetuando o registo final na ficha de 

produção e liberando o produto para ser distribuído [25]. 
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8. Farmacovigilância 

 

O papel do farmacêutico não se limita à responsabilidade de dispensar o 

medicamento na dose e condições corretas, acompanhado de informação para uma 

adequada utilização, mas também contribuir para a deteção de quaisquer reações 

adversas que possam surgir da sua utilização [20]. Desde 1992 que existe em Portugal 

o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), regido pelo Despacho Normativo n.º 

107/92, de 27 de junho, sendo atualmente regulamentado pelo Decreto-Lei n. 

242/2002 de 5 de novembro [1]. 

É obrigação de todos os profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos, 

reportar qualquer informação sobre as reações adversas ocorridas com medicamentos 

ao INFARMED, que é o órgão responsável pelo acompanhamento, coordenação e 

aplicação do SNF [1]. 

São alguns dos objetivos do SNF: 

 Identificar, de forma rápida e eficaz, o aparecimento de RAMs; 

 Reunir, avaliar e publicar toda a informação sobre suspeitas de RAMs; 

 Estabelecer os métodos mais adequado de obtenção de dados sobre as 

reações adversas; 

 Elaborar normas técnicas de utilização de medicamentos e desencadear ações 

para reduzir os seus riscos [26]. 

 

O contributo dado pelo farmacêutico na prevenção e deteção destas reações 

pode começar: 

 Pela exclusão de fatores que favoreçam o aparecimento de efeitos adversos, 

tais como: prescrição de doses inadequadas às necessidades do doente, 

automedicação, duração excessiva de determinadas terapêuticas, administração de 

fármacos com atividade farmacológica similar, entre outros; 

 Pela conscientização do médico prescritor para a monitorização de reações 

adversas, especialmente quando as características farmacológicas dos medicamentos 

e o perfil dos doentes assim o exijam [20]. 
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9. Conclusões 

 

 

 

Durante os dois meses do estágio foi possível contactar, de forma ativa, com 

os diferentes setores da farmácia hospitalar, o que me permitiu ter uma ideia mais 

realista da importância do farmacêutico no contexto hospitalar. A responsabilidade 

incutida ao farmacêutico no exercício da sua profissão é enorme. 

O medicamento assume um papel relevante no contexto atual da saúde, 

colocando o profissional farmacêutico numa posição única em termos técnicos, 

científicos e económicos. Graças à sua formação específica o farmacêutico assume 

com competência e responsabilidade a sua atividade, tendo sempre em mente que a 

sua prática é orientada para o doente. 

É relevante referir que, para o bom funcionamento deste serviço, o espírito de 

equipa e a componente humana são elementos fundamentais, a boa relação entre 

toda a equipa contribui para a excelência do serviço prestado. 

Enfim, toda a experiência vivida durante o estágio foi uma mais-valia para a 

minha formação acadêmica e para o meu crescimento pessoal.  
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Anexo 1: Prescrição Médica 
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Anexo II: Modelo 1804. Requisição de Hemoderivados 

pelos SC, via serviço 
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Anexo III: Modelo 1804. Requisição de Hemoderivados 

pelos SC, via farmácia 
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Anexo IV: Requisição de Psicotrópicos (Modelo n.º 1509) 
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Anexo V: Justificação de Medicamentos Extra-formulário  

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  2013 
 

vii 
Suzana Vanessa Silva de Oliveira 

Anexo VI: Protocolo de Preparação de Citotóxicos 

 

 

 

 




