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Introdução 

Após o conhecimento científico e técnico apreendido com cinco anos de faculdade, o Estágio funciona como a 

vertente prática de poder contatar, pela primeira, vez com a realidade profissional e com tudo o que a mesma 

acarreta, bem como, desenvolver as aprendizagens abordadas no seio académico. O papel do farmacêutico, 

integrado na comunidade, é de notória importância, pois é da sua responsabilidade zelar pelo uso racional do 

medicamento, de forma que os utentes se apercebam da indicação terapêutica adequada de cada medicamento, nas 

doses indicadas, vias de administração e posologias apropriadas, procurando minimizar o aparecimento de contra-

indicações e reações adversas. No fundo, a dispensa do medicamento pelo farmacêutico deve tentar assegurar a 

adesão eficaz, com qualidade e confiança, por parte do utente. 

O farmacêutico é o último elo entre o médico e o utente, pelo que o atendimento na farmácia deve assumir um 

papel complementar ao acompanhamento clínico efetuado num Centro de Saúde, Hospital ou Consultório Privado. 

Esta simbiose deve ter em atenção a resolução dos problemas de cada paciente em sintonia com uma utilização 

racional do medicamento, com base na análise de diversos fatores que podem influenciar a terapêutica, tais como: 

hábitos alimentares, tabagismo, histórico de reações alérgicas e de doenças crónicas, toma anterior de outros 

medicamentos ou mesmo episódios de falta de adesão. Esta avaliação visa a obtenção de uma maior efetividade a 

nível da terapêutica a ser seguida. 

No presente relatório, descrevo as atividades desenvolvidas ao longo de quatro meses de Estágio, na Farmácia 

Miramar, bem como, os aspetos considerados relevantes, as competências e os ensinamentos registados e 

adquiridos no âmbito da farmácia comunitária. 
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Localização e Caracterização do espaço físico e funcional da Farmácia 

A Farmácia Miramar localiza-se na Avenida Vasco da Gama, 662, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia, cujo horário de 

funcionamento é das 9 às 20, semanalmente, e das 9 às 13 ao Sábado. A população preferencial desta farmácia é 

além dos locais que habitam nesta zona e, como tal já se encontram fidelizados com a farmácia em questão, uma 

população essencialmente idosa e com necessidades de polimedicação e de atenção farmacêutica nesta fase da 

vida, bem como, determinada população sazonal em épocas do ano específicas e para dados produtos, como os 

protetores solares no Verão, os turistas ou simplesmente as pessoas que possuem habitação nesta zona e passam aí 

as suas férias. 

Local de atendimento, onde os farmacêuticos e técnicos se distribuem por duas zonas de balcão de atendimento ao 

público, com equipamento necessário (computador), para prestar o serviço preferencial que tem por base esta 

atividade: o cuidado farmacêutico ao serviço do utente, visando restabelecer a sua saúde, melhorando a sua 

qualidade de vida e adquirindo uma melhor capacidade de lidar com a sua medicação, conhecendo os seus efeitos, 

principalmente em pacientes polimedicados. A seguir há um corredor praticamente contíguo que dá acesso à sala 

onde se procede à medição da pressão arterial e dos parâmetros bioquímicos (glicose, colesterol e triglicerídeos), à 

sala de massagens, onde os utentes podem usufruir deste serviço e, por vezes, cruzado com o mesmo, de conselhos 

dedicados a determinadas marcas de cosmética como a Lierac-Phyto e a Caudalie.  

Após a zona de atendimento, destaca-se a área da organização e disposição das gavetas, cuja função é guardar os 

medicamentos, com disposição da esquerda para direita e ordenados por ordem alfabética: medicamentos 

genéricos, medicamentos de marca, medicamentos de uso veterinário, produtos naturais, pós, gotas, pomadas, 

supositórios e injetáveis. Seguidamente, segue-se uma zona de armazenagem e gestão interna da Farmácia. Nesta 

zona pode-se encontrar: uma zona de entrada de encomendas, documentação de suporte à gestão da farmácia, uma 

área de separação com medicamentos já pagos e medicamentos reservados e uma zona de armazenamento de 

excedentes. Para se pedir medicamentos ou produtos em falta recorre-se aos Fornecedores da Farmácia, Cooprofar, 

OCP, Cofanor e Dimoura.  

Zona de Atendimento 

A Zona de Atendimento da Farmácia funciona como o «rosto» da mesma perante o utente que, no caso da Farmácia 

Miramar, é composta por balcões de atendimento e por vários lineares nos quais podemos encontrar zonas distintas 

tais como: Zona de Puericultura (área dedicada ao bebé e criança) que inclui gamas de cosmética pediátrica (como, 

por exemplo, Mustela, D’Aveia, Klorane, entre outras, alguns Brinquedos e Acessórios (ex: Chicco, Saro, etc) e 

Alimentação Infantil (Papás, Leites, etc). Também é importante salientar a Zona Dermocosmética (Facial, Corporal e 

Capilar), na qual se pode encontrar linhas de cosmética para peles com problemas tais como Avène, La Roche Posay, 

Uriage, entre outras (gamas à base de água termal para peles agredidas ou reativas); outras gamas mais cosméticas 

destinadas para peles sem problemas, para fins de beleza e cuidados anti-envelhecimento (exs: Vichy, Lierac-Phyto, 

Caudalie, etc). 

Além disso, destaca-se a Zona de Higiene Oral e Bucodentários onde se encontram pastas, colutórios, escovas, 

escovilhões, fios dentários (exs: Elgidium, Kin, Bexident, etc,). Existe ainda uma Zona para Suplementos Alimentares 

e Vitaminas, sendo que tem particular interesse relevar a presença de suplementos vitamínicos gerais (ex: Gerovital), 

Produtos para o emagrecimento (ex: Bio Ativo Lipo Exit), Produtos que visam a estimulação cerebral e a memória 

(ex: Gingko – ko, Smart Plus, etc), Produtos para a flatulência e desconforto intestinal (Advancis eosylax) e produtos 

com ação tranquilizante (ex: Advancis passiva). 

Por fim, a Zona de Atendimento abrange uma Área com Produtos de Fitoterapia, destinados a vários fins 

terapêuticos (ex: Arkocápsulas), uma Área destinada a Produtos de Podologia (ex: Compeed) e uma pequena zona 

que inclui Produtos para fins contracetivos (Preservativos Control, Durex). Em evidência, encontra-se ainda uma 
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Zona Óptica que engloba um conjunto de óculos da marca Phyto, que podem ser escolhidos em catálogo, tendo em 

conta a graduação pedida pelo utente. 

Estas Zonas vão oscilando durante o ano consoante a estação (solares/antigripais) e também vão sendo modificados 

de forma a pôr em evidência produtos que pretendam estimular a venda. 

 

Programa informático – Sifarma 2000 

Consiste num programa informático instituído na farmácia Miramar desde Dezembro de 2011 com vista a flexibilizar 

as vendas, reduzindo a sua complexidade, permitindo uma maior disponibilidade do farmacêutico com o utente. 

Com efeito, assumiu-se como uma valência importante também para a gestão de stocks: possibilita a criação e o 

envio de encomendas aos fornecedores, ajustar os stocks mínimos e máximos de cada produto, controlar os prazos 

de validade, realizar devoluções, entre outras operações essenciais à logística quotidiana da farmácia. Com efeito, o 

sifarma 2000, é não só uma via fundamental para rapidamente o farmacêutico poder regularizar as suas vendas e as 

poder gerir de um modo mais eficaz mas também um meio, apetrechado da mais evoluída tecnologia onde o 

farmacêutico pode conciliar o seu conhecimento científico com este manejo técnico, pois pode vislumbrar as 

caraterísticas farmacoterapêuticas de um dado produto existente na farmácia consultando a sua ficha de 

identificação onde o profissional tem acesso a toda a informação relevante: interações, posologia, contraindicações, 

ações terapêuticas. Além disso, sendo a ferramenta base do processo de venda, é muito útil na organização do 

receituário, proporcionando a organização automática das receitas em lotes de 30 e sendo o instrumento auxiliador 

na dispensa de estupefacientes e benzodiazepinas, desempenhado um papel importante no controlo da entrada 

deste tipo de substâncias ao imprimir uma checklist que indica todos os passos a serem seguidos na sua dispensa.  

 

Gestão e receção de encomendas 

A chegada das encomendas à farmácia é efetuada em caixas ou caixotes de plástico ou cartão, característicos de 

cada fornecedor (variando por vezes a cor e o tamanho) e identificados com o nome da farmácia, um código 

numérico, um código de barras, e uma fatura em duplicado. A fatura inclui o Código Nacional do Produto (CNP) de 

cada produto encomendado), o nome deste, a quantidade pedida e a quantidade enviada, o Preço de Venda ao 

Público (PVP) que deverá corresponder ao Valor Máximo Admissível (VMA)., o Preço de Venda à Farmácia (PVF) e o 

número do contentor no qual se encontra. Com efeito, sempre que são concedidos bónus em relação a algum 

produto, ou seja, bonificações à farmácias, estas vêm discriminadas separadamente; quanto aos medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos, são enviadas, igualmente em separado, as guias de psicotrópicos, em anexo à 

fatura. No início do mês, o fornecedor envia um resumo das faturas do mês anterior e o valor total a pagar, que têm 

também que ser verificado e confirmado. 

 Em primeiro lugar, aquando da receção de uma encomenda, deve-se ter especial atenção com os produtos de 

frigorífico, verificando de imediato a sua existência, devendo estes produtos ser logo armazenados não sem antes 

prévia anotação do prazo de validade e nº de unidades dos referidos produtos. Seguidamente através do menu 

«Encomendas», do Sifarma 2000, torna-se possível a receção e seleção de todas as encomendas efetuadas, dando 

particular destaque a certas informações como fornecedor, data e hora, tipo e situação. Inicialmente é sugerido a 

colocação do número de fatura antes da iniciação do ato de receção propriamente dito. Este deve ser feito com 

particular atenção, olhando para a fatura e conferindo produtos, prazos de validade e preços, tendo em conta a 

possibilidade de, a qualquer momento, poder operar, qualquer alteração, consentânea com a sustentabilidade e a 

manutenção da logística da farmácia . Quando por algum motivo se registar a falta de algum produto ou ausência de 

alguma fatura, que comprove a encomenda, é necessário efetuar uma reclamação ao fornecedor. O distribuidor 

procede ao envio do produto ao efetua a emissão de uma nota de crédito relativamente ao mesmo. Por seu lado, 
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quando é enviado um produto que não foi solicitado ou que se encontra em mau estado de conservação, o produto 

é enviado para o fornecedor acompanhado de uma nota de devolução. No caso de produtos que não sejam 

recebidos através de um dado fornecedor, a sua obtenção pode ser equacionada e solucionada através das soluções 

proporcionadas por outro fornecedor, sendo esse pedido reenviado a outro fornecedor. Em situações em os 

produtos possam ser comercializados fora das farmácias, a existência de um regime de comercialização livre, faz com 

que seja a própria farmácia a definir o preço do produto, mantendo-se intatas as regras da concorrência. Para tal, 

consulta-se a fatura, para verificar o preço unitário estabelecido pelo fornecedor aplicando-se depois a margem de 

lucro da farmácia.  

Com o Decreto – Lei nº 25/2011, de 16 de julho, assistiu-se à revogação do Decreto –Lei nº106-A/2010, de 1 de 

Outubro, que estabeleceu a eliminação dos PVP nas embalagens dos MSRM comparticipados. Deste modo, o 

acondicionamento primário do medicamento deverá revelar o PVP através de impressão, carimbo ou etiqueta. O 

PVP resulta do preço a que o armazenista o comprou, da margem de comercialização do distribuidor grossista e da 

margem de comercialização do retalhista, da taxa sobre a comercialização dos medicamentos e do Imposto sobre o 

Valor Acrescentado (IVA). A farmácia engloba produtos sujeitos à taxa de IVA reduzida (6%), salientando-se a maioria 

dos MSRM; sujeitos à taxa de IVA intermédia (13%) como, por exemplo, os boiões de papa para crianças e sujeitos à 

taxa máxima de IVA (23%), com destaque para os cosméticos. Embora tendo em consideração que o maior volume 

de vendas se registe ao nível dos MSRM, tem particular relevância, nesta fase, uma referência aos medicamentos de 

venda livre, assim como, outros produtos, cuja margem de lucro, não se encontra estipulada por lei. Nestes 

produtos, a margem de lucro fica a cargo da farmácia e o seu preço calculado em função dela, do IVA a que estão 

sujeitos e da tipologia de produto. 

Fornecedores e armazenamento de produtos 

 A seleção dos fornecedores é efetuada consoante uma diversidade de critérios, assentes, sobretudo na qualidade 

do serviço prestado e no preço dos produtos. Deste modo, a Farmácia deverá estipular um conjunto de compras a 

um preço competitivo por parte dos fornecedores e que, ao mesmo tempo assegure uma vantagem funcional e 

apelativa para o utente. Os fornecedores maioritários na Farmácia Miramar são OCP, Cooprofar, Cofanor e Dimoura. 

Tendo em vista a quantidade de produtos existente na farmácia, é imprescindível que a sua arrumação seja 

organizada, cumprindo os requisitos obrigatórios que sustentam uma correta e gestão bem como um adequado 

funcionamento e que respeite as condições de conservação (pode-se mencionar, a título de exemplo, os 

medicamentos/ produtos de frigorífico, armazenados entre 2-8ºC). 

Valormed 

A recolha de medicamentos que já não estejam a ser utilizados ou que se encontrem fora do prazo de validade (e 

que serão posteriormente colocados para incineração- Valormed) é dos serviços proporcionados pela Farmácia 

Miramar e cuja importância na saúde dos utentes deve ser convenientemente salientado na esfera do atendimento, 

de modo a que estes possam aderir a esta iniciativa. Os medicamentos, entregues pelos utentes, são colocados num 

contentor próprio e quando este se encontra cheio, é pesado, selado, e a ficha do contentor, é preenchida pelo 

farmacêutico e pelo funcionário da empresa grossista que posteriormente o transporta. Esta campanha apresenta o 

objetivo de evitar a acumulação por parte do utente, de medicamentos que já não utiliza, salvaguardando a sua 

segurança, ao possibilitar um impedimento da administração de medicamentos fora do prazo de validade e a 

automedicação.  

 

Prazos de Validade e Devoluções 

O controlo do prazo de validade dos produtos que existem na farmácia é uma tarefa no contexto de sustentabilidade 

do espaço físico de uma farmácia e da gestão que a mesma acarreta. A preservação do prazo de validade garante a 
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manutenção da composição e da ação terapêutica dos produtos que são analisados. O farmacêutico, na Farmácia 

Miramar analisa, diariamente o prazo de validade de cada produto via receção das encomendas que chegam ao 

longo do dia, dos diferentes fornecedores e, mensalmente, com a impressão de uma lista, sempre tendo como 

auxílio inequívoco o Sifarma 2000, onde se encontram todos os produtos cuja validade expira dentro de três meses. 

Deste modo, os produtos após retirados das prateleiras e confirmados que os seus prazos estão no seu término, há 

uma devolução dos produtos supramencionados ao fornecedor. Numa situação em que o produto em causa já não 

esteja na prateleira, procede-se ao registo na listagem da data mais antiga do referido produto, realiza-se, 

posteriormente, a correção, através do Sifarma 2000. Como exceção, pode-se incluir os medicamentos veterinários e 

os protocolos para diabetes, cujo prazo de validade atribuído é de cinco meses. Após concluída a lista e 

determinados os produtos fora da validade, é então realizada uma devolução ao armazenista ou laboratório 

respetivo. A resolução da devolução pode ser feita procedendo-se à impressão de uma nota de devolução em 

triplicado e cada um dos exemplares, devidamente rubricado e carimbado, sendo o original arquivado e os outros 

dois enviados ao fornecedor, com os respetivos produtos. Como resultado da devolução, poderá ser emitida uma 

Nota de Crédito à farmácia por parte do fornecedor, podendo-se assistir à troca do produto por outro de valor igual 

ou semelhante ou caso a devolução não seja aceite, o referido produto é colocado no VALORMED. 

Automedicação 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a automedicação é o que as pessoas fazem por si mesmas 

para estabelecer e manter a saúde, prevenir e lidar com a doença. Com efeito, a automedicação, cada vez mais usual 

no seio da população define-se como um «processo que conduz a que o indivíduo se responsabilize pela melhoria da 

sua saúde, através da toma de medicamentos que não requerem receita médica ou conselho do farmacêutico». O 

farmacêutico tem um papel cada vez mais relevante na assistência, dispensa e informação sobre os medicamentos 

disponíveis para automedicação, centrando os cuidados farmacêuticos, através da promoção do uso racional do 

medicamento. O Despacho nº 17690/2007, de 23 de julho, que revoga o anexo do despacho nº 2245/2003, de 16 de 

Janeiro, determina a lista de situações suscetíveis de automedicação, sendo as mais comuns: diarreia, obstipação, 

gripes e constipações, tosse e rouquidão, micoses interdigitais, picadas de insetos, herpes labial, cefaleias e febre.  

Aconselhamento e Intervenção Farmacêutica recorrendo a MNSRM 

O farmacêutico, recorrendo à análise de cada caso, pode intervir, encaminhando o utente para o Centro de Saúde 

(caso a gravidade dos sintomas e o quadro clínico o evidencie), ou então aconselhar um conjunto de medidas 

farmacológicas ou não farmacológicas, tendo em vista a resolução do problema. Com efeito, o destino da medicação 

é crucial: ter em conta para que tipo de pessoas se dirige o fármaco, com particular incidência em determinados 

grupos de risco: crianças, grávidas/mulheres a amamentar, idosos, doentes crónicos. Estes utentes são dotados de 

caraterísticas particulares, como por exemplo, especificidades do sistema metabólico, o que gera uma diferenciação 

em relação aos restantes, em termos dos fármacos e dos regimes posológicos adotados. A automedicação, pode 

mostrar-se uma ferramenta útil e vantajosa, apresentando reduzidos riscos e o seu papel de notória relevância na 

prevenção e no tratamento de sintomas e distúrbios que não necessitem de consulta médica, redução da crescente 

pressão sobre os Sistemas de Saúde, para o alívio de males menores, garantindo uma maior disponibilidade do 

médico para patologias de maior gravidade, aumento dos cuidados de saúde para populações que habitam em áreas 

rurais ou remotas, onde o acesso aos serviços públicos se torna difícil, e diminuição das despesas por parte do 

governo com os medicamentos, já que cabe ao doente, acarretar com a totalidade do custo da medicação. A 

automedicação responsável implica a interrupção do uso do medicamento e a consulta de um médico, caso os 

sintomas não desapareçam após um prazo razoável (5 dias), se os mesmos se agravarem após a ocorrência do 

tratamento ou mesmo se verificar melhoria, decorrer repetição da sintomatologia com frequência. Neste sentido, 

permanecendo o farmacêutico, em relação estreita com as populações e tendo em conta a abordagem diária de que 

é alvo para a dispensa de MNSRM, desempenha uma função de cariz educador das populações, tendo em conta o 

comportamento a ter face à automedicação, com uma atitude sempre de encontro com as Boas Práticas de 
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Farmácia. Tendo em vista, a prestação de um bom aconselhamento farmacêutico, o profissional deve estar sempre 

atualizado e aderir a alguns protocolos instaurados. Para assegurar que esta máxima prevalece, deve consultar 

determinados guias farmacoterapêuticos, protocolos de indicação terapêutica, e, outras fontes bibliográficas, de 

dimensão farmacêutica, como o Simposium terapêutico, por exemplo. 

Medicamentos 

Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, um medicamento consiste em toda a substância ou associação 

de substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas e preventivas de doenças em seres humanos ou 

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

médico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar 

funções fisiológicas. Com efeito, pode –se considerar dois tipos de divisões, tendo em conta a classificação dos 

medicamentos, a saber:  

� Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

� Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

 

Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Dentro dos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), encontram-se aqueles que integram as seguintes 

condições: 

� Possibilidade de ocasionar um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

aplicados para os fins a que se destinam, sendo a sua utilização na ausência de vigilância médica; 

� Utilização com frequência, em quantidades consideráveis, para fins distintos daquele que estaria previsto, 

podendo originar um risco para a saúde do utente, direta ou indiretamente; 

� Inclusão de substâncias, ou preparações que contenham na sua base essas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja imprescindível aprofundar, 

� Administração em via parentérica; 

 

Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica definem –se como o conjunto de medicamentos em que não está 

previsto o cumprimento das condições anteriormente referidas, não sendo necessária a evidência de uma receita 

médica para serem dispensados. Normalmente, estes não são comparticipados pelo Estado, salvaguardando em 

casos previstos na legislação, em que inclui o regime de comparticipação do Estado a ser aplicado, no preço dos 

medicamentos.  Apesar de serem vendidos nas farmácias, podem ter outros locais de venda, autorizados para este 

fim, estando o seu PVP sujeito ao regime de preços livres. Mesmo considerando que se torne prático a deslocação a 

uma parafarmácia (tendo em conta que se consegue conciliar a realização das compras de casa com esta 

necessidade, na situação de nos referirmos às existentes num centro comercial), perde-se, contudo, nestes sítios o 

acesso à automedicação responsável, aos cuidados farmacêuticos efetuados assegurando como meta o uso racional 

do medicamento, ou seja, a indicação e o aconselhamento de um profissional habilitado. 

Medicamentos Genéricos 

Relativamente aos medicamentos genéricos, podem ser abordados como sendo medicamentos que apresentam a 

mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, evidenciando a mesma indicação terapêutica que o 

medicamento original, de marca, que serviu de referência, sendo identificado pela sigla MG, no exterior da 
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embalagem do medicamento. A sua prescrição é efetuada segundo as normas DCI das substâncias ativas, seguida da 

respetiva dosagem e forma farmacêutica, ficando ao cuidado do médico, o acrescentar do nome do respetivo titular 

da AIM ou marca. De acordo com o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, a AIM de medicamentos genéricos 

está sujeita às mesmas disposições legais que os restantes medicamentos, estando dispensada a apresentação de 

ensaios pré-clínicos e clínicos, desde que seja demonstrada a bioequivalência, assentada em estudos de 

biodisponibilidade ou em situações em que estes não forem adequados, equivalência terapêutica através do 

desenvolvimento de estudos de farmacologia clínica apropriados (estes testes seguem estritamente o disposto nas 

normas comunitárias) ou outros princípios legais a serem solicitados pelo INFARMED. Com efeito, os medicamentos 

genéricos, reúnem um conjunto de vantagens a saber: 

 São medicamentos cujas substâncias ativas estão disponíveis no mercado há vários anos, pelo que, por 

essa razão, possuem maior garantia de efetividade e permitem, deste modo, um melhor conhecimento do 

respetivo perfil de segurança; 

 Apresentam a mesma segurança e eficácia do medicamento de referência, traduzida na demonstração da 

bioequivalência, através de estudos de biodisponibilidade (Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto); 

 São 20 ou 35% mais baratos que o medicamento de referência, com a mesma forma farmacêutica e igual 

dosagem, caso não exista grupo homogéneo, o que se torna uma vantagem económica para os utentes, 

uma vez que os medicamentos se tornam substancialmente mais baratos, do que o medicamento de 

referência e para o SNS pois possibilita uma melhor gestão dos recursos disponíveis. No caso de existir 

grupo homogéneo, o preço de venda ao público é igual ou inferior ao preço de referência desse grupo; 

 A prescrição por DCI ou por nome genérico representa uma prescrição de base mais científica e racional. 

 Verifica-se uma maior rapidez na obtenção de AIM, relacionada com uma simplificação de todo o 

processo (está dispensada a apresentação dos relatórios dos peritos relativamente a ensaios 

farmacológicos, toxicológicos, pré-clínicos e clínicos) [Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto]. 

Em suma, os medicamentos genéricos têm a mesma qualidade, eficácia e segurança a um preço inferior do 

medicamento de marca.  

Medicamentos manipulados 

Um medicamento manipulado é aquele produzido com caracter individual, em farmácia comunitária, com a mesma 

matéria-prima utilizada na indústria, conforme indicações precisas de uma receita prescrita por um médico, onde 

este determina o princípio ativo, a sua dosagem e quantidade. Por outras palavras, pode-se definir medicamento 

manipulado como todos os medicamentos preparados à base de fórmulas magistrais ou oficinais, cuja preparação é 

da competência de serviços farmacêuticos hospitalares ou de farmácias, sob direta responsabilidade do 

farmacêutico. A Portaria nº 594/2004, de 2 de junho tem em conta as boas práticas que devem ser uma referência, 

na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina. A área dos manipulados evidencia 

determinadas vantagens como situações de ajuste de dose, modificações organoléticas, otimização da formulação 

galénica e intolerâncias decorrentes dos medicamentos produzidos a nível industrial. 

Na Farmácia Miramar, o local destinado para a realização de manipulados encontra-se equipado com todo o 

material necessário, permitido por lei, em Farmácia de Oficina. 

Normas de preparação de manipulados 

Antes da preparação de qualquer manipulado deve-se verificar se a sala tida para o efeito está adequada ao 

estabelecido de acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas, no que respeita a parâmetros de segurança e a 

condições de conservação dos próprios produtos, fatores relevantes como temperatura e humidade. A realização de 

qualquer medicamento manipulado deve ser acompanhada do preenchimento de uma Ficha de Preparação de 

Medicamentos Manipulados que deve incluir dados de identificação do produto (nome, número de lote, fornecedor, 
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prazo de validade); quantidade de todas as substâncias ativas que participam na composição do manipulado; o 

procedimento que esteve na base da preparação; material utilizado; informações a constar no rótulo; instruções 

sobre critérios de qualidade (caraterísticas organoléticas, homogeneidade, limpidez, entre outros). Posteriormente, 

deve ser efetuado o cálculo do preço do manipulado, sendo uma indicação a ter em conta aquando do 

preenchimento da ficha de preparação. Sempre que o produto seja dado como «Conforme» procede-se ao seu 

acondicinonamento juntando-se depois o rótulo que inclui: o nome do doente, a fórmula do produto manipulado, o 

número de lote e o prazo de validade. A ficha de preparação pode possuir ainda um conjunto de informações 

importantes sobre a utilização do manipulado e a sua conservação como «agitar antes de usar», «uso externo», 

«manter fora do alcance das crianças», «conservar no frigorífico». Torna-se ainda relevante dados sobre a via de 

administração e a posologia, não esquecendo o carimbo da farmácia e assinatura de quem supervisionou a 

preparação do manipulado, bem como, do diretor técnico da farmácia. A preparação do manipulado deve obedecer 

às normas de especificação farmacêutica, encerradas em determinadas referências bibliográficas como a 

Farmacopeia Portuguesa (FP) e o Formulário Galénico Português (FGP).  

Material utilizado 

Segundo o Decreto – Lei nº 95/2004, de 22 de Abril, a realizado de um manipulado pressupõe a existência de uma 

variedade de material, ao dispor do farmacêutico, tais como almofarizes de vidro e de porcelana, Balança de 

precisão sensível ao miligrama; Banho de água termostatizado; Cápsulas de porcelana; Espátulas metálicas e não 

metálicas; Papel de filtro; Papel indicador de pH universal; Pedra para a preparação de pomadas; Pipetas graduadas 

de várias capacidades, Provetas, Matrazes, Tamises FPII, com abertura de malha 180 lm e 355 lm (com fundo e 

tampa); Termómetro (escala mínima até 100 BC) e Vidros de relógio. Na Farmácia Miramar, tive a oportunidade de 

efetuar a preparação de um manipulado «Vaselina salicilada a 10% com hidalone creme» numa sala que cumpria 

todos os requisitos das boas práticas farmacêuticas, tendo à disponibilidade o material necessário para a execução 

do manipulado referido. 

Produtos cosméticos e de higiene corporal 

A Farmácia Miramar apresenta uma grande variedade de marcas, a saber: «Avène», «La Roche – Posay», «URIAGE», 

«Bioderma», «LIERAC-PHYTO» «VICHY» «MUSTELA» «ISDIN» «FILORGA». As marcas apostam, normalmente, em 

ações de formação para divulgarem e explicarem o modo de ação e indicações dos seus produtos, a fim de garantir 

um aconselhamento personalizado e correto ao cliente, pelo farmacêutico. 

Dispositivos médicos: Material ortopédico, ótico, acústico, pediátrico e higiénico; Artigos de penso, sutura e 

drenagem; Sistemas de aplicação parentérica; Material para ostomizados e urostomizados. 

Os dispositivos médicos podem ser definidos como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, destinado a seres humanos para fins de: diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento o ou atenuação de uma doença; diagnóstico, controlo, tratamentos, atenuação, ou 

compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um 

processo fisiológico ou controlo da conceção. Podem ser separados em dois grandes grupos – os invasivos e os não 

invasivos. Na Farmácia Miramar pode-se encontrar dispositivos pertencentes a cada um das quatro classes 

existentes (I, IIa, IIb e III). A seção de ortopedia é a área que apresenta maior número de dispositivos médicos na 

farmácia. A sua venda não é exclusiva da farmácia. Porém, o aconselhamento farmacêutico revela-se crucial na 

adequação de cada produto a cada situação e na correta utilização dos mesmos. Na Farmácia Miramar verifica – se a 

existência de um conjunto diferenciado de dispositivos médicos, que são regularmente solicitados e que exigem aos 

farmacêuticos uma boa preparação na hora de aconselhar. Com efeito, pode-se destacar o material ortopédico 

como pulsos elásticos, joalheiras, cotoveleiras, calçado ortopédico, meias de descanso e compressão, canadianas; 

material acústico: tampões para os ouvidos, material ótico: pensos oculares; material higiénico: fraldas, 

resguardos, pensos higiénicos, tampões, toalhitas, escova dos dentes, fio dental; material de penso: gaze 
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(impregnadas ou não de substâncias medicamentosas), algodão, adesivos, ligaduras, compressas, material de 

ostomia, artigos de sutura; artigos de drenagem: drenos, bolsas coletoras de urina; sistemas de utilização 

parentérica: seringas e material para introdução do soro; material de puericultura: tetinas, chupetas, biberões, 

bombas para retirar o leite; produtos para grávidas e pós-parto (cintas, soutiens), sacos de gelo e de água quente; 

termómetros; aspiradores nasais; soluções de irrigação para lavagem mecânica (soro fisiológico e águas do mar); 

soluções para lentes de contato; dispositivos intrauterinos e preservativos. 

Protocolos da diabetes 

Deste modo, a existência destes protocolos decorre da perceção do Estado de que se torna mais barato a 

monitorização de certas doenças do que a resolução de problemas de saúde derivados das mesmas. O surgimento 

dos protocolos para diabetes nas farmácias consiste numa forma de contenção do custo. Desta forma, os 

dispositivos médicos, destinados ao controlo da diabetes, passaram a ser comparticipados pelo Estado. A 

implementação do Programa Nacional de Diabetes tem como objetivo a estimulação de hábitos e estilos de vida 

mais saudáveis, procurando que o utente diabético tenha um papel mais participativo e ativo na gestão da sua 

doença e das vicissitudes quotidianas que a mesma encerra, procurando a recuperação da sua auto-estima mas, ao 

mesmo tempo, responsabilizando-o.  

Produtos dietéticos e de alimentação especial 

Os produtos dietéticos abrangem todos com o objetivo de suprir as necessidades especiais de pessoas que 

evidenciem problemas relacionados com o metabolismo ou assimilação, tendo que passar por um programa 

nutricional adequado e devidamente controlado, tais como: 

 Preparações utilizadas em lactentes, para fins especiais (ex: Visoy;) 

 Alimentos dietéticos com fins medicinais específicos (ex: Fortimel, Fortidrink, Stimulance Cubitan.) 

 Alimentos pobres em sódio, incluindo os sais dietéticos hipossódicos ou assódicos (ex: Sal&Vida) 

 Alimentos Espessantes: ex:Nutilis 

 Alimentos com alto teor proteico: Protifar  

 Alimentos cuja adaptação esteja prevista para esforços musculares intensos, sobretudo no que respeita aos 

desportistas; 

 Alimentos para pessoas que sofrem de perturbações relacionadas com o metabolismo da glicose 

(diabéticos); 

 

Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Quanto aos medicamentos e produtos de uso veterinário, pode-se destacar os Desparasitantes Internos como o 

Stroncid e o Drontal® e os Desparasitantes Externos tais como o Advantix® e Frontline para cães e o Advantage para 

gatos. 

Produtos fitoterápicos 

Produtos fitoterapêuticos ou produtos à base de plantas definem-se, de acordo com o estatuto do medicamento 

como «qualquer medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais derivadas de 

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

com uma ou mais preparações à base plantas Na Farmácia Miramar, pode contatar com as «ARKOCÁPSULAS», que 

apresentam diversas aplicações terapêuticas, como, por exemplo, o chá verde para emagrecimento, a uva-ursina 

para infeções urinárias e o carvão vegetal para a obstipação. Foi particularmente relevante quanto contatei com a 



18 
 

legislação que revogava a permanência na frente da embalagem de um conjunto de frases sugestivas, chamando à 

atenção para os usos clínicos e potenciais destes produtos. 

 

Análise da prescrição e validação de receitas 

A evidência da prescrição médica e sua posterior interpretação pelo farmacêutico e o ato mais comum e relevante 

no quotidiano de uma farmácia comunitária. A receita fornece ao farmacêutico o tratamento indicado pelo médico 

ao doente, em concordância com seu o diagnóstico, concretizando-se assim a o elo de ligação entre o médico, o 

doente e o farmacêutico ( médico –doente –farmacêutico).  Posteriormente, após a realização da venda, a receita 

terá que ser verificada por um ou mais farmacêuticos para certificar da eventual deteção de erros de aviamento, 

posologia ou outras irregularidades; por isso, a validação da receita é imprescindível para o aviamento da mesma, já 

que todos os parâmetros exigidos na Portaria nº1501/2002 de 12 de dezembro, em relação ao modelo oficial de 

receita médica têm que ser verificados. As receitas podem assumir diferentes designações: Receita médica normal, 

receita renovável e receita especial. Com efeito, existe um conjunto de regras, incluídas na referida portaria: 

� Preenchimento das receitas via informática ou via manual; 

� Em cada receita, podem ser prescritos até quatro medicamentos diferentes, com limite máximo de quatro 

embalagens; 

� Numa só receita, é suscetível de serem prescritos: até duas embalagens do medicamento ou até quatro 

medicamentos, no caso de os medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem 

unitária, definindo-se a mesma como aquela que inclui uma unidade de forma farmacêutica na dosagem 

média anual para uma administração; 

No que se refere à validação da receita médica, se determinados campos se encontrarem preenchidos na totalidade 

e de modo adequado, a saber: 

• Número da receita e sua representação em código de barras; 

• Local da prescrição e sua representação em código de barras, se aplicável; 

• Identificação do médico prescritor; com a indicação do nome e especialidade médica, número de cédula 

profissional e respetivo código de barras. 

• Número e nome do utente, incluindo a letra a que lhe corresponde; entidade financeira responsável e do 

regime especial de comparticipação; se aplicável; no caso de ser uma receita informática, tanto o número do 

utente como o número de beneficiário, deverão estar em código de barras; 

• A designação do medicamento, sendo esta efetuada através da denominação comum internacional (DCI) ou 

nome genérico referente às substâncias ativas presentes em que se verifique a existência de medicamentos 

genéricos autorizados; 

• A dosagem, a forma farmacêutica, o número e a dimensão de embalagens e a posologia; 

• No caso se proceder ao preenchimento informático, os dados referidos anteriormente, bem como a 

identificação do regime de comparticipação deverão ser mencionados em código de barras. 

• Data de prescrição 

• No caso das receitas manuais, deverá verificar-se a assinatura e a posição da vinheta, identificativa do 

médico prescritor, bem como, quando aplicável, da unidade prestadora dos cuidados de saúde; 

• No caso das receitas por via informática, deverá incluir os códigos de barras respeitantes ao médico 

prescritor e da unidade prestadora dos cuidados de saúde e a assinatura do médico.  

• Validade de 30 dias, excetuando as receitas médicas renováveis, cuja validade é de 6 meses;  

Caso algum destes critérios não seja cumprido, devidamente, a receita não poderá ser aviada. Além disso, poderá 

existir situações em que se verifiquem rasuras ou correções, aplicando-se o mesmo procedimento, exceto se houver 
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validação do médico prescritor. A utilização de caneta diferente no preenchimento dos vários campos ou a 

ilegibilidade do nome, bem como, do número de beneficiário da receita, são causas igualmente válidas para a 

supressão do seu aviamento. 

 

Medicamentos comparticipados 

Os medicamentos ou produtos comparticipados pelo Estado pressupõem uma prescrição por receita médica, 

abrangendo: MSRM de uso humano; medicamentos manipulados; medicamentos contendo estupefacientes ou 

substâncias psicotrópicas; produtos para autocontrolo da diabetes e produtos dietéticos. Todos os utentes 

apresentam um programa de assistência médica, sendo que a cada um fica atribuída uma determinada 

comparticipação médica, correspondendo a uma parte ou à totalidade dos medicamentos comparticipados 

integrante no referido regime. O Decreto – Lei nº 118/92 de 25 de junho, alterado pelo Decreto- Lei nº 305/98 de 7 

de outubro, Decreto nº 205/2000 de 1 de setembro, Decreto –Lei nº 90/2004, de 20 de Abril, Decreto –Lei nº 129/ 

2005 de 11 de agosto e Lei nº 53- A/2006 de 29 de dezembro, estabelece o regime de comparticipação dos 

medicamentos prescritos aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e aos beneficiários da Direção- Geral de 

Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração pública (ADSE). Com efeito, a comparticipação pode 

operar tendo em conta um regime geral ou especial. O regime especial relaciona-se também com quadros 

específicos, integrando, neste caso, diversas patologias ou grupos de pacientes, com caraterísticas particulares, 

prevendo uma comparticipação acrescida a estes tipo de utentes. Consideram-se, por isso, uma variedade de 

despachos e portarias, destinadas às seguintes patologias: paramiloidose, lúpus eritematoso, hemofilia, 

hemoglobinopatias, doença de Alzheimer, doença inflamatória intestinal, dor crónica, psicose maníaca – depressiva 

e algumas enfermidades da vertente neurológica psicológica.  

Em relação aos medicamentos/ produtos manipulados estes apresentam uma comparticipação de 30%, tendo em 

conta o seu preço original. Quanto aos produtos dietéticos, estes sustentam uma comparticipação de 100% desde 

que prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto de Magalhães (IGM) ou nos centros de tratamento dos 

hospitais que evidenciem protocolo com o referido instituto. No que diz respeito, aos produtos protocolares para a 

diabetes mellitus, estes estão englobados por um regime de comparticipação no custo de aquisição, ou seja, as tiras 

–teste utilizadas na determinação da glicemia, cetonemia e cetonúria, assim como as agulhas, seringas e lancetas no 

controlo da diabetes ao nível dos utentes do SNS e subsistemas a este associados. Esta comparticipação é de 85% do 

preço de venda ao público (PVP) das tiras –teste e 100% das agulhas, seringas e lancetas sendo que tendo em conta 

a sua inserção nos regimes de comparticipação, estabelece-se para estes produtos um preço máximo de venda ao 

público.  

Em suma, os medicamentos comparticipados incluem ainda outras entidades como SNS, os Protocolos estabelecidos 

com esta instituição (ex: protocolos da diabetes), os Manipulados a cargo do SNS e os Regimes acordados com base 

no regime de comparticipação assente no quadro do Sistema Nacional de Saúde. 

Verificação do Regime de Comparticipação 

Segundo a Portaria nº 193/2011, de 13 de maio, nas receitas emitidas, via informática, pelas unidades de saúde do 

SNS, «o regime de comparticipação é o que estiver impresso na própria receita». Quanto às receitas aviadas, 

manualmente, o regime de comparticipação é o que constar da «vinheta pública de saúde, ou não havendo vinheta, 

através dos elementos indicados na própria receita». Além disso para os beneficiários de um subsistema, considera-

se a entidade financeira responsável a incluída na receita e se a mesma não considerar qualquer regime especial será 

aviada como se o utente pertencesse ao regime geral. 

«Na prática, a farmácia deixa de poder validar o cartão de utente, declarações do Centro de Saúde (ficha de 

identificação do utente) ou Cartão de Cidadão para efeitos de aplicação do regime de comparticipação especial nas 
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receitas manuais sem vinheta e número de utente sem letra «R». Caso os dados da receita referentes ao regime da 

comparticipação especial estejam incompletos ou ausentes a comparticipação tem ser efetuada pelo regime geral». 

Com base na Portaria nº198/2011 de 18 de maio, os medicamentos prescritos, manualmente, só serão 

comparticipados, tendo em conta a verificação das seguintes exceções, que, deste modo, devem ser 

convenientemente assinaladas nas receitas: 

• Prescrição no domicílio; 

• Falência do sistema eletrónico; 

• Profissionais com volume de prescrição igual ou inferior a 50 receitas por mês; 

• Em situações exceções, de inadaptação comprovada, precedidas de registo e confirmação na ordem 

profissional respetiva. 

O prescritor pode, excecionalmente, prescrever por marca comercial ou nome do titular de AIM nas seguintes 

situações: ausência de medicamento genérico ou em que só existe medicamento de marca ou em casos que 

apresente justificação técnica. Com efeito, pode-se ter três exceções, considerando medicamentos que exigem 

justificação técnica: 

� Exceção a) ou medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito em que o utente não pode optar 

por outro tipo de medicação; 

� Exceção b) ou suspeita reportada ao INFARMED de intolerância ou reação adversa a medicamentos com a 

mesma substância ativa, mas identificada por outra denominação comercial (DCI). Também neste caso, o 

utente não pode optar por outra medicação; 

� Exceção c) Prescrição de medicamento para assegurar um tratamento com duração superior a 28 dias; Nesta 

situação, ao contrário do verificado nas anteriores, o utente pode optar por um medicamento, cujo PVP seja 

igual ou inferior ao prescrito; 

Alteração na comparticipação dos medicamentos 

Em Junho de 2013, verificou-se uma alteração na legislação aplicável à comparticipação dos medicamentos. Com 

esta modificação, os utentes que adquirem medicamentos genéricos mais baratos, têm uma comparticipação igual 

ou superior à que já usufruíam; por outro lado, os utentes que procuram a obtenção de medicamentos mais caros, 

vêm a sua comparticipação reduzida, o que leva a um aumento do encargo para o utente em causa.  

Dispensa de medicamentos 

� Informações ao utente 

• Aquando da dispensa de qualquer medicamento, o farmacêutico tem que informar o utente da existente 

de medicamentos genéricos similares ao prescrito, comparticipados pelo SNS, e qual é o mais barato; 

• Quando não existam genéricos, o farmacêutico deve advertir o utente sobre o medicamento 

comercializado mais barato, semelhante ao prescrito; 

• O utente deve estar, convenientemente, assegurado, acerca do seu direito de opção, na escolha do 

medicamento, sempre que tal seja permitido. 

 

� Prescrição de medicamentos com Denominação Comum Internacional (DCI) 

A receita médica é prescrita pela indicação de DCI, seguida da informação quanto à dosagem, forma farmacêutica, 

apresentação, tamanho da embalagem e posologia. Estes dados são codificados através do Código Nacional de 

Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM). 
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Quando existe grupo homogéneo 

O farmacêutico tem que dispensar o medicamento que cumpra a prescrição médica e, caso aplicável, o mais barato 

dos 3 medicamentos, exceto nas situações em que o utente exerça o seu direito de opção. 

• O utente pode escolher qualquer medicamento com o mesmo CNPEM (o que corresponde à mesma DCI, 

forma farmacêutica, dosagem, e tamanho de embalagem similares ao prescrito, independentemente do 

preço. 

• Para tal, o paciente terá que assumir a diferença de preço, devendo assinar a receita, no local próprio para o 

efeito. 

Quando não existe grupo homogéneo 

O farmacêutico permite a dispensa do medicamento que cumpra a prescrição médica e que seja mais barato para o 

utente, similar ao prescrito, que possua na Farmácia, exceto nos casos em que utente faça uso do seu direito de 

opção.  

• O utente pode optar por qualquer medicamento com o mesmo CNPEM, independente do preço. 

• O paciente, deve assinar a receita, no local próprio para o efeito. 

 

Dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

De acordo, com a Portaria nº 193/2011, a prescrição de medicamentos, contendo estupefacientes e psicotrópicos 

passou a ser desencadeada, através da receita impressa informaticamente. Os medicamentos que apresentem uma 

substância, caraterizada como sendo estupefaciente ou psicotrópico (compreendidas nas tabelas I a II anexas ao 

Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro, ou qualquer das substâncias referidas no nº 1 do artigo 86º do Decreto- Lei 

nº 61/94, de 12 de Outubro) têm que ser prescritos, de modo isolado, ou seja, a receita médica, não pode incluir 

outros medicamentos.  

a) Identificação do Requerente 

Durante a dispensa, os procedimentos adotados são os já referidos tendo em conta a dispensa de medicamentos 

mediante a apresentação de receita médica, contudo é necessário que a Farmácia proceda à recolha dos dados 

inclusos à receita, e às informações relativas a quem vai levantar a medicação (dada a sua natureza, a ação que 

desenvolve ao nível do Sistema Nervoso Central e ao alto grau de dependência). Deste modo, o farmacêutico deve 

anotar no verso da receita a seguinte informação, pertencente ao adquirente: 

 

• Nome; 

• Número e data do bilhete de identidade ou da carta de condução ou número do cartão de cidadão; 

• Número do passaporte, no caso de se tratar de cidadãos estrangeiros; 

• Na ausência dos documentos referidos, o farmacêutico pode aceitar outra documentação 

acompanhada de fotografia mas, nestas situações deve solicitar a assinatura do requerente; no caso 

do adquirente no saber assinar, o farmacêutico consigna essa menção; 

• Se a receita se destinar a um menor, a pessoa que diz ter o menor a seu cargo ou estar incumbida da 

sua educação ou vigilância tem que assinar a cópia da receita que permanece na farmácia; no caso 

do adquirente no saber assinar, o farmacêutico assume a responsabilidade deste ato; 
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• Data da dispensa; 

• Assinatura legível do farmacêutico; 

No ato de dispensa o Farmacêutico deve conceder especial atenção ao Adquirente deste tipo de medicação, dada a 

sua natureza. Este deverá ser adulto, aparentar responsabilidade e não sofrer de nenhuma doença mental 

manifesta. 

Presentemente, o processamento de receitas impressas, via informática, relativas a medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos segue um destino distinto dos restantes medicamentos. Deste modo, a listagem dos dados referentes 

a estas receitas é enviada para a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) ao INFARMED. Assim, as 

Farmácias deixaram de emitir fotocópia relativa a estas receitas. No caso da dispensa destes medicamentos, via 

manual, e, tendo em conta, os requisitos da Portaria nº 198/2011, as Farmácias mantêm o envio ao INFARMED até 

ao dia 8 do mês seguinte àquele que diga respeito o duplicado das receitas manuais aviadas. Quanto às receitas 

tratadas, informaticamente, estas terão que ser preservadas na farmácia, em arquivo adequado, pelo período 

mínimo de 3 anos, sob a forma de uma reprodução/cópia em papel ou suporte informático, ordenadas por data de 

aviamento, segundo o suporte legislativo da Portaria nº 193/2011.  No momento da dispensa, o Farmacêutico pode 

confrontar-se com a receita, por via informática ou em papel amarelo especial ou esbatido ou ainda com receitas 

médicas em papel verde-claro, que se destinam a estupefacientes e psicotrópicos para uso veterinário. Quanto à 

lista de entradas e saídas, em cada três meses, até ao dia 15 após o fim de cada trimestre, verifica-se a impressão de 

três cópias referentes ao registo de entradas e saídas, obtidas informaticamente, carimbam-se e assinam-se. Uma 

cópia permanece na farmácia, a outra é enviada ao INFARMED. Relativamente ao balanço anual deste tipo de 

medicação, é enviado, até ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte um balanço anual de entradas e saída de 

estupefacientes e psicotrópicos, a que se junta a saída das benzodiazepinas. 

Dispensa de medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados comparticipados são os constantes no Anexo do Despacho nº18694/2010, de 18 de 

Novembro. 

«4- O medicamento manipulado comparticipado deve ser prescrito mediante indicação na receita da substância ou 

substâncias ativas, respetiva concentração, excipiente ou excipientes aprovados e forma farmacêutica.» 

Os medicamentos manipulados têm que ser prescritos, isoladamente, ou seja, a receita médica, não pode conter 

outros medicamentos / produtos. 

Dispensa de produtos dietéticos com caráter terapêutico 

Os produtos dietéticos exigem prescrição, de forma isolada, ou seja, a receita, quando emitida, não pode conter 

outros medicamentos/ produtos. A listagem dos produtos comparticipados é da responsabilidade da Direção – Geral 

de Saúde. 

«Dando cumprimento ao disposto no despacho nº 25822/2005 (2ª série), de 15 de Dezembro, alterado pelo 

despacho nº 4628/2008 (2ª série), de 23 de Janeiro, publica-se a lista daqueles produtos que será alterada sempre 

que tal se justificar». 

 

Dispensa de produtos protocolares para a diabetes mellitus 

Estes produtos terão que se encontrar separados da restante dos restantes medicamentos, cumprindo as regras da 

restante medicação, no que diz respeito, por exemplo, ao número de embalagens e não podem ser substituídos na 

farmácia. 



23 
 

 

Processamento e Faturação 

Após as receitas serem aviadas e conferidas por um farmacêutico, estas são separadas por organismo, agrupadas e 

ordenadas em lotes, tendo em conta que cada lote pode incluir 30 receitas. Quando um lote se encontra completo 

com 30 receitas, procede-se à impressão do Verbete de Identificação de Lote, no final do mês, ou na mesma altura 

em que dado lote fica concluído, realizando-se somente no término de cada mês, o fecho de todos os lotes. A 

exceção é o último lote do mês que englobando ainda as receitas excedentes, pode ser encerrado com menos de 

trinta unidades. Os lotes relativos a organismos de comparticipação são também abrangidos, embora sendo menos 

frequentes, podendo a sua conclusão efetuar-se com menos de 30 receitas. Este documento consiste no resumo das 

30 receitas do lote e inclui: nome da farmácia e código (nº de código fornecido pelo INFARMED); mês e ano a que se 

refere; código – tipo e número sequencial do Lote; quantidade de receitas e etiquetas; importância total 

correspondente aos PVP; valor total a pagar pelo utente e valor total a pagar pelo SNS; 

Também se pode proceder à impressão do Resumo de Lotes, no final do mês, que efetua uma súmula de todos os 

lotes de um determinado tipo, indicando o valor total a pagar pelos utentes e pelo SNS, bem como, da Fatura Mensal 

dos Medicamentos, que, por seu lado, resume os lotes das subdivisões de cada entidade, apresentando o valor a 

pagar pelos utentes e pela entidade a que provem o regime de comparticipação. Estes documentos são arquivados, 

guardados em local cuidadosamente cerrado, previamente rubricados, datados e carimbados pelo Diretor Técnico 

da Farmácia, sendo posteriormente enviados para a ARS (administração regional de saúde) até ao dia 10 do mês 

seguinte. Seguidamente esta instituição emite cópias da relação resumo de lotes e fatura, assinadas e carimbadas, 

comprovando a entrega do receituário. Os outros organismos de comparticipação são, por sua vez enviados para a 

ANF (Associação Nacional de Farmácias) até ao dia 7 do mês seguinte. Assim que a ANF recebe o valor das 

comparticipações, notifica a farmácia, informando-se relativamente ao valor das mesmas. Em casos de receitas que 

a Administração regional de saúde considera como não serem válidas, estas são devolvidas à farmácia, procurando 

esta corrigir o erro da receita e reenvia-la no mês seguinte ou assumir o erro e tomá-lo como prejuízo. 

Alterações no regime de faturação das receitas com Entidade ADSE, SAD-GNR, SAD –PSP, e IASFA (ADM) 

Com efeito, salienta-se o fato de passarem a ser aceites para faturação ao SNS todas as receitas com entidade ADSE 

(e não apenas as prescritas em locais SNS), SAD –GNR, SAD-PSP e IASFA (ADM) prestadas a 1 de Abril de 2013 em 

diante. Em termos de organização física, estas receitas devem ser incluídas nos atuais lotes consoante o tipo de 

utente/ patologia.  

 

Despacho nº 4631/2013 

«Ao abrigo dos nºs 4 e 6 do artigo 11º da Lei nº 66-B/ 2012 de 31 de dezembro, determina-se o seguinte: 1. O 

pagamento das comparticipações do Estado na compra de medicamentos dispensados a beneficiários pela Direção –

Geral de Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas (ADSE) passa a ser encargo do Serviço Nacional de 

Saúde(SNS) a partir de 1 de Abril de 2013. (…) 3. Durante o ano de 2013, a contrapartida financeira a pagar pela 

ADSE é transferida para a Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS,IP) nos montantes e prazos 

especificados no quadro anexo, o qual faz parte integrante do presente despacho. 

Despacho nº 4322/ 2013 

«8. O Código Nacional para a Prescrição Electrónica de Medicamentos (CNPEM) é adotado como elemento de 

elemento de suporte à prescrição, dispensa e conferência de medicamentos; 10. O CNPEM constitui a referência de 
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dispensa e de conferência para efeitos de determinação do quinto nível mais baixo PVP dos medicamentos que 

cumprem a prescrição médica». 

Nota: A partir de 1 de Novembro de 2011, apenas serão aceites receitas médicas com os elementos de faturação 

produzidos, informaticamente e impressos no verso da receita médica. 

Despacho nº 8990 – C /2013 

«Através do meu despacho nº 15700/2012, de 30 de Novembro de 2012, publicado no DR. 2ª série, nº.238, de 10 de 

dezembro de 2012, foram aprovados em execução da portaria nº 137 –A/2012 de 11 de Maio, os novos modelos de 

receita médica, bem como se estabeleceram algumas determinações relativas à aposição de vinhetas nas receitas; 5- 

Nas receitas pré-impressas é obrigatória a aposição de vinheta médica»  

Medição da pressão arterial (esfigmómetro de mercúrio) – Aspetos a ter em conta  

� Perguntar ao paciente se repousou pelo menos 5 min; 

� Colocar braçadeira (se possível braço esquerdo); 

� Colocar o auscultador; 

� Fechar a válvula do insuflador; 

� Insuflar até 180mmHg; 

� Abrir um bocadinho a válvula e abrir o primeiro batimento (sístole) e o último (diástole); 

� Abrir totalmente a válvula do insuflador; 

� Retirar a braçadeira 

 

Previamente à determinação: 

� O utente deve descansar, na posição sentada, pelo menos, durante cinco minutos. 

� O membro superior deve estar relaxado, com o antebraço apoiado numa superfície plana. 

� A braçadeira deve ter dimensões adequadas. Os obesos necessitam de ter braçadeiras maiores; pelo 

contrário, os indivíduos com braços magros ou as crianças necessitam de ter braçadeiras mais 

pequenas; 

Determinação: 

� A braçadeira deve ser insuflada de modo a que o pulso radial desapareça. Em seguida, deve-se 

insuflar lentamente até aparecerem os sons auscultatórios (pressão arterial máxima) e, 

posteriormente, até desaparecerem definitivamente- o momento do desaparecimento corresponde 

á pressão arterial mínima. Não deve tentar-se insuflar e desinsuflar pensando obter um nível mais 

exato, pois que essa segunda insuflação, se imediata, altera os valores obtidos.  

 

      Fatores que podem influenciar a medição da pressão arterial: 

� Fumo do tabaco; 

� Ingestão de alimentos; 

� Bebidas com cafeína na última meia hora; 

� Falar ou mover durante a medição da pressão arterial; 

� Ansiedade; 

� Frio; 
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� Certos medicamentos (corticosteroides orais, anti-inflamatórios não esteroides (AINES), descongestionantes 

orais e nasais; 

 

Categoria Pressão Sistólica Pressão Diastólica 

Ótima <120 <80 
Normal <130 <85 
Normal elevada 130-139 85-89 
Hipertensão grau I (ligeira) 140-159 90-99 
Hipertensão grau II 
(moderada) 

160-179 100-109 

Hipertensão grau III (grave) >=180 >=110 
Hipertensão sistólica isolada >=140 <90 

 

2.Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

2.1 Determinação da glicémia capilar 

   A diabetes mellitus, encontra-se e relacionada com a metabolização da glucose, é um problema de saúde com 

importância crescente nas sociedades ocidentais e uma das doenças crónicas mais frequentes à escala mundial. Com 

efeito, avalia-se uma prevalência na sociedade portuguesa da ordem dos 3 a 4% na população mais jovem, abaixo 

dos 45 anos e da ordem dos 13 a 16% para a população com mais de 65 anos de idade. Com base no estudo de 

antidiabéticos orais nas farmácias portuguesas, os doentes diabéticos não insulinodependentes serão da ordem dos 

6,5% na população global. A diabetes mellitus é causa de doença prolongada e morte prematura, constituindo uma 

ameaça para mais de dez milhões de cidadãos europeus. As complicações associadas a diabetes, como cegueira, 

insuficiência renal, gangrena ou doença coronária, condicionam fortemente a qualidade e a quantidade de vida 

destes doentes. Estas complicações podem ser prevenidas pela deteção precoce da doença, terapêutica conveniente 

e adequada educação para a saúde do doente diabético. A proximidade, acessibilidade e diálogo fácil entre a 

população e a Farmácia permitem que esta instituição se assuma com cada vez maior importância na prevenção da 

doença e promoção do estado de saúde da população. Deste modo, ações como a deteção precoce e o controlo das 

hiperglicemias, dirigidas aos utentes da Farmácia, quando desenvolvidas com a colaboração dos respetivos Médicos 

de Família, contribuem, decisivamente, para a promoção da Saúde Pública. Além disso, proporcionam também 

excelentes oportunidades de intervenção do Farmacêutico ao nível da Educação para a Saúde dos seus utentes, em 

particular no que se refere à adesão das terapêuticas prescritas. Assim, matérias como os regimes alimentares, 

práticas de exercício físico, hábitos alcoólicos ou tabágicos são naturalmente abordáveis na sequência deste tipo de 

intervenções diretas. 

Este serviço é solicitado não só por diabéticos mas também por pacientes com história familiar da doença. A 

determinação da glicemia é realizada tendo em conta as guidelines estabelecidas. O resultado é indicado no cartão 

do utente, identificando se a medição é efetuada em jejum ou duas horas após a última refeição. Em jejum, os 

valores de glicémia devem ser inferiores a 126mg/dl. Numa situação pós-prandial, o valor limite é 180mg/dl. (limiar 

renal). 
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Valores de diagnóstico de diabetes  

� Normal: glicémia de jejum entre 70mg/dl e 99mg/dl e inferior a 140mg/dl 2 horas após a sobrecarga de 

glucose. 

� Intolerância à glucose: glicémia de jejum entre 100 e 125 mg/dl. 

� Diabetes: 2 amostras colhidas em dias diferentes com resultado igual ou superior a 126mg/dl ou quando a 

glicémia aleatória (feita a qualquer hora) estiver acima de 200mg/dl na presença de sintomas. 

� Teste de Tolerância oral à glicose: aos 120 minutos, 2 horas, igual ou superior a 200mg/dl. 

  

2.2 Determinação do perfil lipídico: colesterol total, LDL, HDL e Triglicerídeos 

As doenças cardiovasculares representam a principal causa de morte no nosso país e são também uma grande causa 

de incapacidade. A razão da sua ocorrência está relacionada, em grande escala, coma acumulação de gordura nos 

vasos sanguíneos – aterosclerose, um fenómeno, cujo início tem lugar numa fase precoce da vida e progride 

silenciosamente durante anos, estando já habitualmente avançado, quando aparecem as primeiras manifestações 

clínicas. 

 

Colesterol 

A hipercolesterolémia manifesta-se com níveis sanguíneos de colesterol superiores aos níveis máximos 

recomendados. Com efeito, concentrações plasmáticas elevadas de LDL (lipoproteínas de baixa densidade) 

conjugados com valores altos de triglicerídeos e baixos de HDL (lipoproteínas de elevada densidade) contribuem 

para o aumento do risco de doenças cardiovasculares. O colesterol é indispensável ao organismo, particularmente 

na regeneração, substituição e desenvolvimento das células. No entanto, valores elevados desta grandeza 

bioquímica constituem um aspeto prejudicial para a saúde. O procedimento de medição do colesterol total é 

idêntico ao aplicado para a determinação da glicémia, em que o sangue é recolhido para um tubo capilar revestido 

com heparina e depois colocado, com o auxílio de um pipetador, no respetivo local da tira reativa. O valor do 

colesterol deve ser inferior a 190 mg/dl e o valor dos triglicerídeos menos que 150mg/dl. Deste modo e na tentativa 

de minorar o risco cardiovascular aconselham-se a adoção de medidas no sentido de uma melhor qualidade de vida 

como, por exemplo, redução na ingestão de ácidos gordos polinsaturados, prática de exercício físico regular, 

promoção de uma dieta equilibrada, cessação tabágica, redução do consumo de álcool (de acordo com a dieta 

mediterrânica) e perda de peso. Para a medição dos triglicerídeos e do HDL, o utente deve estar num jejum de 12 

horas. 

 

Teste de Gravidez 

Os testes de gravidez podem ser realizados em casa ou podem ser dispensados aos utentes para puderem ser 

efetuados em casa. O teste de gravidez da farmácia constitui uma boa opção para o rastreio da gravidez (deve ser 

efetuado após uma semana de atraso da menstruação), mas o método mais confiável e definitivo é proceder ao 

doseamento sanguíneo do hCG, para diagnosticar, com certeza, uma gestação. Estes testes utilizam como matriz a 

urina e consiste num imunoensaio cromatográfico onde se induz a pesquisa da hormona Gonadotrofina coriónica 

humana (hCG). Esta hormona é secretada pela placenta logo após o processo de fertilização, podendo ser detetada 

sete dias após a conceção. A amostra deve ser, preferencialmente, a primeira urina do dia, devido à maior 

concentração da hormona no referido horário. Para a sua realização, coloca-se a urina em contato com o teste de 

gravidez e aguarda-se cinco minutos. 
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Farmacovigilância 

Farmacovigilância denomina a ciência e as atividades relacionadas com a deteção, avaliação, compreensão e 

prevenção das reações adversas a medicamentos (RAM) e outros problemas associados. A farmacovigilância surge 

da necessidade de promover e divulgar a informação relativa às RAM, estando sustentada no estudo sistemático e 

multidisciplinar dos efeitos dos medicamentos. De acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

uma reação adversa define-se como uma resposta prejudicial e indesejável a medicamentos, que ocorre com doses 

habitualmente utilizadas em profilaxia, diagnóstico ou tratamento e em que está subjacente um nexo de causalidade 

entre a ocorrência adversa e o medicamento. Esta definição exclui falhas terapêuticas, envenenamentos acidentais 

ou intencionais (overdose) e drogas de abuso. O conceito de RAM foi, entretanto, alterado, pela Diretiva 2010/84/EU 

do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Dezembro pelo que a partir de Julho de 2012 a definição passa a 

assentar na expressão «reação nociva e não intencional a um medicamento». Com efeito, um farmacêutico no 

âmbito da Farmácia Comunitária precisa de conhecer as vantagens da Farmacovigilância, sobre as quais assenta a 

sua importância, a saber: 

• Recolha, avaliação e divulgação de todas as suspeitas consideradas úteis acerca das reações adversas a 

medicamentos (RAM); 

• Alteração da frequência das reações adversas já conhecidas (identificação o mais precocemente possível); 

• Responder a questões relacionadas com a utilização dos medicamentos; 

• Examinar e analisar, tendo em conta o processo de obtenção da informação e os dados recolhidos, a 

eventual existência de uma relação de causalidade entre a utilização dos medicamentos e a ocorrência de 

reações adversas; 

• Melhor conhecimento sobre o perfil do medicamento (avaliação sistemática do perfil de segurança dos 

medicamentos comercializados, tendo em conta a análise entre o risco e o benefício dos fármacos para a 

saúde dos pacientes); 

• Estabelecimento dos métodos mais convenientes relativos à obtenção dos dados sobre as reações adversas; 

• Congregar dados relativos ao consumo, bem como sobre a utilização inadequada ou abusiva de 

medicamentos, perspetivando o respetivo impacto na avaliação dos seus riscos e benefícios; 

Formação Contínua 

Lista de formações frequentadas durante o estágio: 

A formação contínua revela-se fundamental como meio de atualização aos diversos temas abordados na área 

farmacêutica, tornando-os profissionais mais preparados para proporcionar ao utente um serviço mais completo e 

adequado às suas necessidades e à conceção de Saúde como uma realidade vasta e dinâmica. Com efeito, pode-se 

citar as seguintes formações em que tive a oportunidade de participar no decorrer do Estágio: 

• 21/02/2013: Formação GAMA Bio Activo no Hotel Holiday Inn, em Vila Nova de Gaia sobre suplementos 

alimentares para o conhecimento das valências para a saúde (anti-envelhecimento, emagrecimento) que 

proporcionam estes produtos disponíveis na farmácia e de como o aconselhamento farmacêutico deve ser 

prestado neste ramo. 

• 09/03/2013: Congresso sobre «Sol, Pele e Cancro Cutâneo em 2013: Saber Conviver» com realização na 

Fundação Cupertino de Miranda. 

• 14/03/2013: Formação Isdin no Bessa Hotel, Porto: Apresentação dos seus produtos ao nível da Hidratação 

cutânea e sua influência no tratamento de afeções dermatológicas a esse nível (xerose e ictiose) e outras 

situações relevantes (diabéticos e pacientes alvo de radioterapia);  
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• 28/06/2013: VII ciclo de Workshops em Dermofármacia e Cosmética – Seminários de aprofundamento em 

Dermocosmética: Cuidados da pele do bebé – marca «MUSTELA» e Cuidados específicos dos pés e unhas 

«®AKILEINE» e «ECRINAL» - Escola Superior de Saúde Jean Piaget, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia  

• Formação «Suplementos alimentares e Problemas articulares», no dia 15/02/2013; formação «Lierac»; 

formação «Pharmaton»; formação «Higiene oral», no dia 26/06/2013; 

 

 

 

Conclusão 

A realização do Estágio de Farmácia Comunitária, na Farmácia Miramar permitiu-me uma melhor compreensão do 

ambiente funcional no interior de uma farmácia, os processos de aquisição e dispensa de medicamentos, a gestão e 

receção de encomendas, os cuidados que tem se adotar com a conservação dos medicamentos e as metodologias 

que envolvem o preenchimento de receitas, a sua organização, a sua divisão consoante os organismos e 

consequentes comparticipações. Mas este estágio também se revelou um constante desafio, pelas aprendizagens 

que foram feitas em termos de contabilidade e na caraterização minuciosa de cada produto, enquanto indicação 

terapêutica ou eventual reação adversa, tendo em conta as questões que me eram solicitadas. A participação em 

formações tornou-se importante uma vez que concedeu a oportunidade de ter sobre determinados assuntos ou 

medicamentos/produtos que estão incluídos na farmácia comunitária um conhecimento mais vasto, sempre útil 

para qualquer situação que se atravesse na vida profissional, por mais não seja por permitem uma consolidação do 

farmacêutico enquanto profissional mais qualificado, num processo contínuo que deve permanecer ao longo da 

vida. 
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Anexo VIII-Receita Informática com justificação 

 

 

 

 



39 
 

Anexo IX a)- Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados 
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Anexo IX b) Prazo de utilização e Condições de conservação 
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Anexo IX c) Determinação do preço do Manipulado 
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pela relevância dos conhecimentos que me transmitiu a nível de áreas como a Distribuição 

Clássica e o Ambulatório. Gostaria de salientar também o Dr. João Fraga pela sua simpatia e 

cordialidade, pela forma como sempre se preocupava com a possibilidade de faltar algum 

instrumento de trabalho e também por me ter ajudado a compreender melhor a legislação e a 

natureza dos ensaios clínicos. 

À Dra Joana Costa agradeço sobretudo a simpatia e por me ter ensinado aspetos úteis na área 

de Ambulatório. Ao Dr. Nuno Rodrigues e ao Dr. Pedro Lourenço um muito obrigado pela 

atenção para com qualquer aspeto da minha formação e por estarem sempre dispostos a 

prestarem auxílio em qualquer situação apesar da minha pouca formação com estes 

profissionais. 

Gostaria de deixar um obrigado também à Dra Luísa Rocha que me deu um conjunto de 

aprendizagens acerca do funcionamento e da gestão sobre um setor tão multifacetado como a 

Nutrição Parentérica e também à Dra Teresa Lopes por me ter ajudado a compreender melhor 

a área dos citotóxicos e aquilo que de principal a envolve. 

Além disso, não posso deixar de mencionar a Dra Lisa (sempre simpática e disponível), a Dra 

Aida Baptista (que me deu uma formação acerca da organização deste Hospital e da integração 

dos Serviços Farmacêuticos), sendo igualmente incansável, assim como a Dra. Cristina. 

Por fim uma palavra de forte apreço para todos os técnicos de diagnóstico e assistentes 

operacionais a trabalhar nos Serviços Farmacêuticos deste Centro Hospitalar, sendo que sem a 

dedicação e a sua constante disponibilidade, este estágio não teria o impacto que teve na 

minha formação. 

Em suma, gostaria de deixar um obrigado a todos, não esquecendo os estagiários que 

partilharam este caminho comigo! 
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Introdução 

           O papel do farmacêutico na sociedade atual alcança um conjunto de áreas que vão 

desde a investigação, preparação, controlo e dispensa de medicamentos, até realidades bem 

distintas de administração, ensino e análises clínicas. O Farmacêutico Hospitalar constitui, uma 

pequena parcela, em Portugal, deste universo de atividades farmacêuticas, sendo da sua 

responsabilidade as vertentes da qualidade, eficácia e segurança do medicamento dentro das 

unidades hospitalares. Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares, regulamentadas pelo Decreto 

– Lei nº 44204 de 2 de Fevereiro de 1962, assumem-se como uma estrutura relevante no 

quadro dos cuidados de saúde em meio hospitalar e o farmacêutico hospitalar é o profissional 

habilitado responsável, neste contexto, pela problemática do medicamento. É responsável por 

questões de ordem científica, técnica e de gestão. Os Serviços de Farmácia Hospitalar atuam 

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

Órgãos de Administração dos Hospitais, perante os quais respondem tendo em conta os 

resultados do exercício da sua atividade. A direção dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares é 

obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico hospitalar. Os Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares devem assegurar a distribuição da terapêutica medicamentosa aos doentes do 

Hospital segundo os princípios da qualidade, eficácia e segurança do medicamento (tendo em 

vista o próprio guia de Boas Práticas do Medicamento), integrar equipas de cuidados de saúde 

e promover ações de investigação científica e ensino. Pela sua ampla ação no âmbito dos 

medicamentos a nível hospitalar, os Serviços Farmacêuticos Hospitalares realizam um conjunto 

vasto de ligações de modo a procurar suprir as necessidades dos vários serviços do Hospital e 

dos doentes tratados em regime de ambulatório. 

O farmacêutico, enquanto profissional habilitado em ambiente hospitalar, integra um conjunto 

de funções, a saber: 

• Permitir a seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos; 

• Responsabilização pelo armazenamento e distribuição dos medicamentos; 

• A produção dos medicamentos; 

• Assegurar um conjunto de serviços como a farmácia clínica, a farmacocinética, a 

farmacovigilância, bem como, a prestação dos cuidados farmacêuticos; 

• Participar em ensaios clínicos;  

• Garantir a informação dos medicamentos; 

• Cooperar no âmbito de Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Nutrição, Ética, 

Infeção Hospitalar); 

• Colaborar e elaborar protocolos terapêuticos; 

• Desenvolver ações de formação 

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho E.P.E. é um hospital central da região de 

Entre Douro e Vouga formado por três unidades fundamentais: a Unidade I (antigo hospital 

Eduardo Santos Silva), a Unidade II (antigo Hospital Comendador Manuel Moreira de Barros) e 

a Unidade III, em Espinho (antigo Hospital Nossa Senhora da Ajuda). 
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Numa perspetiva organizacional, pode-se considerar: 

1) Órgãos Sociais 

a) Conselho de Administração: formado pelo Presidente do Conselho de 

Administração, 4 vogais, incluindo o Diretor Clínico e o Enfermeiro Diretor, 

com funções definidas na hierarquia; 

b) Conselho Consultivo; 

c) Fiscal Único, inclui um membro efetivo e 1 suplente 

2) Órgãos de Apoio Técnico 

a) Conselho Médico; 

b) Conselho de Enfermagem; 

c) Conselho dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica; 

d) Comissão de Ética (participam farmacêuticos) 

e) Comissão de Farmácia e Terapêutica 

f) Comissão de Qualidade e Segurança do Doente; 

g) Comissão de Controlo de Infeção (participam farmacêuticos) 

h) Comissão de Nutrição Clínica (participam farmacêuticos) 

i) Comissão Técnica de Certificação de Conformidade de Interrupção de 

Gravidez; 

j) Comissão de Normalização de Consumos; 

k) Comissão de Coordenação Oncológica; 

l) Comissão de Coordenação Cirúrgica; 

m) Comissão de Gestão de Risco; 

n) Comissão de Ensaios Clínicos (participam farmacêuticos) 

o) Gabinetes de Crise (participam farmacêuticos) 

3) Serviços de Apoio à Gestão 

a) Gabinete do Utente 

b) Gabinete Jurídico e Contencioso 

c) Gabinete de Humanização  

d) Gabinete de Planeamento e Gestão de Grandes Obras; 

e) Gabinete de Planeamento e Controlo de Transplantação e Colheita de Órgãos; 

f) Gabinete de Comunicação e Imagem; 

g) Gabinete de Gestão de Risco; 

h) Gabinete da Qualidade;  

i) Gabinete de Gestão Assistencial; 

j) Gabinete de Auditoria; 

k) Unidade Hospitalar de Gestão de Inscritos em Cirurgia; 

l) Equipa de Gestão de Atlas; 
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4) Serviços de Prestação de Cuidados: 

� Apresenta uma Unidade Integrada de Medicina constituída por várias áreas clínicas, a 

saber: Medicina, Dermatologia, Endocrinologia, Imunoalergologia, Nefrologia, 

Oncologia Médica, Psiquiatria e Saúde Mental, Neurologia, Hematologia, 

Gastrenterologia, Cardiologia e Pneumologia. 

� Unidade de Gestão Integrada de Cirurgia composta por Cirurgia Geral, Ortopedia, 

Anestesiologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Neurocirurgia, Cirurgia 

Plástica, Reconstrutiva- Macilo-facial, Estomatologia, Cirurgia Cardiotorácica, 

Angiologia e Cirurgia Vascular. 

� Unidade de Gestão Integrada de Urgência e Intensivismo - UCIP e Emergência 

Hospitalar, Urgência Geral e Pediátrica; 

� Unidade de Gestão Integrada de Mulher e Criança- Ginecologia/ Obstetrícia, Pediatria, 

Cirurgia Pediátrica 

 

5) Serviços que sustentam a Prestação de Cuidados: 

a) Unidade de Apoio Técnico: 

• Unidade de Gestão dos Blocos Operatórios; 

• Central de Esterilização; 

• Centro de Ambulatório; 

• Unidade de Cirurgia de Ambulatório; 

• Unidade de Cuidados Continuados; 

• Serviço de Gestão da Documentação Clínica; 

b) Unidade de Apoio Clínico: 

� Psicologia 

� Nutrição e Dietética 

� Serviço Social 

� Assistência Espiritual e Religiosa 

� Serviços Farmacêuticos 

c) Unidade de Operações e Logística: 

 Serviço de Aprovisionamento e Logística 

 Serviço de Obras e Instalações 

 Serviços Gerais e Hoteleiros 

 Serviço de Equipamento e Electromedicina 

 Serviço de Transportes 

d) Unidade de Organização, Planeamento e Gestão Financeira: 

� Serviços Financeiros e de Contabilidade 

� Serviço de Sistemas e Tecnologias da Informação; 

� Serviço de Planeamento e Informação para a Gestão 

e) Unidade de Recursos Humanos: 

� Serviço de Recursos Humanos; 

� Serviço de Formação, Ensino e Investigação (Centro de Formação, 

Biblioteca e Internato Médico); 

� Serviço de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho; 
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         As principais áreas em que se pode dividir o serviço incluem a zona de Aquisição e 

Receção de Encomendas, o Setor da Produção (que abrange a área da Farmácia Oncológica, 

Nutrição Parentérica, Manipulação galénica não estéril, bem como a área do Reembalamento), 

o Setor da Distribuição (que engloba a área da Distribuição Clássica, Ambulatório, Distribuição 

Diária Individualizada por Dose Unitária (DDIDU), assim como a zona dos Estupefacientes e 

Psicotrópicos) e a Componente dos Ensaios Clínicos. Nestas áreas é enquadrado pessoal 

habilitado para a realização de cada função, com a particularidade de no caso dos Ensaios 

Clínicos e da área dos Estupefacientes e Psicotrópicos, a responsabilidade do seu controlo e 

validação estar ao cargo somente de Farmacêuticos ao contrário do que acontece, por 

exemplo, com a Distribuição Diária Individualizada em Dose Unitária (DDIDU) em que se 

regista uma partilha de funções entre farmacêuticos e técnicos de diagnóstico e terapêutica 

(TDTs). 

         Pode-se concluir que os Serviços Farmacêuticos são constituídos por um conjunto de 

áreas, cuja individualização tem como objetivo, por vezes, o cumprimento em pleno de certos 

requisitos de funcionamento, bem como, a realização autónoma das funções destinadas a 

estas áreas. Deste modo, pode-se mencionar a farmácia de ambulatório, a sala de 

armazenamento de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, o armazém central, as 

áreas de produção (estéril e não estéril), a farmácia oncológica, a sala de apoio à nutrição 

parentérica, a sala dos Ensaios Clínicos, a sala dos Farmacêuticos, a sala de preparação de 

malas de Dose Unitária, entre outras divisões.  

         Os Serviços Farmacêuticos deverão ser compostos por pessoal adequado quer em 

número, quer em qualidade, no que se refere a cada área funcional, garantindo para cada zona 

profissionalizante, o número mínimo de recursos humanos indispensável. A Direção do Serviço 

é assegurada por um farmacêutico – Dra Lídia Castro Campilho. A equipa dos Serviços 

Farmacêuticos deste centro hospitalar é constituída por:  

• 1 Diretor de serviço; 

• 15 Farmacêuticos; 

• 16 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutico; 

• 3 Assistentes Técnicos; 

• 17 Assistentes Operacionais; 

No exercer das diversas atividades verifica-se uma articulação das diferentes funções, devendo 

– se manter uma constante e vantajosa comunicação entre a Farmácia, os diferentes serviços e 

o próprio hospital. No CHVNG/E encontra-se vigente uma política de rotatividade de pessoal, 

possibilitando que os vários profissionais desempenhem funções em diversas áreas das suas 

competências profissionais. 

 Horário de Funcionamento dos Serviços Farmacêuticos: 

Existe um conjunto de áreas de atividade, no âmbito dos Serviços Farmacêuticos, que 

apresentam horários específicos que devem ser convenientemente respeitados: 

Ambulatório: das 8:00 às 17:00 à 2ª, 4ª e 6ª feira; das 8:00 às 19:00 à 3ª e 5ª feira 

Citotóxicos: das 8:30h às 15:30h/16h30h 



16 
 

Nutrição Parentérica: das 8: 30 h às 16h 30h/ 17h30h 

Ensaios Clínicos: das 8: 30 h às 16h 30h/ 17h30h 

Os Serviços Farmacêuticos funcionam 24/24h, sendo que no horário entre as 8 e as 20h o 

serviço é levado a cabo por vários profissionais e as restantes horas são asseguradas por um 

Farmacêutico, em regime de permanência que, das 20h às 8h, é o responsável pelos serviços 

mínimos. Este tipo de funcionamento possibilita uma resposta mais rápida e eficiente no que 

respeita às necessidades do Hospital, pois qualquer pedido pode ser satisfeito prontamente 

pelos Serviços Farmacêuticos.  

Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento: 

O Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento, destina-se aos profissionais de Saúde, que 

exercem a sua atividade em meio hospitalar. O Despacho 13885/2004 de 25 de Junho 

sustenta: 

• Obrigação por parte dos prescritores do Serviço Nacional de Saúde, incluindo os 

Hospitais S/A da utilização do Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento; 

• Apenas devem ser utilizados, em regra, os medicamentos, que integrem o Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos; 

• Medicamentos aplicados na clínica que se enquadram fora do Formulário Hospitalar 

Nacional do Medicamento estão sujeitos a adenda àquele Formulário, a aprovar nos 

termos do Despacho nº1083/2004 (2ªsérie), de 1 de Dezembro de 2003, publicado 

em Diário da República, 2ºsérie, nº14, de 17 de janeiro de 2004. 

Um Formulário Hospitalar de Medicamentos é um texto orientador que traduz a escolha 

seletiva tendo em conta uma larga gama de medicamentos, de valor variável, e muitas vezes, 

sendo o resultado, apenas, de uma indústria comercialmente agressiva. O seu objetivo 

fundamental é que este inclua os medicamentos necessários à realização de uma terapêutica 

adequada á generalidade dos quadros hospitalares. O Formulário Hospitalar Nacional do 

Medicamento baseia numa estrutura farmacoterapêutica, distinta da efetuada em anteriores 

edições, em que ficou provada a utilidade de recorrer a uma classificação harmonizada 

constituída pelas duas publicações do Infarmed: o próprio FHNM e o Prontuário Terapêutico, 

numa vertente mais orientada para o Ambulatório. Quanto à organização do Formulário, 

baseia-se num conjunto de grupos farmacoterapêuticos, em que cada um equivale a um 

capítulo com uma introdução em que estão resumidas as caraterísticas dos medicamentos 

escolhidos, as suas indicações e riscos. Além disso, podem ser referenciados novos 

medicamentos que tenham dado provas de eficácia em situações restritas e especializadas, o 

que não implica a sua introdução imediata no Formulário. Engloba igualmente uma segunda 

lista, distribuída por subgrupos, referente aos medicamentos selecionados, procurando 

rejeitar alternativas que não figurem como relevantes a nível terapêutico. As associações de 

fármacos, raramente, são aceites, pois consegue-se conduzir, de forma independente e 

correta, a posologia de cada componente. Diversos medicamentos, indispensáveis em certas 

terapêuticas, por não possuírem Autorização de Introdução no Mercado (AIM), carecem de 

uma Autorização de Utilização Especial, tendo aqui um papel fundamental a Comissão do 

Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento a desempenhar na colaboração da sua 
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seleção. Existem medicamentos de prescrição limitada que necessitam da autorização da 

Comissão de Farmácia e Terapêutica que faz o levantamento de um conjunto de indicações 

restritas e especializadas. Além disso, traduz o apelo para a ocorrência de eventuais efeitos 

adversos que se possam verificar no decorrer da clínica medicamentosa, cumprimento dos 

alicerces da farmacovigância (notificação de reações adversas ao Infarmed) e custo; Por outro 

lado existem medicamentos que exigem autorizações limitadas e outros que veiculam 

protocolos para a sua utilização. 

 

Distribuição Clássica: 

       Seleção dos produtos por marca comercial ou por nome científico 

 

o Gestão e receção de encomendas 

o Realização de devoluções 

 

    Nos Serviços Farmacêuticos, a Gestão das existências é realizada, informaticamente, sendo 

que apesar do sistema informático constituir uma ferramenta de grande auxílio tendo em vista 

o controlo dos stocks, torna-se necessário proceder a uma confirmação pela via manual, pelo 

que se efetua, anualmente, um inventário, em que todos os produtos são contados 

manualmente. No caso de medicamentos como Estupefacientes e Psicotrópicos, 

Benzodiazepinas, Derivados do Plasma Humano, e Citotóxicos, pela especificidade que 

encerram, esta averiguação manual é executada mensalmente.  

 

As encomendas são recebidas pelo assistente operacional e conferidas pelo técnico 

diagnóstico e terapêutica, cuja análise é baseada na certificação da identidade do produto, 

dosagem, prazo de validade, condições de transporte a que foi sujeito o medicamento etc 

(análise quantitativa e qualitativa). Os farmacêuticos encarregam – se de produtos de vertente 

específica como os estupefacientes, psicotrópicos (no caso destes fármacos é-lhes feita uma 

dupla verificação) e hemoderivados. Os documentos de ordem técnica são convenientemente 

arquivados (ex: CAUL- Certificado de Autorização de Utilização de Lote, emitido pelo 

INFARMED). 

 

Na Clássica, todos os medicamentos e produtos associados são armazenados tendo em conta 

a ordem alfabética com exceção para os hemoderivados, os relacionados com a nutrição 

entérica e parentérica, os de uso oftálmico (posicionados em lugar com identificação 

adequada), medicamentos inflamáveis (encontram-se separados da farmácia, em local próprio, 

alguns dos quais num armário de segurança convenientemente designado para este tipo de 

produtos), estupefacientes e psicotrópicos (localizados em espaço discreto dado a sua 

� Foro interno: serviços hospitalares; 

� Outros hospitais (S.João, S.António, S.Sebastião, 

entre outros). 

� Empréstimos Farmácia Lemos, Farmácia Trindade, 

entre outros. 
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natureza com fechadura de segurança), gases medicinais (espaço separado da farmácia), 

desinfetantes e produtos de contraste radiológico. São posicionados nas prateleiras, 

convenientemente ordenados por razão cronológica de prazo de validade sendo que deve ser 

evitada a sua colocação no chão para possibilitar a circulação do ar. 

 

Gestão e Receção de Encomendas 

          Após a chegada de uma dada encomendada aos Serviços Farmacêuticos, esta é recebida 

pelos Auxiliares Operacionais (AO) que estejam presentes no setor da produção. Depois esta 

encomenda é conferida, dependendo da sua natureza, pelo Farmacêutico, ou pelo Técnico de 

Diagnóstico e Terapêutica (TDT), procedendo-se à análise da guia de remessa, verificando-se 

as informações qualitativas e quantitativas referentes à encomenda, bem como, o prazo de 

validade. Seguidamente, uma técnica Auxiliar (AT) realiza uma comparação entre a guia de 

remessa e a nota de encomenda para comprovar se a mesma se encontra completa, podendo 

caso registe que o pedido veio completo, encerrar o mesmo. Com efeito, é também função da 

Técnica Auxiliar (AT) dar entrada dos artigos, enquanto componentes da encomenda, no 

Sistema Informático, possibilitando a sua disponibilidade ao nível dos stocks dos Serviços 

Farmacêuticos. É apenas após o cumprimento destas etapas, que os produtos, integrantes da 

encomenda, são armazenados nos respetivos locais. 

         Com efeito, verificam-se algumas especificações que escapam a este procedimento 

basilar, como é o caso dos Estupefacientes e Psicotrópicos, benzodiazepinas, Derivados do 

Plasma Humano, Medicamentos Utilizados em Ensaios clínicos, Citotóxicos, etc.  

         Quanto aos Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas, a verificação dos 

parâmetros fundamentais de validação da encomenda é realizada, obrigatoriamente por um 

Farmacêutico, sendo depois posteriormente efetuada uma confirmação por um segundo 

Farmacêutico. Deste modo, estes medicamentos, dada a sua especificidade farmacológica e 

terapêutica, estão sujeitos a dupla verificação, induzindo um maior rigor e um controlo mais 

apertado visando a manutenção dos stocks destes produtos.  

Tal como anteriormente mencionado, em relação aos Derivados do Plasma Humano, estes 

fármacos são verificados por um Farmacêutico, que procede à confirmação dos produtos 

recebidos pela guia de remessa e depois compara tendo em conta a nota de encomenda. 

Aquando da verificação, o Farmacêutico terá que ter em consideração a presença de Um 

Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL), destinado a cada lote recebido de 

medicamentos de derivados do plasma humano. Após cuidada análise, efetua-se 

arquivamento do CAUL, tendo em conta a natureza biológica do derivado do Plasma em causa, 

sendo depois solicitada a sua necessidade aquando da dispensa destes medicamentos. 

Em relação à medicação utilizada em Ensaios Clínicos, esta é recebida por um Auxiliar 

Operacional (AO), efetuando-se a indicação da hora a que foi rececionada a encomenda, sendo 

que a mesma é transportada para a sala de Ensaios Clínicos de modo a garantir o controlo dos 

parâmetros de temperatura e humidade. O processo, será, posteriormente, prosseguido por 

um Farmacêutico, responsável pelo setor.  
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Armazenamento dos Produtos/ Prazos de Validade 

«O armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos deve 

ser efetuado de modo a garantir as condições necessárias de espaço, luz, temperatura, 

humidade e segurança». Deste modo, os medicamentos que não necessitam de condições 

especiais de armazenamento são colocados no Armazém Central, que se encontra em 

condições ambientais adequadas (temperatura inferior a 25ºC, proteção da luz solar direta e 

humidade inferior a 60%).  

Os medicamentos e outros produtos que necessitem de condições especiais de 

armazenamento são armazenados noutros locais, de forma a obedecer a determinados 

requisitos de armazenamento: 

� Medicamentos que incluam Estupefacientes Psicotrópicos e Benzodiazepinas, 

encontram-se armazenados numa sala fechada separada do resto da medicação, 

sendo que os Estupefacientes e Psicotrópicos se localizam no interior de um cofre; 

� Medicamentos de Ensaios Clínicos encontram-se armazenados em sala própria, com 

acesso restrito, em armários, ou se necessário, frigorífico, fechados;  

� Medicamentos Derivados de Plasma Humano são armazenados junto ao local da sua 

distribuição; 

� Medicamentos que necessitem de refrigeração, são colocados em frigoríficos, sendo a 

temperatura continuamente verificada; 

� Produtos de Nutrição Parentérica, são armazenados na sala de Apoio destinada à 

Nutrição Parentérica; 

� Medicamentos Citostáticos, encontram-se armazenados em local separado da 

restante medicação, na sala correspondente à Farmácia Oncológica, em armários e 

frigoríficos convenientemente identificados com o símbolo «Biohazard», localizando-

se no exterior, a lista dos medicamentos existentes na área citada; 

� Injetáveis de grande volume, colocados no armazém de soros, junto ao armazém de 

aprovisionamento; 

� Produtos Inflamáveis, posicionados em zona separada do armazém central, assim 

como, se encontra especificado na Portaria nº 53/71; 

� Gases medicinais que se encontram armazenados em local isolado, igualmente 

separados do restante armazém. 

         O armazenamento de todos os artigos é efetuado de acordo com o princípio FEFO (First 

Expire, First Out), o que leva a que os produtos com prazo de validade mais curto sejam 

escoados em primeiro lugar, promovendo a sua identificação através do seu prazo de validade 

inferior ou graças a uma organização das prateleiras, cuja consequência a nível de logística é 

que estes sejam colocados mais à frente, em oposição aos produtos ou medicamentos com 

prazo de validade mais longo que assim são posicionados mais atrás. Todos os produtos estão 

ordenados por ordem alfabética de DCI ou produto (no caso de não se tratar de 

medicamentos), com exceção de alguns produtos como os existentes em RFID (Ambulatório) e 

os Derivados do Plasma Humano. 

         Os prazos de validade dos medicamentos devem ser devidamente inspecionadas; deste 

modo, é realizado ao nível dos Serviços Farmacêuticos, um controlo mensal, neste caso, torna-
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se relevante quando se verificam validades expiradas, havendo necessidade de se proceder a 

uma reavaliação da situação, podendo ser justificação para a ocorrência de diminuição do 

consumo, de erros existentes no que diz respeito ao processo de armazenamento ou a um 

número de compras em demasia. Quando este cenário se torna uma realidade procura-se 

escoar estes produtos junto de outros serviços ou por vezes encontrando uma alternativa que 

satisfaça os requisitos de consumo que está comprometido junto de outros hospitais. No caso 

dos armazéns avançados, procede-se ao registo do stock no serviço e recolhe-se os 

medicamentos fora do prazo de validade (posteriormente faz-se uma transferência dos 

mesmos para o armazém F3); se os medicamentos pertencerem ao carro de emergência 

realiza-se uma devolução 3 meses antes, identicando-se a sua proveniência. Em geral, procura-

se o consumo de um dado medicamento a um outro serviço ou submeter a sua devolução ao 

laboratório fornecedor. Se o laboratório estiver de acordo com a operação, faz-se o abate ao 

stock do produto em causa e é enviada junto com o medicamento uma guia de remessa. 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                               

                Fazer Reclamação                Nota de Encomenda (devolvida ao laboratório) 

         Constituição da Farmácia: 

F3: Armazém Central; F4 e F9: Ambulatório; F8: Estupefacientes/Benzodiazepinas; F2: Unidade 

II 

        Fornecimento: 

• 1º-Farmácia Lemos e Trindade (alguns manipulados) – Distribuição 

• 2º- Empréstimos entre Serviços do Hospital à Farmácia (Amlodipina 25mg, por 

exemplo,); 

• 3º-Empréstimos entre Hospitais 

 

 

 

       Hemoderivados 

 

 

� Fazer corresponder ao CAUL respetivo  

 

� Imunoglobulina humana 

� Proteínas coagulantes 

� Albumina humana 

� Fibrinogénio; 

Identificação do lote 

Pedido de Compra Autorização do Serviço Aprovisionamento 

Ajuste da medicação 

ao doente 

Cabimento 

Nota de Encomenda 

Compromisso 
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  Distribuição: 

• Divisão unitária 

• Ambulatório 

                        Armazéns Avançados 

• Clássica                       Pyxis 

                          Consumo ao Serviço 

 

 Nota: Os Armazéns Avançados incluem três etapas fundamentais: 

 Preparação 

 Distribuição 

 Reposição  

 

 

 

 

 

 

 

Pyxis 

O Pyxis consiste numa evolução do conceito de armazéns avançados. Este sistema de 

distribuição semi-automatizado assenta, basicamente, numa estação de medicamentos, 

caraterizado por ter vários locais de armazenamento associado a níveis de segurança (mínimo, 

médio e máximo). Esta estação encontra-se no serviço, realizando o registo de todos os 

movimentos, inclusive os praticados pelo utilizador. Deste modo, as gavetas de segurança 

máxima (onde normalmente são colocados os estupefacientes e os psicotrópicos) são gavetas 

especiais que permitem apenas o acesso à medicação registada para administração, bem 

como, o número adequado de unidades do medicamento em causa. Nas gavetas de segurança 

média, o utilizador tem acesso apenas ao medicamento registado; porém, tem acesso a todas 

a quantidade de medicamento presente no compartimento citado. O acesso por parte dos 

utilizadores a todos os medicamentos aí existentes é uma valência permitida pelas gavetas de 

segurança mínima. Neste serviço hospitalar, as únicas unidades que exigem pyxis são a UCICT e 

a Psiquiatria. O Serviço Farmacêutico, recorrendo ao dispositivo informático do Armazém 

Central, pode consultar os pyxis existentes no Hospital, possibilitando o controlo dos stocks de 

todos os medicamentos. Com efeito, diariamente a sua reposição fica a cargo de um técnico 

de diagnóstico e terapêutica (TDT) exceto no caso das Estupefacientes, Benzodiazepinas e 

Vantagens: 

� Maior controlo sobre o consumo ao doente- 

(débito diário); 

� Diminuição do stock no serviço; 

� Controlo da distribuição; 

� Modelo proactivo de reposição; 

� Acesso à informação diretamente do 

sistema, estando em contato com uma 

sistematização atualizada dos stocks do 

Hospital em cada momento; 

Desvantagens: 

� Continuo investimento em tecnologia e 

sistemas de informação; 

� Grande capacidade de mudança e grau 

elevado de compromisso por parte dos 

serviços; 

� Significativo esforço de gestão de stocks  

� Maior fiabilidade de resposta por parte do 

armazém; 

� Necessidade de haver uma determinada 

maturação interna do armazém central e dos 

serviços requisitantes (registo de consumos); 
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Psicotrópicos, cuja reposição é assegurada pelo farmacêutico responsável pela área 

mencionada.  

Distribuição Personalizada 

         Este tipo de distribuição tem o papel de fornecer doses personalizadas de medicamentos 

aos doentes, com base no seu quadro clínico e de acordo com a prescrição médica. Do grupo 

de medicamentos sujeitos a esta forma de distribuição evidenciam-se os Medicamentos 

Citotóxicos, os Medicamentos derivados do Plasma Humano e os medicamentos extra-

formulário. A distribuição personalizada possibilita a criação de uma relação mais estreita 

entre o medicamento e o paciente, comprovando-se o cumprimento de guidelines e 

protocolos, tornando-se este fato especialmente importante com este tipo de medicação que 

evidencia um conjunto de indicações terapêuticas muito específicas, necessitando, por isso de 

um maior controlo. Deste modo, é habitual chegar aos Serviços Farmacêuticos, os registos 

individualizados de cada paciente, contendo a especificação de vários dados, incluindo o 

diagnóstico que justifica a terapêutica.  

Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU) 

         Este sistema, que assegura o fornecimento de medicamentos aos doentes, em doses 

unitárias, por um período de 24 horas, permite um maior controlo de toda a medicação 

administrada aos pacientes, bem como dos gastos à mesma associada. Além disso, possibilita a 

redução do risco de interações, racionalizar a terapêutica, diminuir os desperdícios, induzir 

uma maior rentabilização dos recursos humanos do hospital tanto da equipa médica como a 

de enfermagem e assegurar que a administração da terapêutica se proceda de uma forma 

mais eficaz e segura. A prescrição médica é validada por um farmacêutico (responsável pelo 

setor), sendo depois preparada a medicação a distribuir.  

         A via on-line encontra-se implementada neste centro hospitalar o que facilita quer o 

processo de prescrição quer de validação. Durante o processo de validação, o farmacêutico 

enquanto profissional deve avaliar um conjunto de fatores como por exemplo o 

enquadramento dos medicamentos prescritos no diagnóstico do paciente e a sua 

adequabilidade perante o quadro clínico (pediátrico, insuficiente renal ou hepático, entre 

outras situações), avaliação de doses e vias de administração, ocorrência de interações, 

eventuais duplicações, etc. O dever do farmacêutico inclui, igualmente, o estabelecimento de 

calendarizações, aplicado a medicamentos que assumem um padrão específico de 

administração (de 2 em dois dias, de semana a semana). Os medicamentos prescritos deverão 

estar englobados no FNHM ou então estarem abrangidos segundo Adenda aprovada em CFT. 

Caso contrário o medicamento terá que passar por um processo (medicamento extra-

formulário) estará associado a uma determinada justificação (devido a dado diagnóstico 

clínico), sendo posteriormente aprovado ou não no seio da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica.  

Após a validação das prescrições levada a cabo pelo farmacêutico, será entregue ao Técnico de 

diagnóstico e terapêutica (TDT) um mapa onde estarão colocadas as terapêuticas 

discriminadas por doente. Estes técnicos atuam, deste modo, como um «segundo observador» 

com o intuito de detetar erros de prescrição, alertando o farmacêutico, caso surja alguma 
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irregularidade. Os TDT preparam a medicação de dose unitária em malas que incluem gavetas 

individuais para cada paciente, a qual se encontram identificadas com o seu nome, o nº da 

cama, o serviço a que se destina a medicação a enviar e a data de administração. A preparação 

das malas pode ser efetuada de forma manual ou semi-automática, recorrendo a um aparelho 

designado por Kardex. Com efeito, o aparelho mencionado não é utilizado para a preparação 

das malas de dose unitária mas sim como suporte de auxílio para os armazéns avançados pelo 

que se conclui que ao nível dos Serviços Farmacêuticos, todas as malas se preparam de forma 

manual. 

Criação de pedidos de compra 

É realizado um pedido de compra informático em que é mencionado, obrigatoriamente, o 

serviço requisitante, o armazém e o local de entrega; 

A receção informática é efetuada por uma administrativa que verifica se não existe qualquer 

discrepância da nota de encomenda em relação à guia de remessa/ fatura;  

Compra através do Catálogo de Aprovisionamento Público da Administração Geral do 

Sistema de Saúde 

Os pedidos de compra realizados pelo farmacêutico ou por um administrativo (no caso de ser 

por indicadores de gestão), são autorizados pelo diretor de serviço ou na ausência por quem 

ele delegue. Aos laboratórios selecionados (ACSS) faz-se por consulta, os laboratórios enviam 

as suas propostas, é efetuada a escolha, pedido de autorização para abertura de ajuste direto 

e criação de procedimentos na aplicação. As notas de encomenda vão cabimentar aos Serviços 

Financeiros (nº de compromisso), sendo por fim autorizadas pelo responsável do Serviço de 

Aprovisionamento ou pelo Conselho de Administração. Quanto os medicamentos que não 

constem do catálogo da ACSS fazem-se por consulta dos laboratórios que têm registo no 

Infarmed. 

Aquisição de Medicamentos a Farmácias de Venda a Público/ Grossistas 

Para suprir situações de urgência, no caso de medicamentos que não justifiquem estar em 

stock devido à sua baixa utilização ou tendo em conta o seu reduzido prazo de validade, os 

Serviços Farmacêuticos podem solicitar determinados pedidos feitos diretamente a farmácias 

de venda a público, sendo que, normalmente, o produto, estará disponível no próprio dia.  

Aquisição de Medicamentos que necessitam de Autorização de Utilização Especial (AUE)  

Em determinados casos, em que esteja em consideração a tomada de decisão pela 

implementação de uma dada terapêutica através da administração de um dado medicamento, 

o INFARMED pode possibilitar a autorização da utilização de medicamentos que não 

apresentem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) ou autorização de introdução 

paralela, ou caso estas se verifiquem, não esteja enquadrada a sua comercialização. Esta 

autorização pode apenas ser consentida a instituições de saúde com aquisição direta de 

medicamentos e em que esteja presente uma das seguintes condições; 
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• A indicação já anteriormente colocada segundo a qual dado medicamento ou 

determinado protocolo terapêutico se revele fundamental para a prevenção, 

diagnóstico ou tratamento de determinadas doenças; 

• O medicamento se torne necessário para fazer face à propagação de agentes 

patogénicos, toxinas, agentes químicos ou fontes de radiação nuclear, suscetível de 

causar efeitos nocivos de saúde pública ou outros; 

• Em casos excecionais, os medicamentos citados sejam adquiridos por Serviços 

Farmacêuticos ou farmácias de oficina destinados a instruir a terapêutica de um 

doente específico.  

Aquisição de Medicamentos contendo Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas 

1) Aquisição 

        Tendo em conta o Decreto-Lei nº 15/93 e o Decreto Regulamentar nº 61/94, pode-se ter 

uma noção rigorosa sobre a aquisição e a distribuição de medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos. Este tipo de medicação, considerado o impacto que desenvolve ao nível do 

Sistema Nervoso Central, bem como o risco de dependência que poderá causar na população-

alvo desta terapêutica, e, alvo de uma forte regulação e controlo. Os Serviços Farmacêuticos, 

de modo a poderem adquirir qualquer substância ou medicamento que esteja incluída no 

Decreto-Lei nº 15/ 93, têm que solicitar uma autorização ao INFARMED.  

Com efeito, é da responsabilidade do Farmacêutico a verificação dos consumos de modo a 

realizar, caso necessário, um pedido de compra, a fim de impedir a rutura dos stocks. O pedido 

de compra efetuado será depois avaliado e validado pelo Diretor de Serviço (Dra. Lídia 

Campilho), ou alguém legalmente autorizado responsável pela sua substituição. 

Após validação do pedido de compra é emitida a Nota de Encomenda (nc) que é então enviada 

aos Serviços Farmacêuticos, para preenchimento do anexo VII. Este anexo adicionado à nota 

de encomenda é enviado ao laboratório. Por sua vez, o laboratório finaliza o processo de 

aquisição, entregando juntamente com a medicação uma Guia de remessa e o original do 

Anexo VII devidamente preenchido. 

2) Conferências de Estupefacientes/Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

Esta fase consiste na dupla conferência feita por dois farmacêuticos que assinam, datam e 

colocam o nº mecanográfico, verificando a conformidade entre o recebido e o solicitado. 

Distribuição de Medicamentos contendo Estupefacientes/ Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas 

a) Distribuição tradicional 

Em primeiro lugar, pode-se destacar a distribuição dita «tradicional», com base no modelo 

1509 (INCM), designado como anexo X, que se baseia na receção e consequente verificação, 

através do registo manual das quantidades totais, sendo cada anexo assinado e datado. 

Seguidamente é enviado ao setor administrativo, a fim de ser efetuada a sua saída informática 
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por serviço. A cada anexo, relativo a estupefacientes e psicotrópicos, é atribuída uma 

numeração sequencial ao longo do mês. 

O Farmacêutico, destacado no turno da tarde, realiza a avaliação quantitativa e qualitativa da 

medicação, com base no anexo X, concluindo-se deste modo, o processo. Os Estupefacientes e 

os Psicotrópicos e Benzodiazepinas são levantados pelos assistentes operacionais de cada 

serviço. O original destas requisições é destacado e arquivado nos Serviços Farmacêuticos e o 

duplicado acompanha a medicação. 

b)  Distribuição para os serviços com Armazém Avançado 

Atualmente existem cinco serviços com este tipo de distribuição: Med 3, Med4, (+UDI) UCIM 

(+UAVC), Cardiologia e UCIC. O farmacêutico procede à distribuição dos medicamentos, com 

base em listagens informáticas colocando as quantidades de cada um dos medicamentos 

requisitados em sacos devidamente identificados. Um segundo farmacêutico efetua a 

conferência física dos Estupefacientes/Psicotrópicos e Benzodiazepinas realizando a saída 

informática. 

c) Distribuição para os sistemas semi-automatizados Pyxis  

Existem dois serviços com este tipo de distribuição: UCICT e Psiquiatria. Diariamente o 

farmacêutico verifica os medicamentos estupefacientes/ psicotrópicos e benzodiazepinas que 

se encontram com stock 80% abaixo do stock ideal (stock máximo) ou abaixo dos níveis 

mínimos e distribui os medicamentos com base na listagem informática. O farmacêutico que 

está da parte da tarde será responsável pela verificação e conferência efetuando as devidas 

reposições nos Pyxis. 

d) Distribuição para a UCA-Espinho/BO Espinho 

É em tudo semelhante ao processo de distribuição tradicional. 

O Farmacêutico do turno da tarde, após conferir e assinar as requisições, deve fazer uma cópia 

que fica a aguardar o original assinado no respetivo campo «Recebido». Estes medicamentos 

são transportados e entregues pelo Serviço de Transportes do CHVNG/Espinho, E.P.E. 

e) Distribuição aos Armazéns F2 e F3 mediante pedido informático 

Esta distribuição subentende uma dupla conferência por parte de outro Farmacêutico. No caso 

de transferências para o Armazém F2 de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos é 

efetuada uma numeração sequencial referente às satisfações de pedido.  

Metadona 

I. Aquisição 

Os pedidos de aquisição de Metadona são feitos ao Instituto da Droga e Toxicodependência, 

da responsabilidade da Delegação Regional do Norte, através do fax ou e-mail. Os custos desta 

aquisição são totalmente suportados pelo Instituto, estando a Metadona livre de qualquer 

encargo para o Hospital. 
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II. Conferência 

Esta fase consiste na dupla conferência feita por dois farmacêuticos que assinam, datam e 

colocam o nº mecanográfico, verificando a conformidade entre o recebido e o solicitado. 

III. Distribuição 

Com base nos anexos X, que obrigatoriamente estão identificados com o «citografo» do 

doente, o farmacêutico efetua a distribuição deste medicamento. Os anexos são numerados 

sequencialmente recorrendo a uma numeração específica e são registados em ficha de 

movimento por dosagem. O consumo informático é efetuado ao doente.  

 Pedidos de Empréstimo a Outros Hospitais 

Em situações de rutura dos stocks de determinados medicamentos ou produtos, seja por 

ocorrência de negligência na gestão das existências seja por falta de cabimento financeiro ou 

colapso do laboratório, torna-se possível o contato de Serviços Farmacêuticos de outros 

hospitais no sentido de se proceder a um empréstimo, cuja devolução será efetuada mais 

tarde. Este processo permite, garantir, a manutenção temporária do stock do produto em 

questão, possibilitando o usufruir por parte dos doentes da terapêutica, que dele necessitam. 

 

Sistema informático 

         Neste centro hospitalar, é utilizado um Sistema de Gestão Integrada do Circuito do 

Medicamento (SGICM®), da responsabilidade da Healthcare Solutions. Com efeito, este 

sistema constitui uma ferramenta relevante no quotidiano farmacêutico hospitalar uma vez 

que permite não só uma gestão dos recursos económicos e dos medicamentos, mas também 

uma gestão integrada no que respeita a compras e a armazenamento. Além disso, tem um 

papel fundamental na prescrição, no registo terapêutico, e distribuição de medicamentos e 

outros produtos. É um sistema utilizado por todos os profissionais do hospital envolvidos, quer 

por médicos, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos e gestores, sendo que a todos eles fica 

associado um registo próprio. A introdução deste sistema conduziu a uma melhoria 

significativa relativamente à qualidade dos Serviços Farmacêuticos dado que tornou-se 

possível o conhecimento sistemático do perfil farmacoterapeutico de cada doente, 

possibilitando um aumento da segurança através da redução de erros da medicação e, por 

conseguinte, da diminuição da ocorrência de interações. Este sistema permitiu ainda a 

racionalização da terapêutica e dos stocks, exercer um maior rigor no controlo dos custos e 

reduzir os desperdícios. No SGICM® encontra-se ainda uma ligação direta ao site do 

INFARMED, onde se pode consultar o Resumo das Características do Medicamento (RCM) 

quando a utilização desta propriedade se revelar necessária. A implementação deste sistema 

encerra em si, um maior controlo, sobre a pessoa que procede à execução de cada tarefa, pois 

ninguém pode aceder ao mesmo sem recorrer ao seu código de acesso. Com o sistema 

supramencionado, para além de facilitar todos os processos relacionados com a gestão do 

medicamento, tornou ainda uma realidade a execução da prescrição eletrónica. Este avanço 

informático teve como consequência a redução considerável do tempo de prescrição, por 
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meio do acesso a um maior número de recursos que fez da validação, uma etapa menos 

suscetível a erros. 

Aprovisionamento 

Os pedidos de compra são feitos informaticamente; 

� Catálogos ACSS consultados online onde se vê a medicação, os preços, a sua relação 

entre as firmas (muitas vezes há a necessidade de fazer um ajuste direto); 

� Nota de encomenda tem que ter número de compromisso: significa que o Hospital 

cativou a verba explicitada na nota de encomenda e que está comprometido com a 

mesma. 

� Medicamentos de Importação (necessitam de autorização especial). 

� Nota de Encomenda de estupefacientes/ Psicotrópicos + Anexo 7. 

 

• Não estando nos catálogos ou se Princípio Ativo está nos catálogos mas exclusivo das 

firmas consegue-se fazer ajustes diretos por exclusividade. 

 

Ambulatório 

O objetivo da dispensa de medicamentos em ambulatório neste centro hospitalar, serviço 

prestado ao utente que tem registado um crescimento significativo baseia-se numa estratégia 

de redução do tempo de internamento, do aumento da esperança média de vida associado a 

determinadas patologias de evolução crónica pelo qual se verifica um prolongamento no 

tempo do seu tratamento. Os medicamentos são guardados em armários RFID, que assumem 

a identificação de Rádio-Frequência e evidenciam a caraterística que os distingue de detetar 

sempre que um medicamento é retirado (para além de ser um espaço de acesso restrito uma 

vez que cada utilizador tem que usar uma pulseira ou cartão que o deteta de forma clara). Os 

frigoríficos têm que ter condições de conservação: temperatura compreendida entre os 2 e os 

8ºC bem como a humidade, de modo que as funções de armazenamento e conservação dos 

medicamentos e outros produtos possam ser corretamente cumpridas bem como as regras de 

segurança de funcionários e utentes. 

As principais funções do farmacêutico no ambulatório são: 

• Facultar os cuidados farmacoterapêuticos a todos os doentes em ambiente de 

ambulatório, assim como, qualquer tipo, de informação que seja necessária. 

• Possibilitar um uso racional do medicamento na sua dose correta, assegurando a 

segurança do paciente através de uma informação útil e prestada de forma 

esclarecedora, promovendo adesão à terapêutica. 

• Informar o Infarmed sobre eventuais reações adversas associadas aos medicamentos, 

cumprindo os valorosos princípios de farmacovigilância; 

• Realizar pedidos de compra;  

• Assegurar a gestão de stocks; 
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• Fazer inventários mensais aos medicamentos que mobilizem um maior impacto 

económico; 

• Consultar o receituário, mensalmente e conduzi-lo aos Serviços financeiros, em caso 

de necessidade. 

Caraterização das etiquetas: 

� Nome da substância ativa, segundo DCI (denominação comum internacional) 

� Número de lote; 

� Prazo de validade; 

� Quantidade de unidades por embalagem;  

        Dispensa de medicamentos: 

        Existem dois métodos que se podem utilizar quando se quer efetuar dispensa de 

medicamentos em ambulatório: 

• Dispensa gratuita- neste grupo encontram-se incluídos: 

 Medicamentos abrangidos pela legislação; 

 Medicamentos não abrangidos pela legislação; 

 

• Venda  

 

Conforme o procedimento deste centro hospitalar, a cedência de medicamentos realiza-se 

para períodos máximos de 1 mês, exceto: 

 Doente que se encontrem em diálise peritoneal, cuja dispensa se faz para dois 

meses; 

 Dois ou três meses destinada a pacientes oncológicos em hormonoterapia; 

 Situações devidamente justificadas e autorizadas pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica; 

Uma tarefa que se realiza em ambulatório é o TOD, que consiste na toma sob observação 

direta ou diária relativa aos doentes sujeitos a tratamento conforme posologia específica e 

devidamente identificados por etiquetagem. Na sexta-feira, distribui-se a medicação para três 

dias: sexta, sábado e domingo. O TOD diz respeito à medicação destinada para Hospital de Dia, 

no âmbito de Doenças Infecciosas, a doentes que não cumprem a terapêutica anti retrovírica 

instituída. Além disso, pode incluir-se o TOD, tendo em conta, um conceito mais abrangente, 

que pressupõe a preparação da medicação para as consultas de Gastroenterologia, terapia em 

hemodiálise e pneumologia. 

Considera-se o Termo de Responsabilidade o documento que compromete o doente/ 

cuidador responsável pelo paciente pela medicação dispensada e pelas condições de 

conservação/armazenamento. Torna-o vinculado com a informação percecionada, procurando 

o uso racional do medicamento e a promoção da terapêutica, sendo qualquer dano ou 

extravio imputado ao próprio utente.  
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Implementação do Sistema de Identificação por Radiofrequência (RFID) 

         Tendo em conta um maior controlo da medicação, em regime de ambulatório, quer a 

nível de stocks, quer a nível de cedência correta da medicação, foi implantado um sistema de 

identificação por Radiofrequência. Este sistema é composto por sete armários e um frigorífico, 

nas quais se encontra a medicação a ser distribuída em ambulatório. Nos medicamentos 

armazenados são colocadas etiquetas identificativas com o nome do medicamento e o número 

de unidades. Estas etiquetas transmitem um sinal às antenas RFID, existentes nos armários e 

frigorífico, indicando a sua localização, bem como, qualquer movimento de entrada ou saída 

dos armários. 

          Aquando da distribuição da medicação, com base na prescrição médica on-line, o 

farmacêutico verifica a prescrição e o histórico do doente, assim como, a data do último 

levantamento, analisando possíveis alterações ou erros de prescrição, pedidos de medicação 

antecipados, ou ainda faltas de cumprimento da terapêutica. Seguidamente, é efetuada a 

saída informática da medicação no sistema e, automaticamente, surge um ecrã relativo ao 

sistema RFID que indica qual o armário em que o medicamento se encontra. O farmacêutico 

desloca-se então ao local sugerido e abre o armário com um cartão/ pulseira identificativa. 

Esta identificação através do cartão/pulseira possibilita o rastreio de todos os movimentos 

realizados nos locais de armazenamento, com a respetiva identificação do operador. A 

medicação é então retirada e colocada numa estação de conferência. Nesta fase vai ser feita 

uma comparação entre a medicação colocada nessa estação e a existente na prescrição 

médica, sendo esta verificada através de sinais de radiofrequência fornecidos pela etiqueta 

identificativa. Após esta confirmação, o farmacêutico averigua se a quantidade identificada é a 

mesma que verdadeiramente foi dispensada, dando por terminada a dispensa depois de todas 

as correções necessárias. 

         Este sistema assegura uma maior segurança na distribuição da medicação no regime de 

ambulatório tanto para o utente como para o farmacêutico. Além disso, permite ainda 

monitorizar toda a informação existente relativa ao stock existente nos armários e frigorífico, 

constituindo este facto uma mais-valia, considerando o valor financeiro da medicação aí 

presente. 

          O farmacêutico, no ambulatório, é responsável pela preparação da medicação, destinada 

aos Serviços de Gastroenterologia, Terapia em Hemodiálise e Pneumologia. 

Medicação de ambulatório: 

Este centro hospitalar presta o seu auxílio farmacoterapêutico no âmbito das seguintes 

patologias: 

• Doença renal crónica; 

• Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH); 

• Artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática 

juvenil e psoríase em placas; 

• Oncologia; 

• Esclerose múltipla; 
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• Esclerose lateral amiotrófica;  

• Acromegalia; 

• Doença de Crohn 

• Hepatite C;  

• Fibrose Quística;  

• Planeamento familiar; 

• Deficiência em Hormona de Crescimento;  

Em todos os casos supramencionados os medicamentos são dispensados de forma direta aos 

pacientes, excetuando: 

� Infliximab – Hospital de Dia;  

� Medicamentos com distribuição diária em TOD; 

� Medicamentos relacionados com planeamento familiar diretamente prescritos ao 

serviço que os requisitou. 

 

a) Doença renal crónica 

� Nota: as prescrições ao abrigo dos despachos 9825/8,9/6, nº 22569/ 2008, nº 

29793/2008, nº 821/2011 devem ser efetuadas informaticamente por um médico 

da especialidade de nefrologia, com referência ao grupo «Insuficiente crónico 

renal» despacho nº 10/96, 16/5. 

� Segundo os despachos supramencionados, todos os insuficientes renais crónicos 

que se encontrem em situação de diálise ou pré-diálise, têm acesso gratuito à 

epoetina humana recombinante. Encontram-se nesta situação os medicamentos: 

� Darbepoetina alfa; 

� Epoetina alfa, beta, teta e zeta; 

� Metoxipolietilenoglicol- epoetina beta 

� Tendo em conta, o despacho nº 10/96, 16/5, todos os insuficientes renais 

crónicos têm acesso a medicamentos contendo ferro sujeitos a administração 

endovenosa. Neste centro hospitalar, é realizada a prescrição do óxido férrico 

sacarosado; no entanto também se inclui no mesmo despacho o complexo ferro-

dextrano e a carboximaltose. 

� Aparelho cardiovascular: anti hipertensores 

 Agonistas alfa 2-centrais: clonidina, rilmenidina; 

 Bloqueadores beta: atenolol, bisoprolol, carvedilol e nevibolol; 

 Bloqueadores da entrada de cálcio: nifedipina, amilodipina e diltiazem; 

 Inibidores da enzima de conversão da angiotensina-enalapril, lisinopril e 

ramipril. 

� Sangue: anti-anémicos- ácido fólico, sulfato ferroso; 

� Aparelho digestivo: anti- ácidos- hidróxido de alumínio. 

� Hormonas- Corticosteroides: prednisolona 

� Nutrição- vitaminas e sais minerais/aparelho locomotor- medicamentos cuja função 

se centra no osso e no metabolismo do cálcio: complexo B, carbonato de cálcio, 

acetato de cálcio, acetato de cálcio+ carbonato de magnésio, calcitriol, alfacalcidol, 

paricalcitol e cinacalcet.  
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� Corretores da volémia e das variações hidroelectrolíticas: polistireno sulfonato de 

cálcio e sevelâmero. 

Esclerose lateral amiotrófica: despacho nº 8599, 19/3. Os serviços farmacêuticos 

hospitalares podem dispensar de modo gratuito o princípio ativo Riluzol (Riluzol 

Generis,® Rilutek®); 

Esclerose múltipla: despacho nº 11728/2004 de 15 de Junho; 

A prescrição da medicação deverá ser realizada eletronicamente por um médico 

especialista em neurologia. Os medicamentos que se pode considerar, neste caso, são: 

• Interferão beta 1a (Avonex®, Rebif®); 

• Interferão beta 1b ( Extavia®, Betaferon®); 

• Acetato de glatirâmero (Copaxone®).   

Artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática juvenil, psoríase em 

placas: A prescrição deve ser efetuada em papel por um médico especialista em 

Reumatologista ou Dermatologista quer do Hospital quer da Consulta Privada, 

devidamente certificada pela Direção Geral de Saúde, conforme indicação terapêutica, 

devendo estar referido o despacho. 

• Despacho nº 18419/2010 13/12, alterado pelo despacho nº 1845/2011. Neste 

contexto surgem os seguintes medicamentos: 

 Etarnecept (Enbrel®) que apresenta as seguintes caraterísticas, a 

saber:  

� Pó para suspensão injetável-25mg 

� Seringas de solução injetável pré- cheias – 25mg/0,5ml 

� Canetas ou seringas pré-cheias de solução injetável 

 Infliximab 100mg, pó para solução para perfusão (Remicade®); 

 Adalimumab 40mg/0,8ml na forma de canetas pré- cheias em solução 

injetável (Humira®)   

 Anacinra 100mg/0,67ml sob a forma de seringas pré-cheias em 

solução injetável (Kineret®); 

 Golimumab 50mg/0,5ml sob a forma de caneta pré-cheia de solução 

injetável (Simponi®); 

 Ustecinumab 45mg/0,5ml sob a forma de seringa de solução injetável 

(Stelara®); 

Os medicamentos citados devem estar previamente autorizados pela Direção Clínica/ 

Conselho de Administração, pedido efetuado, individualmente, em impresso próprio, modelo 

SD-007. As receitas ao abrigo deste despacho tem que ser enviadas aos Serviços Financeiros 

para se proceder à fracturação.  

Hepatite C: A prescrição deve ser efetuada eletronicamente por um médico especialista em 

Infecciologista ou Gastrenterologista tomando como referência o respetivo despacho. 

Portaria nº 194/ 2012; 10 de Maio /nº/071/ 1998 31/12. Abrange os seguintes medicamentos: 

• Peginterferão alfa 2a (Pegasys®) 

• Peginterferão alfa-2b (Pegintron®) 

• Ribavirina 200mg (Copegus®, Rebetol®)    
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Acromegalia: a prescrição deve ser efetuada em papel para médico especialista em 

Endocrinologia devendo fazer referência ao despacho. Os medicamentos devem estar 

previamente autorizados pela Direção Clínica/ Conselho de Administração mediante pedido 

individual em impresso próprio (Modelo SD-007). 

Despacho nº 3837/2005 de 27 de Janeiro. Segundo este despacho, os medicamentos 

dispensados neste centro hospitalar são: 

� Lanreotida (Somatulina Autogel®) 

• 60mg/244mg- solução injetável; 

• 90mg/366mg-solução injetável; 

• 120mg/488mg-solução injetável; 

� Lanreotida ( Somatulina LP 30mg) 

• 30mg/2ml- pó para solução injetável. 

� Octreotida (Sandostatina Lar ®)  

• 10mg/2,5ml- pó para suspensão injetável; 

• 20mg/2,5ml-pópara suspensão injetável; 

• 30mg/2,5ml-pó para suspensão injetável; 

� Pegvisomante (Somavert®)  

• 10mg- pó para suspensão injetável; 

• 15mg – pó para suspensão injetável; 

• 20mg- pó para suspensão injetável; 

Doença de Crohn: a prescrição deve ser efetuada eletronicamente por um gastrenterologista 

com referência ao despacho. Os medicamentos devem estar previamente autorizados ou pela 

Direção clínica ou pelo Conselho de administração mediante um pedido realizado 

individualmente em impresso próprio (sujeitos ao Modelo SD-007). 

 Despacho nº 4466/ 2005 10/2 e Despacho nº 30994/2008. Integra os seguintes 

medicamentos: 

� Infliximab 100mg, pó para solução para perfusão 

(Remicade®); 

� Adalimumab 40mg, na forma de caneta pré –cheia em 

solução injetável ( Humira ®); 

VIH: a prescrição deste tipo de fármacos deve ser praticada por via eletrónica, por médicos 

especialistas em Infeciologia com referência ao despacho 280/96, 12/10. Compreende as 

classes de medicamentos subsequentes: 

 Inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa (INTR): Abacabir, dinanosina, 

emtricitabina, estavudina, lamivudina e zidovudina;  

 Inibidores nucleotídeos da transcriptase reversa (INtTR): Tenofovir 

 Inibidores não nucleósidos da transcriptase reversa (INNTR): Efavirenz, etravirina e 

nevirapina. 

 Inibidores da protéase (IP): Amprenavir, atazanavir, darunavir, fosamprenavir, 

indinavir, lopinavir, nelfinavir, saquinavir e tipranavir. 
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 Inibidores da integrase: Raltegravir; 

 Inibidores da entrada: Enfuvirtida e maraviroc.  

Oncologia: Portaria nº 924-A/2010, 17/9 estabelece os grupos e subgrupos 

farmacoterapêuticos que integram os escalões de comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos. Escalão A- antineoplásicos e imunomoduladores desde que prescritos e 

fornecidos pelas unidades de saúde. A prescrição deve ser realizada eletronicamente por 

médicos da especialidade de Oncologia/ Hematologia. Os medicamentos como Imatinib, 

Bussulfano, Abiteranona, Metotrexato, Talidomida, entre outros, precisam de autorização 

prévia da Direção Clínica ou do Conselho de Administração. Consideram-se os seguintes 

medicamentos: 

 

� Hormonas e anti-hormonas: Abiteranona, anastrozol, bicalutamida, 

buserrelina, ciproterona, exemestano, flutamida, fluvestant, goserelina, 

megestrol, tamoxifeno, toremifeno e triptorelina;  

� Citotóxicos 

• Alquilantes: bussulfano, ciclofosfamida, clorambucilo, estramustina, 

lomustina, melfalano e temozolomida; 

• Relacionados com alquilantes: Procarbazina 

• Antimetabolitos: Capecitabina, mercaptopurina e metotrexato;  

• Inibidores da topoisomerase I: Topotecano 

• Inibidores da topoisomerase II: Etoposido 

• Citotóxicos que se intercalam no DNA: Idarrubicina 

• Inibidores das tirocinases: Imatinib, lapatinib, nilotinib, sorafenib e 

sunitib; 

• Outros: Hidroxicarbamida; 

� Imunomoduladores: Anagrelida, lenalidomida e talidomida. 

Fibrose quística: 

Despacho 24/98- cedência gratuita ao utente; O paciente deve levar uma receita prescrita por 

um médico da especialidade de medicina interna em papel. 

Planeamento familiar 

Decreto lei nº 259/2000- possibilitar distribuição gratuita de contracetivos aos pacientes nas 

consultas de planeamento familiar. O serviço que requisita este tipo de medicamentos será a 

Consulta Externa de Ginecologia em Espinho e o Farmacêutico efetua o pedido via eletrónica 

para a Unidade II. 

Deficiência em hormona de crescimento 

Despacho nº 12455/ 2010 considera a autorização da dispensa de somatropina nas referidas 

patologias: 

� Deficiência de hormona de crescimento na criança; 

� Síndrome de Turner; 
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� Em crianças que nasceram pequenas para a idade e que portanto apresentam esta 

perturbação de crescimento (SGA- Small for Gestacional Age); 

� Síndrome de Prader – Willi; 

� Terapêutica de substituição em adultos (em casos em que a deficiência teve início na 

infância); 

Tal como em casos anteriores, também a somatotropina deve estar autorizada pela Direção 

Clínica/ Conselho de Administração através de um pedido de caráter individual em impresso 

próprio com o modelo SD-007. Além disso, torna-se necessário acompanhar esta 

documentação de uma cópia da autorização da Comissão Nacional para a normalização da 

utilização da hormona de crescimento onde esteja presente o número de registo nacional.  

Medicamentos que não estejam presentes na legislação: 

• Requerem autorização a nível superior por parte do Conselho de Administração/ 

Direção Clínica do Hospital mediante pedido realizado a título individual e juntando o 

modelo SD-007. 

 Consideram-se os anti-infecciosos orais como o linezolide, os medicamentos biológicos 

de 2ªlinha na artrite reumatoide como abatacept que são levados para Hospital Dia 

Polivalente, Omalizumab requerido na Asma refratária e distribuído no Hospital de 

Dia, Imiglucerase usado na Doença de Gaucher, os medicamentos de 2ª linha para 

esclerose múltipla como fingolimod (realizada por um neurologista via electónica) e o 

natalizumab (Hospital Dia, prescrição médica em papel); Medicamentos utilizados no 

tratamento da hepatite B como o adefovir e tenofovir (prescrição eletrónica por um 

especialista de gastroenterologia ou doenças infeciosas); 

 Neste grupo incluem-se também os medicamentos usados no tratamento da 

hipertebsão pulmonar (sildenafil) e os medicamentos sujeitos a uma autorização 

especial como a Fludrocortisona e o Etopósido oral entre outros. 

Reembalagem e Fraccionamento 

        O fracionamento de medicamentos define-se como sendo um processo de manipulação 

de medicamentos no estado acabado, tendo como objetivo a adaptação das diferentes 

dosagens das especialidades farmacêuticas existentes no mercado a cada doente específico. O 

fracionamento de medicamentos pode ser efetuado por divisão (1:2 ou 1:4) ou recorrendo à 

pulverização (como se realiza ao nível dos serviços de neonatologia e pediatria da Unidade II) 

de formas farmacêuticas sólidas.  

         Com efeito, neste Centro Hospitalar, há em funcionamento, um sistema semi-

automatizado de reembalagem e identificação simultânea que evidencia a possibilidade de 

reduzir os riscos de exposição a agentes ambientais, permitindo que o medicamento 

reembalado, possa ser utilizado com segurança, rapidez e comodidade, bem como, a 

identificação de cada unidade individual com todos os elementos necessários. No que diz 

respeito ao prazo de validade, a sua atribuição é feita segundo o processo de reembalagem. Se 

existir conservação do blister original, verifica-se que o prazo de validade se mantém sem 

qualquer alteração. Se for necessário retirar o medicamento do blister original, o prazo de 

validade é de apenas 25% do original, ou 6 meses, sendo o limite o que ocorrer primeiro.  
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Nutrição Parentérica 

         Chama-se nutrição artificial a capacidade de fornecer o aporte nutritivo a cada doente no 

que diz respeito a macronutrientes (proteínas, hidratos de carbono, água) e micronutrientes 

(eletrólitos, oligoelementos e vitaminas), tendo como base um rigoroso balanceamento 

qualitativo e quantitativo. 

A designação de nutrição parentérica destina-se à administração dos nutrientes necessários, 

recorrendo a uma veia central ou periférica.  

Uma câmara limpa de fluxo laminar horizontal é uma câmara de trabalho ou uma zona similar 

fechada que possui o seu próprio sistema de filtração de ar. O seu desenvolvimento é o 

resultado da tecnologia das salas limpas e, portanto, da necessidade de proteger o trabalho 

das contaminações. Nos últimos anos, o uso de câmaras de fluxo laminar, tem sido 

disseminado nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e produção. 

Funcionalidade das Câmaras de Fluxo Laminar Horizontal: 

A câmara de fluxo laminar horizontal (CFL), confere proteção ao produto, uma vez que 

assegura que o trabalho no interior da câmara seja exposto apenas ao ar filtrado pelo filtro 

HEPA: 

� É recomendada para trabalhos com materiais não perigosos, em situações em 

que é necessário que o ar esteja limpo e isento de partículas; 

� Não proporciona proteção ao operador ou ao ambiente envolvente; 

� Não é adequada tendo em conta a contenção de aerossóis, originados pelo 

procedimento do trabalho; o operador fica exposto a estes aerossóis; 

A superfície total estéril deve evidenciar dimensões adequadas e áreas distintas de trabalho 

que possibilitem uma manipulação do material biológico e a manutenção do fluxo 

unidirecional do pessoal e do produto acabado. A sala de Nutrição Parentérica é um espaço 

que cumpre todos os requisitos fundamentais de esterilidade, garantindo a correta 

manipulação dos produtos que aí acontece; é uma área reconhecida pela sua independência e 

exclusividade dotada da capacidade de retenção de partículas e microorganismos, que possam 

interferir induzindo fenómenos de contaminação externa ao mesmo tempo que é detentora 

de certos fatores especiais como pressão positiva e filtros de ar. Estas condições terão que ser 

criteriosamente definidas e controladas para possibilitar a manutenção da estabilidade e 

esterilidade das preparações.  

Tendo em conta a manutenção das boas condições de trabalho, a temperatura ambiente deve 

ser 20±2ºC sendo adequada ao armazenamento dos medicamentos, incluindo, no mínimo, 

registos diários no início e no fim do dia de trabalho. A humidade relativa do ar deverá estar 

compreendida entre 30 e 60%, também com registos diários quer ao início quer no fim do dia 

de trabalho. 
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Material estéril descartável: 

• Agulhas; 

• Seringas estéreis de várias capacidades; 

• Filtros de 1,2 micra com capacidade de retenção de partículas; 

• Luvas estéreis de diferentes tamanhos; 

• Compressas estéreis com a caraterística de serem resistentes e absorventes, 

assegurando a capacidade de não largar partículas; 

• Campos estéreis com capacidade absorvente e que não desprendam partículas; 

• Bolsas fotoprotetoras; 

• Sistemas de 3 vias e de 4 vias que possibilitem o enchimento das bolsas de nutrição 

parentérica; 

 Material não estéril descontaminado: 

� Suporte para frascos 

� Material que desempenha como função a recolha de agulhas assim como 

outro material corto-perfurante; 

� Tabuleiros; 

� Recipientes de material inoxidável; 

� Recipientes diversos que estejam de acordo com a sua necessidade; 

Elementos de Proteção Individual em Nutrição Parentérica: 

• Vestuário de circulação (farda: túnica e calças) que não possibilita a libertação 

de partículas; 

• Touca; 

• Calçado de circulação e cobre-pés; 

• Máscara cirúrgica; 

• Bata estéril descartável com punhos elásticos ajustados que não induza o 

desprendimento de partículas; 

• Luvas estéreis descartáveis, isentas de pó e na presença de manipulares 

específicos com a particularidade de serem hipoalergénicas; 

• A título opcional, óculos de proteção; 

Limpeza da Câmara de Fluxo Laminar Horizontal: 

� Compressa estéril limpa, introduzida completamente em álcool a 70ºC, de forma a 

evitar quer o largar de fios quer a libertação de partículas; 

� O sentido da limpeza será de cima para baixo e de trás para a frente, garantindo, em 

todo o caso sobreposição de campos; 

� Depois de efetuada a limpeza da referida câmara, a luz ultravioleta deverá ser ligada 

durante 15 minutos. 

O farmacêutico, como mote de início de todo este processo, deve estar na presença de um 

mapa indicador das quantidades de todos os materiais que vier a utilizar (nutrientes, aditivos, 

bolsas,etc). Todos estes elementos serão posteriormente lavados e descontaminados, antes da 
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sua utilização. O critério para proceder à sua adição á mistura final será essencial 

relativamente a estabilidade do produto que vier a ser obtido e das eventuais discrepâncias 

que puderem surgir entre os compostos. 

Avaliação Farmacêutica da prescrição: 

� Compreende a validação da prescrição médica- incide sobre a estabilidade e a 

compatibilidade físico-química dos componentes e quantidades prescritas, 

procurando-se assegurar a segurança do doente.  

� Prescrição da responsabilidade do médico e validação da mesma da responsabilidade 

do farmacêutico que tutela o serviço de nutrição parentérica; 

� Uma prescrição deve conter: 

 Etiqueta de identificação do paciente; 

 Dados antropométricos (peso atual e altura) do doente; 

 Diagnóstico; 

 Identificação do serviço clínico e da cama do paciente; 

 Identificação do suporte nutricional pretendido; 

 Localização da via de acesso: pode ser periférica ou central; 

 Não se recomenda a utilização de percentagens. As unidades usadas são 

standard; 

 Assinatura do médico prescritor; 

No caso da Nutrição Parentérica para adultos, o programa informático tem a capacidade de 

facultar um conjunto de documentos a saber: 

� Folha de confirmação; 

� Ficha de manipulação/ preparação; 

� Rótulo e respetiva cópia; 

� Etiquetas com identificação para bolsas nutritivas não aditivadas; 

� Folha de Material onde se registam os lotes; 

� Folha em que se realiza registo de consumos com uma discriminação dos 

lotes utilizados; 

� Folha de Encerramento da Prescrição; 

� Identifica-se a Bolsa onde se efetua, diariamente, o Controlo Microbiológico; 

No caso da Nutrição Parentérica para a unidade clínica de Neonatologia, a via informática 

possibilita a obtenção dos seguintes documentos: 

� Ficha de preparação; 

� Documento de estabilidade; 

� Avaliação da estabilidade física;  

Os rótulos são efetuados a título manual tendo como ponto de referência a prescrição médica, 

sendo depois conferidos pelo Técnico de Diagnóstico e Terapêutica. Seguidamente, os rótulos 

são fotocopiados e as cópias assinadas. 

Todos estes documentos são arquivados em dossiers próprios depois de convenientemente 

analisados e assinados. 
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Definição dos aditivos necessários e respetivas quantidades. Deve ser feito o balanceamento 

das unidades (quantidade/dia ou quantidade/kg/dia) e deve ser tida em conta a mesma 

sequência de informação presente no rótulo). 

O farmacêutico, no ramo de Nutrição Parentérica, tem o objetivo de:  

• Garantir o fornecimento das bolsas de acordo com um adequado balanceamento de 

macro e micronutrientes;  

• Consultores de nutrição entérica; 

• Produção de manipulados-ácido acético, álcool etílico, cloridrato de morfina, entre 

outros; 

Bolsas 

� Veia periférica central (N4E) 

� Veia Central 

 Sem eletrólitos: 1477 ml 12gN; 1250ml 10gN; N91500ml; N91000ml; 

 Com eletrólitos: 8gN; 10gN; 12gN; N9E1500ml 

• As bolsas comercializadas pela indústria e provenientes de laboratórios diversos 

apresentam composições, relações e qualidades diferenciados. 

• Desempenham a vantagem de evidenciarem uma estabilidade significativa à 

temperatura ambiente.  

• Podem evidenciar electrólitos na sua composição; não existe nenhuma bolsa que 

contenha oligoelementos e vitaminas; 

• O fato de estas bolsas serem standard (ou seja assumirem uma determinada fórmula 

bioquímica rígida específica), não permite adaptar a bolsa ao perfil clínico de cada 

doente. 

Tubo digestivo funcionante: 

� Não: Nutrição parentérica 

 

 

� Sim: Alimentação oral ou Ingestão suficiente 

 

Aditivada + vitaminas e oligoelementos  

Requisições de nutrição artificial (prescrições) - devem ser guardadas durante 3 anos. 

 

 

 

<7dias       NPperiférica >7dias        NPtotal 

Ingestão +suplementos 

     Nutrição Entérica 
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Ficha de Preparação do Avastin®-Bevacizumab 

Avastin®- Bevacizumab (oftalmologia) - Sexta-feira, podendo ser solicitadas sessões de 

preparação extra, por exemplo, à quinta –feira. 

Tratamento da degenerescência macular relacionada com a idade (DMI) 

Registar em folha própria (Anexo I), o lote e validade do fármaco utilizado, assim como a 

identificação e NSC dos doentes que vão receber tratamento nesse dia, de acordo com a 

prescrição recebida por e-mail. 

O conselho Nacional Executivo aprovou os pareceres do Colégio de Oftalmologia e do 

Conselho Nacional para a Política do Medicamento, aceitando a utilização do Avastin como 

indicação off lable para patologias oculares como a degenerescência macular senil (DMI) 

húmida e no edema macular diabético não impondo a utilização do Consentimento Informado 

nesta matéria. 

Preparação e condicionamento primário de ampolas de Bevacizumab  

• Descontaminar com álcool a 70º e colocar um acumulador térmico descontaminado e 

coloca-o no transfer. 

• Adotar os procedimento de higiene e limpeza para manipulação estéril com técnica 

assética.  

• Na Antecâmara proceder à descontaminação do frasco de Bevacizumab; 

• Colocar o restante material no carro de transporte; 

• No interior da sala de manipulação, descontaminar a Câmara de fluxo de Ar Horizontal 

(CFLH), e após descontaminação das luvas com álcool a 70% dispor o campo de mesa 

estéril foliodrape na superfície de trabalho; 

• Proceder novamente á descontaminação do frasco de Bevacizumab com uma 

compressa embebida em álcool a 70%. 

• Colocar todo o material necessário à preparação e acondicionamento (campo estéril 

nº6) em cima do mesmo;  

• Abrir um par de luvas cirúrgicas de neoprene – sem pó Gammex PF Denmaprene, 

diretamente para dentro da CFLH; 

• Retirar e inutilizar as luvas usadas anteriormente; 

• Passar as mãos por Sterlium, deixar secar completamente e na CFLH calçar novo par de 

luvas;  

• Iniciar o trabalho na CFLH; 

• Desinfetar a parte exterior da rolha de borracha de frasco para injetáveis antes de 

retirar a solução; 

• Colocar o mini-spike chemo V no centro da rolha do frasco para injetáveis através da 

técnica asséptica; 

• Adaptar a seringa de 1ml tuberculina KD-jectIII-1ml ao mini-spike e inverter o frasco 

para facilitar aspiração; 

• Retirar o volume 0,2 ml (0,05ml + excesso) com a seringa de 1ml tuberculina; a seringa 

deve ser enviada sem ar; 



40 
 

• Adaptar a agulha 30GX (1:2) X13,3à seringa; 

• Preparar sempre 5 (cinco) seringas) extra (se possível); 

• Colocar seringas preparadas no centro do campo estéril nº6, permitindo desta forma 

dobrá-lo no sentido do comprimento em 3 partes iguais, seguindo-se o mesmo 

procedimento no sentido da largura;  

• No exterior da CFLH, colocar o campo com as seringas dentro do saco de papel. 

O Myozyme (alfa glucosidase), é uma enzima reconstituída com soro, no âmbito da Nutrição 

Parentérica, utilizada no tratamento da doença de Pompe (Glicogenólise Tipo II) - tratamento 

deve ser efetuado segundo o protocolo de 20mg/Kg (peso do doente) em regime de 

administração em cada 2 semanas. 

No âmbito das suas competências cabe ao CNCDTDL (Centro Nacional Coordenador do 

Diagnóstico e Tratamento de Doenças Lisossomais) coordenar o tratamento no sentido de uma 

maior colaboração com o médico assistente. Partindo deste pressuposto, é necessário que a 

avaliação clínica do doente com maior periodicidade durante o 1ºano pós-alteração é 

aconselhada após esta alteração. Além disso, solicita-se o início da alteração efetiva do 

tratamento, bem como, formulários de monitorização clínica/analítica e as exigências 

bioquímicas visualizadas em alguns parâmetros como sangue total periférico e urina de 24 

horas param determinação enzimática e excreção urinária de substratos. 

Material utilizado em Nutrição Parentérica  

12 seringas 2 ml bebes 

3 seringas 5 ml bebes 

5 seringas 10 ml bebes                                                   + 1 bebe acrescenta 

Meios: 

4 seringas 10ml 

Adultos: 

1 seringa 10ml/adulto - oligoelementos 

1 seringa 20ml/adulto – vitamina lipossolúveis e hidrossolúveis  

Dipeptiven – 100ml 

2 seringas 50ml por frasco  

Rotulagem e acondicionamento secundário: 

• Rotular saco de papel com as etiquetas autocolante, onde deverá constar: 

 Data e hora da preparação; 

 Nome do farmacêutico que preparou; 

 Serviço clínico prescritor; 

 Nome e NSC do doente; 
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 Fármaco e respetiva dosagem; 

• Indicação de «utilização imediata» 

Distribuição das Bolsas de Nutrição Parentérica: 

� Bolsas de Nutrição Parentérica são distribuídas juntamente com filtros anti-baterianos 

que promovem administração (fornecidos no caso da Neonatologia pelo próprio 

serviço);  

� São preparadas de 2ª a 6ª feira (à 6ª feira prepara-se também para Sábado e Domingo, 

armazenadas no frigorífico dos serviços clínicos respetivos);  

� As bolsas de Neonatologia devem ser então cuidadosamente acondicionadas ou pelo 

Farmacêutico ou pelo Técnico; a seguir colocam-se com acumulador e embalagem 

própria de forma a possibilitar o amortecimento de choques (esferovite) em mala 

térmica adequada, devidamente identificada. Posteriormente, o Farmacêutico deverá 

comunicar com os transportes a fim de informar que as bolsas se encontram prontas. 

� É da responsabilidade dos Transportes o seu envio e entrega até à Unidade de 

Cuidados Intensivos de Neonatologia da Unidade II (depois de terem sido previamente 

preparadas e devidamente acondicionadas no «departamento» da Nutrição 

Parentérica» dos Serviços Farmacêuticos). 

Recomendações: 

• Recorrer a bolsas que impeçam a migração de partículas plastificantes à emulsão e que 

assegurem uma baixa permeabilidade de oxigénio: bolsas do tipo EVA; 

• Formação de precipitados entre fosfato e cálcio: não devem ser misturados nem 

serem aditivados de forma consecutiva á mistura; 

• Os eletrólitos não devem ser aditivados de forma direta às emulsões lipídicas, pois 

modificam o potencial Z da mistura resultante. 

• De modo a facilitar a inspeção visual, os lípidos devem ser adicionados no final; 

• Como via de administração de fármacos, a mistura resultante de Nutrição Parentérica 

não pode ser usada; 

• A mistura de Nutrição Parentérica deve ser homogeneizada segundo o mecanismo de 

dupla inversão para evitar a ocorrência de fenómenos de floculação; 

• Não deve conter ar residual pois este pode desencadear mecanismos de oxidação; 

• Deve- se cumprir os requisitos fundamentais que sustentam a técnica asséptica 

(conjunto de procedimentos que impedem a contaminação de um determinado 

produto, competindo ao operador executá-los de modo adequado), assim como, uma 

lavagem apropriada e estéril das mãos, unhas, pulsos e antebraços com solução 

bactericida. 
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Farmácia Oncológica - Medicamentos Citotóxicos 

Medicamentos citostáticos são os fármacos que promovem a inibição, através de vários 

mecanismos, da multiplicação celular, sendo, citotóxicos fármacos que por terem especial 

afinidade para células de divisão rápida, atingem não só as células malignas mas também as 

células normais, apresentando geralmente, características teratogénicas, mutagénicas e 

carcinogénicas. Os medicamentos citotóxicos podem ser classificados tendo em conta a fase 

do ciclo celular em que atuam ou de acordo com o mecanismo de ação que evidenciam. De 

acordo com o seu desempenho ao nível do ciclo celular, este tipo de medicamentos podem ser 

divididos em Agentes não Específicos do Ciclo, que são tóxicos tanto para a fase proliferativa 

como para a fase não proliferativa, tendo especial relevo quando a massa tumoral é maior e 

em Agentes Específicos de Ciclo, caraterísticos por terem a capacidade de exercer toxicidade 

em determinadas fases do ciclo celular, atuando, preferencialmente, na fase de crescimento 

exponencial, da massa tumoral. Tendo como base a sua estrutura química e mecanismo de 

ação fundamental, classificam-se em agentes alquilantes (mostardas nitrogenadas), 

antimetabolitos (metrotexato), análogos das pirimidinas como o fluoruracilo, análogos das 

purinas como a mercaptopurina, produtos naturais como os alcaloides da vinca (vincristina), 

assim como enzimas e antibióticos e, por fim, hormonas e antagonistas (estrogénios, por 

exemplo). 

Em áreas não ventiladas, têm sido descritos, como comuns sintomas, manifestados por 

profissionais, como resultado da preparação e manipulação de drogas antineoplásicas 

cefaleias, tonturas, náuseas e reações alérgicas. No ambiente de trabalho, estes agentes são 

tratados como sendo tóxicos para a pele e membranas mucosas, incluindo a córnea. 

A nível hospitalar, entende-se como manipulação de medicamentos citotóxicos, o conjunto de 

operações desde a receção, armazenamento e transporte, preparação de uma dose tendo 

como ponto de partida uma embalagem comercial, administração de uma dose de fármaco ao 

doente, recolha e eliminação dos desperdícios das suas operações anteriores, bem como 

colheita e supressão dos resíduos resultantes desta atividade.  

A maioria dos medicamentos citotóxicos devem ser reconstituídos, transferidos de um 

recipiente para outro, ou preparados antes da sua administração aos doentes. Mesmo quando 

são tomadas precauções, podem se verificar situações de absorção através de inalação ou 

contato direto com a pele.   

A melhor forma de assegurar a segurança dos profissionais nesta área, consiste em garantir 

um ambiente de trabalho com medidas de proteção adequadas, promover um 

acompanhamento regular do pessoal, exposto pelos serviços de Medicina do Trabalho, investir 

na elaboração de procedimentos escritos em todas as tarefas e na formação contínua. Além 

disso, deve-se promover à realização de auditorias de serviço frequentes assim como 

procedimentos que auxiliem a lidar de modo correto com situações de derrame ou 

contaminação acidental e tratamento de resíduos e material contaminado. Os profissionais 

que manipulam este tipo de fármacos devem conter um registo individual que deve incluir o 

período de tempo correspondente ao trabalho, a estimativa de doses a que esteve exposto e o 

registo de ocorrência de acidentes (derrames, salpicos). Além disso, estes profissionais devem 
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ser sujeitos a exames médicos antes do início das suas funções e estes deverão ser repetidos a 

título periódico. Além dos exames médicos, deve-se pressupor a realização de determinadas 

análises bioquímicas como a taxa de sedimentação dos eritrócitos, hemoglobina completa, 

contagem de reticulócitos, creatina, parâmetros de natureza hepática e renal (transaminases, 

bilirrubina e creatinina), entre outros. Note-se também a importância da biomonitorização, 

podendo esta ser analisada pela monitorização do efeito citogenético ou quantificação do 

citotóxico e seus metabolitos no sangue ou urina. 

A preparação de medicamentos citotóxicos, deve ser centralizada na Farmácia Hospitalar, em 

instalações concebidas para esse fim, uma vez que possibilita a diminuição dos riscos de 

contaminação para os profissionais de Saúde, garante uma melhor prestação de serviços, pois 

os profissionais que os garantem são qualificados, redução do tempo gasto pelo pessoal de 

enfermagem em preparações galénicas e uma diminuição do consumo de medicamentos 

citotóxicos e materiais. As instalações ideais para a preparação de citotóxicos deverão ser 

constituídas por três áreas, podendo ser consideradas as zonas suja, semi-limpa e limpa, 

fisicamente diferenciadas. A zona limpa é a região onde se procede á preparação do vestuário 

do Técnico de Diagnóstico e Terapêutica e dos materiais. A existência de cabides para o 

vestuário do exterior deve estar assegurado assim como armários de armazenamento. Na zona 

semi-limpa deve-se verificar um laboratório com torneira acionada por pé ou cotovelo, onde 

se realiza a lavagem e desinfeção as mãos e, equipamento adequado ao operador. É relevante 

a presença ainda de um banco corrido que separa, fisicamente, esta zona da zona limpa. Na 

zona limpa efetua-se a preparação das soluções, em condições de assepsia e com o mínimo 

risco de contaminação, procurando-se garantir a segurança do operador. Nesta sala deve 

existir uma câmara de fluxo de ar laminar vertical, classe II, tipo B, onde o requisito de 

caracter obrigacional é da realização neste local de todas as reconstituições; lavatórios com 

água corrente quente e fria para lavagem da pele ou olhos em caso de acidente, bancada de 

aço inox, onde se posiciona todo o material e medicamentos citotóxicos a utilizar, bem como, 

os medicamentos, já reconstituídos. Nas áreas limpas, as superfícies expostas tem que ser 

lisas, impermeáveis e sem fissuras, para permitir a minimização da libertação ou acumulação 

de partículas ou de microrganismos, possibilitando, desta forma, a repetida aplicação dos 

agentes de limpeza e desinfetantes nos locais referidos. Os recantos de limpeza difícil devem 

ser evitados, assim como, saliências, prateleiras, armários, e equipamento que se revele 

desnecessário, de modo a reduzir a acumulação de poeiras e facilitar a limpeza. As portas 

deverão ser simples, evitando-se sempre que possível a opção pelas deslizantes pelos motivos 

acima referidos. 

Os tetos falsos devem ser estanques para impedir constituir um meio de contaminação através 

do espaço. Tubagens e condutas devem ser instaladas de forma a permitir uma fácil limpeza. 

Esgotos e bacias devem ser evitados, sempre que possível, procurando-se a sua exclusão nas 

situações em que recorram às operações assépticas. No caso de terem de ser instalados, a sua 

instalação deve ser realizada de modo a minimizar o risco de contaminação microbiológica. 

Além disso, devem ser ligados com sifões eficientes, que possam ser lavados facilmente e com 

respiradouros que impossibilitam o refluxo. Os vestiários, devem ser concebidos como 

antecâmaras, e devem ser usados de forma a constituírem-se estádios de mudança para que 

ocorra uma minimização na contaminação microbiológica e na transferência de partículas 
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através da roupa que vai ser utilizada no decorrer das operações estéreis. Devem ser 

insuflados, de modo eficaz com ar filtrado.  

Em relação à sala asséptica, esta deve conter armários onde se localiza o material e 

equipamento suplementar, não necessitando o operador, uma vez na sala, de ir buscar algo 

que se esqueceu no exterior. O contato com o exterior é assegurado por uma parede com uma 

janela de vidro, intercomunicadores. Á área de transferência de material já preparado não 

passa de uma área com duas portas, uma do lado interior e outra do exterior, com a 

obrigatoriedade de fechar uma das portas para se abrir a outra. É através desta zona que se 

efetua a transferência do material e medicamentos. Aconselha-se a existência de um sistema 

que evite que as duas portas da antecâmara estejam abertas em simultâneo ou um sistema de 

alarme, sonoro ou luminoso, que alerte para esta situação. Estas instalações asseguram ainda 

a presença de uma unidade que possibilita que o ar introduzido nas salas seja condicionado e 

filtrado, evidenciando pressão positiva. Nesta sala, deve-se ainda se proceder á afixação das 

normas básicas, relativamente, a cada medicamento citotóxico no que diz respeito a formas de 

armazenamento, estabilidade, composição, precauções especiais, etc, bem como, as fichas de 

dados de segurança relativas à sua especificidade. 

Nas Câmaras de Fluxo de Ar Laminar Vertical é criada uma barreira entre operador e a área de 

trabalho. Esta barreira é constituída por um fluxo no qual todo o ar localizado num espaço 

definido é deslocado a uma velocidade definida através de linhas paralelas e orientadas, linhas 

de fluxo com o mínimo de turbulência. É necessário que a velocidade do fluxo de ar se situe 

entre 0,35 e 0,55m/segundo para que seja considerado laminar, só então é que ocorre a 

expulsão dos agentes contaminantes da área protegida. Além disso, estas câmaras, devem 

possuir um vidro para o preparador, evitando que este necessite de utilizar uma viseira 

protetora individual. Estas devem ser equipadas com medidores, de forma a mostrar as 

diferenças de pressão e devem evidenciar alarmes audíveis que possam ser ativados se a 

velocidade ótima do fluxo do ar não for alcançada, o que mostra uma falha na segurança da 

câmara. As mesmas devem ser apenas utilizadas na manipulação de medicamentos 

citotóxicos, devendo ser, periodicamente, verificadas, por pessoal qualificado. 

Numa Câmara de Fluxo de Ar Laminar Vertical o teto é constituído por filtros dotados de 

elevado poder de retenção de partículas (filtros absolutos). A superfície de trabalho destas 

câmaras é formada por uma espécie de grelha que induz a passagem e recuperação do fluxo 

de ar, depois de filtrado por pré-filtros. Para além dos filtros HEPA existem ainda os pré- filtros. 

Estes podem ser de dois tipos, sendo retidos no primeiro cerca de 35% das partículas (filtração 

grosseira) e no segundo cerca de 85% (filtração intermédia). A matéria filtrante é, em regra, de 

fibra de vidro, que se dispõe em pregas. A troca do filtro absoluto deve-se fazer de ano a ano. 

Os filtros HEPA devem ser substituídos ao fim de 500 horas de trabalho efetivo, ou de 3 em 3 

meses, no caso de não serem atingidas as 500 horas. Note-se que os filtros não revelam 

eficácia para materiais voláteis, uma vez que não captam vapores e gases.  

O equipamento de proteção individual destina-se a minimizar o risco ocupacional por parte do 

operador de uma eventual exposição ao fármaco. A bata deve ser fabricada com material de 

fraca permeabilidade de forma que em caso de acidente, salpico ou derrame, o líquido escorra 

em vez de ser absorvido. Deve evidenciar punhos elásticos, de modo a permanecer apertados 
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à volta dos pulsos além de ter abertura atrás e fechada à frente. As luvas, por seu lado, 

constituem a primeira barreira de proteção utilizada na prevenção de uma eventual exposição 

dos trabalhadores. Todos os tipos de luvas são permeáveis aos medicamentos citotóxicos, 

sendo que a sua permeabilidade depende do tipo do medicamento usado, do tempo de 

contato, do material com que foram fabricadas e da sua espessura. Segundo a opinião de 

vários autores, as luvas de látex são as menos permeáveis a um maior número de citotóxicos. 

De qualquer forma, a permeabilidade de qualquer tipo de luva aumento com o tempo de 

contato e diminui consoante a sua grossura. Deste modo, é fundamental que se recorra á 

utilização de um duplo par de luvas e a sua substituição de trinta em trinta minutos ou logo 

após contaminação. Numa dimensão ideal, as luvas deveriam ser suficientemente finas para 

proporcionar conforto e destreza, mas provaram uma proteção adequada durante os 

processos de manipulação. Com efeito, sentiu-se necessidade de se investir em materiais 

alternativos ao latex que possibilitassem o mesmo nível de proteção e destreza devido ao 

aparecimento de problemas de alergia com as luvas de látex. Em relação às máscaras 

descartáveis estas desempenham dupla finalidade, pois impedem a contaminação das 

soluções por parte do operador e evitam a inalação de aerossóis. Podem ou não conter viseira. 

No caso da não existência de viseira deve-se proceder à utilização de óculos com proteção 

lateral. A sua colocação deve ser efetuada de modo a cobrir a zona do nariz ao queixo, 

devendo envolver completamente a barba, no caso do homem. No caso das mascaras 

cirúrgicas não se podem considerar uma proteção pessoal adequada contra a inalação destes 

fármacos. A touca deve ser descartável, evitado a queda de cabelos e permitindo a proteção 

do operador. O material de que é feita a proteção do calçado, deve ser resistente e 

impermeável, com elásticos de forma a proporcionar aderência. No caso de salpicos, «sprays» 

ou aerossóis, que podem resultar na contaminação de olhos, nariz ou boca, deve-se recorrer 

ao uso de uma barreira física para a proteção da face e dos olhos. Os óculos constituem uma 

proteção insuficiente. Uma proteção respiratória com filtros de alta eficiência e ajustável à 

face poderá constituir um bom elemento de proteção. O vestuário com as condições ideais 

para a preparação de medicamentos citotóxicos assentaria num conjunto de casaco e calças, 

muitas vezes unido (podendo incluir um gorro) feito de material impermeável, botas com o 

mesmo material impermeável atadas à perna e as luvas dotadas das mesmas evidências já 

apresentadas. Após o término do trabalho, todo o material utilizado (bata, luvas, máscara, 

touca e proteção de calçado) deverá ser colocado num saco plástico de cor vermelha de 

acordo com o Despacho nº 242/96 de 13 de Agosto, com a indicação de «material 

contaminado» destinado à incineração à temperatura de 1000ºC. (Plano Estratégico de 

Resíduos Hospitalares, 1999). 

O material de preparação deve consistir numa junção entre duas peças (seringas, agulhas, 

tampas) por rotação e não por encaixe reduzindo, deste modo, a probabilidade de acidentes, 

por dispersão do tóxico, devido à capacidade de originar diferenças de pressão. As seringas 

devem ser de tamanho apropriado para que não fiquem excessivamente cheias com o 

medicamento na preparação da respetiva dose. As agulhas utilizadas devem apresentar calibre 

apropriado, uma vez que as de calibre grosso diminuem a probabilidade de um aumento de 

pressão no interior da seringa; no entanto o risco de «babar» é muito superior. Por outro lado, 

as que evidenciam um calibre muito fino aumentam a pressão no interior da seringa. As 

agulhas de calibre intermédio permitem a obtenção do equilíbrio entre o sistema frasco-
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seringa. Quanto às compressas, estas devem ser estéreis e são utilizadas na limpeza das 

superfícies da câmara, bancadas e material; as de menores dimensões são usadas como 

auxiliares na preparação das soluções. Os campos servem como superfície de trabalho e 

devem ser constituídos por fibras de celulose com elevado grau de absorção e uma das faces 

impermeáveis, de forma a conter possíveis salpicos ou derrames. Tendo em vista, o acautelar 

da libertação de aerossóis durante a perfuração frasco-ampola, deve ser utilizado um 

dispositivo dotado de um filtro hidrofóbico, que permita a circulação do ar (que este entra e 

saia), mas impedindo a saída de líquido e de partículas, de modo a equilibrar as pressões. 

Frequentemente recorre-se a dois tipos de contentores. Um dos contentores deve ser 

posicionado no interior da câmara durante a manipulação dos citotóxicos, sendo utilizado para 

a colocação de todo o material perfurante (seringas, agulhas), cortante com origem na 

manipulação, restos de soluções, assim como o par de luvas exterior e o campo de trabalho. 

Outro tipo de contentores, os que apresentam grande capacidade (cerca de 7 litros) são 

utilizados para a colocação de todo o material incinerante de grande ou médio volume (batas 

descartáveis, frascos de vidro ou plástico provenientes de soluções injetáveis de grande 

volume). Em todos os locais onde se preparam medicamentos citotóxicos, deve existir um kit 

de emergência para que possa ser utilizado em situações de derrame ou contaminação 

acidental. Este deverá conter substâncias adequadas à neutralização do efeito dos citotóxicos 

no caso de uma exposição aguda; a informação da substância neutralizante para o respetivo 

citotóxico deverá integrar a ficha de dados de segurança; o equipamento de proteção 

individual: máscara, para impossibilitar a inalação de aerossóis, dois pares de luvas protetoras, 

óculos de proteção e bata impermeável; material absorvente a que se possa recorrer em 

situações de derrame. Junto ao kit, deve uma constar uma folha onde fiquem registados os 

procedimentos a serem realizados caso se manifeste um acidente deste tipo. 

Durante a preparação de citotóxicos é essencial manter uma boa técnica asséptica de forma a 

proteger tanto a substância da contaminação bacteriana, como o operador da contaminação 

pela substância. Os efeitos adversos para a Saúde encontram-se dependentes de a ação tóxica 

do fármaco ser exercida por inalação, absorção, através da pele ou ingestão. Durante a 

manipulação de citotóxicos, uma diversidade de técnicas são exercidas, tendo como resultado 

a formação de aerossóis, «sprays» e salpicos. Entre estas técnicas destacam-se os cuidados a 

revelar quando se retiram as agulhas do frasco-ampola, o uso de seringas e agulhas ou filtros 

para a transferência do fármaco, abertura das ampolas e a expulsão do ar da seringa quando é 

determinado um volume exato de fármaco. A reconstituição deve ser efetuada numa 

superfície sólida de modo a se proceder à sua limpeza com facilidade. Com efeito, a formação 

de aerossóis com origem em agentes citotóxicos deve ser sempre prevenida. Esta realidade 

pode verificar-se quando ocorrem diferenciais de pressão, entre o interior e o exterior do 

frasco-ampola. Este processo pode ser evitado, tendo em conta a equalização de pressões 

entre a seringa e o frasco, ou seja, através, da substituição do volume do líquido retirado por 

um volume equivalente de ar pela seringa. No entanto, é necessário assegurar sempre a 

pressão negativa dentro do frasco. Considera-se este dado atingido graças, praticamente, ao 

movimento do êmbolo que contribui para a retirada do líquido e, posteriormente, deixa que 

este atinja o seu equilíbrio. O volume de ar ou líquido nunca deve ser injetado diretamente 

para o frasco- ampola, mas sim proceder á sua injeção em pequenos volumes, possibilitando, 

desta forma, que as pressões possam se igualar. Outro método baseia-se na ventilação do 
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frasco tendo em conta a utilização de uma agulha com um filtro hidrofóbico, permitindo que o 

ar entra a saia mas impedindo o líquido ou partículas de saírem. Existem, no mercado, vários 

dispositivos, que proporcionam uma ventilação segura. Os solventes devem ser sempre 

introduzidos lentamente no frasco e o pó deve estar, completamente, molhado antes da 

agitação. Os aerossóis também podem ser produzidos durante a abertura das ampolas. Para 

prevenir esta situação, deve-se verificar que não resta pó ou líquido no colo ou topo da 

ampola. Posteriormente, insere-se uma compressa estéril em volta do colo da ampola de 

modo a prevenir cortes. O colo da ampola deve ser quebrado para a direção oposta do 

operador. O solvente deve ser, lentamente introduzido pela parede da ampola. Em caso de 

acerto de volume, retirando ar, ou necessidade de retirar bolhas de ar da seringa, pode-se 

introduzir novamente este ar dentro do frasco-ampola, recorrendo para este efeito a filtros de 

ar, ou, visando a proteção da agulha, utilizando-se uma compressa. 

Risco e fatores de risco 

Podem ser de natureza física considerando a exposição e o contato com fármacos 

antineoplásicos. Destaca-se então as condições de iluminação, condições térmicas, ruído, 

humidade relativa do ar, ventilação do local de trabalho, má postura e equipamentos 

inadequados. A quantidade e qualidade de iluminação de iluminação são indispensáveis tendo 

em vista em conta um correto desempenho das tarefas. Segundo as ISO 8995, os níveis de 

iluminação de uma Câmara de Fluxo Laminar Vertical devem estar compreendidos entre os 

500-1000 lux devido à técnica de preparação ser exigente a nível visual. As fontes de 

iluminação devem ser escolhidas de forma a produzir uma cor semelhante à luz do dia, com 

especial precaução para o brilho e reflexo do sistema de iluminação. A iluminação natural 

evidencia um efeito altamente positivo na qualidade do ambiente da produção, conduzindo a 

um aumento do bem-estar do operador. Pelo contrário, o predomínio da iluminação artificial 

tem como consequências o aparecimento de situações de fadiga visual ou cenários de 

acidente. De acordo com o Decreto-Lei nº 243/86 de 20 de Agosto, os locais de trabalho e as 

instalações devem ser caraterizadas pelas boas condições de temperatura de forma a garantir 

a saúde dos trabalhadores e o seu bem-estar. As temperaturas elevadas contribuem para o 

desgaste e fadiga excessivos, cefaleias, taquicardia, astenia e dificuldades de concentração. Os 

níveis de humidade relativa do ar exigidos para estas câmaras são de 40±5%. No entanto, os 

pós sensíveis a humidade poderá necessitar de 25±5%. Quando se verificam níveis de 

humidade demasiado baixos manifestam-se as condições ideais para a existência de estados 

de desidratação e desconforto para o operador. A ventilação do local de trabalho deve ser 

contínua, bem distribuída e não originar correntes de ar incómodas ou perigosas. O ruído, 

quando se regista após determinado nível, torna-se incómodo e fator agravante da fadiga 

instalada podendo provocar alterações do sistema nervoso e mesmo induzir o traumatismo 

auditivo. Nas salas limpas, são gerados níveis de ruído elevados, potenciadas pelas grandes 

quantidades de ar exigidas. As Câmaras de Fluxo Laminar Vertical são equipamentos ruidosos 

podendo constituir um elemento prejudicial à saúde dos profissionais ou uma entidade 

incómoda tendo em conta a execução da atividade que aí se desenvolve. A utilização de 

equipamentos que não estejam adaptados ao operador são responsáveis pela adoção de 

posturas incorretas no local de trabalho o que pode acarretar a curto ou a longo prazo fadiga 

muscular e lombalgias. Por seu lado, os riscos de natureza química encontram-se relacionados 

com o contato sistemático com fármacos antineoplásicos e seus efeitos potencialmente 
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perigosos de índole teratogénica, mutagénica e carcinogénica. Além disso, os citotóxicos, 

constituem um fator etiológico de urticária e dermatites de contato, podendo também 

verificar-se abortos espontâneos. Quanto aos riscos de natureza biológica, os mesmos 

assumem-se como os riscos de vertente ocupacional a que os profissionais de saúde como os 

farmacêuticos se encontram mais expostos. No âmbito dos fatores de risco psicossocial tem 

particular relevância o stress, sendo cada vez mais comum nos locais de trabalho. O stress 

resulta, fundamentalmente, do excesso e condições de trabalho precárias, conflitos 

interpessoais e interprofissionais, rotina, níveis elevados de ansiedade, inadequação das 

capacidades do individuo ao trabalho, entre outros motivos. A imprudência face ao perigo e a 

distração no decorrer da preparação de fármacos antineoplásicos, podem resultar em atitudes 

que constituem uma causa frequente de acidente. 

A intervenção do farmacêutico na área da Quimioterapia centra-se: 

� Interpretação e avaliação de protocolos (orais, endovenosos e mistos); 

� Definição de procedimentos normalizados para a reconstituição dos medicamentos; 

� Preparação e controlo de medicamentos; 

� Contribuição para campanhas de sensibilização e formação dos enfermeiros sobre 

técnicas de administração;  

� Estabelecer normas de atuação em situações de extravasão, derrame e eliminação de 

medicamentos; 

Preparação de citotóxicos:  

   

• Concordância com os protocolos 

• Revisão perfil farmacoterapêutico                                Alterações induzidas      

• Verificação das doses 

• Comprovação dos requisitos de estabilidade e compatibilidade              Plano de Trabalho   

                                                                                                           Emissão de Rótulos  

                                                Preparação controlada (fluxo de ar laminar vertical) 

 Acondicionamento e dispensa 

                                                                       Administração ao doente     

Prescrição: 

� O tratamento é normalmente efetuado em ciclos com uma periodicidade variável  

� As doses são, geralmente, padronizadas, pela superfície corporal do doente. 

Validação da prescrição: tarefa levada a cabo pelo farmacêutico                                                 

� Nome do doente                                        

� Peso, idade e altura 

� Superfície corporal 

� Dados laboratoriais 

Prescrição médica Validação  
Farmacêutico 

Enfermeiro 
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� Diagnóstico 

� Esquema terapêutico utilizado 

� Dia do ciclo 

� Posologia 

� Dose máxima atingida? 

� Via de administração dos medicamentos? 

� Tempo de Infusão? 

� Diluição/ modo de reconstituição             

Compatibilidades/ Interações            Tabelas padronizadas 

� Estabilidade  

� Tipo de dispositivo médico de administração 

� Fotossensibilidade  

No rótulo devem surgir os seguintes dados: 

• Nome completo do doente (com NSC) 

• Identificação do fármaco, incluindo dose e volume correspondente; 

• Soro de diluição e seu volume; 

• Tempo de perfusão; 

• Volume total; 

• Informações relevantes (como filtro, sistema opaco, proteção da luz); 

• Data e hora da preparação; 

• Assinatura dos profissionais que estiveram a cargo da preparação 

Após realizada a receção e validação das prescrições, deverão ser realizados os cálculos e 

respetivos rótulos, sendo tarefa do farmacêutico a organização do plano de trabalho para o dia 

seguinte; 

Assim, o farmacêutico deve proceder à: 

 Elaboração da listagem onde se incluam todos os doentes agendados, o seu protocolo 

e horário a que esteja previsto o início do tratamento; 

 Planificação da listagem de medicamentos com as dosagens respetivas, soros 

implicados, o cálculo das ampolas envolvidas para incutir a racionalização dos custos, 

bem como, a minimização dos riscos verificados no decorrer da manipulação; 

O produto final deve garantir um conjunto de caraterísticas fundamentais a saber: 

esterilidade, diluição correta, concentração correta, veículo apropriado, acondicionamento 

adequado, identificação correta, proteção da luz (quando necessário), armazenado cumprindo 

as condições ideais e sendo submetido a uma embalagem correta. 

Precauções citotóxicos: 

� Não é necessário óculos de proteção.  

� Trocar de luvas de hora a hora (ou no caso de suspeita de derrame). 

� Na Câmara Horizontal o que se quer proteger é aquilo que se está a produzir; na 

Câmara Vertical (citotóxicos) tem que haver proteção do operador. 
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Porque se adiciona soro ao balão contendo citotóxico? 

• Porque o primeiro contato com o paciente deve ser com o soro e não com o 

fármaco. 

Tipos de fármacos que podem existir ou a virem a ser preparados:  

� Fármacos solução pronta, fármacos que são reconstituídos com soro ou com água, ou 

que são aplicados filtro ou que são sujeitos a justificação, fármacos opacos. 

Anticorpo monoclonal: 

Liofilizado: pó, reconstituída com água (não deve ser colocada diretamente) 

Contaminação por aerossóis: Risco- Uso de luvas pelo assistente operacional 

A dose de carboplatina é definida com base na creatinina. 
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Ensaios Clínicos: 

A realização de ensaios clínicos de medicamentos para uso humano é regulada, entre outra 

legislação centrada na matéria, pelo Decreto-Lei nº 46/2004, o qual define um Ensaio Clínico 

como «qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os 

efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a 

eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança 

e eficácia». 

A realização de ensaios clínicos pressupõe a avaliação prévia que conduza à conclusão que os 

supostos benefícios individuais para o participante no ensaio, atuais ou futuros, superem os 

eventuais riscos e inconvenientes previsíveis, sendo estas condições sujeitas a uma vigilância 

cuidada e permanente.  

Legislação aplicável aos ensaios clínicos 

 Com efeito, deve sempre existir um equilíbrio entre o progresso da medicina e a segurança 

dos participantes: 

� Declaração Mundial de Helsínquia de 1964 (a última versão é de 2008) 

� ICP- GCP- Princípio das Boas Práticas Clínicas; 

� Diretiva 2001/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de Abril de 2001- 

Relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas 

dos Estados Membros respeitantes à aplicação de boas práticas clínicas na condução 

dos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano. 

� Deliberação nº 333/ 2007- sobre a proteção de dados pessoais no âmbito dos ensaios 

clínicos; 

� Lei nº 67/98 de 26 de Outubro- Lei da Proteção de Dados Pessoais (transpõe para a 

ordem jurídica portuguesa a Diretiva nº 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que 

diz respeito ao tratamento dos seus dados e à livre circulação dos mesmos). 

� Decreto-Lei nº102/2007 de 2 de Abril- Estabelece os princípios e diretrizes de boas 

práticas clínicas no que respeita aos medicamentos experimentais para uso humano, 

bem como os requisitos especiais aplicáveis às autorizações de fabrico ou importação 

desses produtos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2005/28/CE, da 

Comissão, de 8 de Abril. 

Fases de Desenvolvimento de Ensaios Clínicos: 

Os ensaios clínicos podem ser habitualmente classificados de acordo com a fase em que 

ocorrem durante o desenvolvimento clínico, ou seja, em quatro fases temporais, da fase I 

à fase IV. A Fase I contempla ensaios envolvendo um pequeno número de voluntários sãos, 

assegurando o objetivo de avaliar a segurança e a tolerabilidade do medicamento, bem 

como pretender seguir o seu perfil farmacocinético e farmacodinâmico. Os ensaios de Fase 

II são realizados ainda com um número reduzido de participantes, no entanto, apenas 

Documentos 

de referência 
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envolvem a participação de voluntários doentes. Nesta fase, é testado o efeito terapêutico 

e a toxicidade do medicamento, pretendendo a determinação de regimes terapêuticos, 

cuja adequabilidade seja avaliada na fase seguinte. Os ensaios de fase III consistem na 

elaboração de estudos comparativos, em que participam já um grande número de 

doentes, tendo como objetivo a demonstração da segurança, eficácia e benefício 

terapêutico do medicamento, por comparação com uma terapêutica standard ou placebo. 

Esta fase revela-se da maior importância na obtenção da Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM). Por fim, os ensaios de Fase IV são efetuados após o medicamento se 

encontrar comercializado. Nesta fase são aprofundados os conhecimentos acerca da 

segurança do medicamento. Normalmente, esta fase carateriza-se pela deteção das 

reações adversas mais raras aos medicamentos, bem como outras interações. 

O Farmacêutico nos Ensaios Clínicos 

É necessário que seja realizada uma monitorização contínua a cada etapa envolvida no 

processo, mantendo registos atualizados para que o ensaio clínico e, consequentemente, 

os seus resultados, não fiquem comprometidos. Deste modo, no âmbito dos Serviços 

Farmacêuticos, o Farmacêutico desempenha um conjunto de funções, a saber: 

� Participar na visita de avaliação do Centro de Investigação; 

� Estudar o protocolo de ensaio clínico tendo em conta o seu desenho, critérios de 

inclusão e exclusão dos doentes, objetivos, princípios de aleatorização dos 

pacientes, braços de estudo e medicamentos envolvidos; 

� Participar na reunião de início de estudo, com toda a equipa integrante da 

investigação; 

� Rececionar os dossiers relativos ao ensaio clínico, comprovando a existência de 

todos os documentos exigidos à realização do referido ensaio; 

� Elaborar o manual de procedimentos para cada estudo; 

� Rececionar e registar a entrada da medicação referente ao estudo, verificando a 

existência de conformidade com os documentos e os medicamentos recebidos; 

� Reportar ao promotor do ensaio a informação que a medicação foi recebida (IXRS/ 

fax/ ou outro meio previamente definido); 

� Assegurar que os medicamentos experimentais e demais dispositivos são 

armazenados de modo adequado; 

� Garantir que todas as etapas do circuito do medicamento experimental estão 

devidamente definidas, cumprindo-se de acordo com os fundamentos das Boas 

Práticas Clínicas, da Legislação aplicável, e do protocolo do ensaio clínico; 

� Realizar registos de distribuição e devolução de medicamentos, mantendo-os 

atualizados; 

� Participar em visitas de monitorização efetuadas no decorrer do estudo pelo 

promotor, garantindo a existência de toda a documentação, justificando todos os 

procedimentos efetuados; 

O Farmacêutico deve elaborar um relatório onde estejam presentes todos os aspetos 

verificados na visita de monitorização. 
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Etapas dos Ensaios Clínicos 

Com efeito, são funções fundamentais do Farmacêutico, na área de Ensaios Clínicos, a gestão 

dos medicamentos experimentais, o estabelecimento do seu circuito, bem como, a recolha e o 

tratamento de dados. A proposta e a realização de um ensaio clínico numa instituição de 

saúde implica uma série de etapas representadas da seguinte forma: 

1) Visita de «Feasibility» na avaliação do centro 

         É realizada pelo Promotor aos Serviços Farmacêuticos e também ao Serviço 

clínico, onde é pretendido que se realize o Ensaio Clínico. É nesta visita que se 

apresenta o protocolo do ensaio ou a sinopse, sendo discutidos assuntos relacionados 

com o objetivo do estudo, medicação envolvida, nº de doentes previstos, entre outros. 

De uma forma geral vai ser avaliado o centro relativamente a condições físicas e 

recursos humanos garantindo-se que este apresenta todas as condições para a 

condução do Ensaio Clínico de acordo com o protocolo, as «Good Clinical Practice» 

(GCP) e a legislação. A receção do protocolo deve ser efetuada o mais depressa 

possível, de preferência antes ou durante a visita de avaliação/ seleção do centro para 

que possam ser discutidos todos os assuntos pertinentes. 

 

2) Visita de Início 

         Após a obtenção de todas as autorizações e pareceres das entidades 

competentes (autorização do INFARMED e do Conselho de Administração da 

Instituição de Saúde, parecer da Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) e 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) é agendada a visita de início. Nesta 

participam o investigador principal, co-investigadores, o monitor enquanto 

representante do Promotor e um dos Farmacêuticos de equipa de Ensaios Clínicos. 

Esta visita tem como objetivo efetuar uma revisão detalhada dos procedimentos do 

Ensaio Clínico, esclarecendo dúvidas. É também nesta visita que é definido o Circuito 

do Medicamento experimental. Definem-se e documentam-se as responsabilidades de 

cada um dos elementos da equipa de Investigação. 

 O monitor entrega o «Pharmacy File» que deve ter os seguintes documentos: 

• Versão atualizada do Protocolo do Ensaio Clínico; 

• Versão atualizada da Brochura do Investigador; 

• Cópia do parecer da CEIC; 

• Cópia do parecer CNPD; 

• Cópia da aprovação do INFARMED tendo em vista a realização do ensaio; 

• Cópia da aprovação do CA do CHVNG; 

• Cópia do Acordo Financeiro; 

• Apólice do Seguro; 

• Amostra da rotulagem usada; 

• Instruções relativas à preparação dos medicamentos experimentais (se 

aplicável); 

• Formulário de Receção, Recolha e Dispensa do Medicamento Experimental; 

• Formulário de Prescrição Médica; 

• Rótulos visando a identificação da medicação experimental (se aplicável); 
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• Cópia contendo os procedimentos de randomização; 

• Instruções sobre os Medicamentos Experimentais fornecidas aos 

participantes; 

• Certificados analíticos da medicação em estudo; 

• Relatório da visita de qualificação do Centro de Investigação; 

• Cópia do Formulário de Responsabilidade. 

3) Elaboração do Manual de Procedimentos 

         É um manual elaborado pelo farmacêutico, específico para cada ensaio e que 

abrange os seguintes aspetos: 

• Título do Ensaio Clínico; 

• Número do Ensaio Clínico; 

• Centro de Investigação; 

• Promotor - deve conter nome e contatos da entidade que promove o estudo; 

• Monitor do Estudo; 

• Investigador principal- nome e contato; 

• Co-Investigadores- nome e contato; 

• Fase em que se desenrola o estudo; 

• Desenho do Estudo; 

• Braços do Estudo; 

• Duração do Estudo; 

• Número de Doentes a incluir; 

• Período de Recrutamento; 

• Objetivos do Estudo; 

• Critérios de Inclusão e Exclusão; 

• Aspetos relacionados com os medicamentos (s); 

• Procedimento aquando da receção e pedido de medicação; 

• Condições de conservação (temperatura e humidade);  

• Informações, acerca do doente, que devem estar incluídas nos registos (iniciais 

do doente, número de randomização, peso, altura, sexo, data de nascimento); 

•  A quem vai ser distribuída a medicação (investigador, enfermeiro responsável 

pela administração, doente) 

 

4) Receção da Medicação em Estudo 

         No processo de receção da medicação, devem ser analisadas, de modo 

adequado, as condições de transporte. Com efeito, a medicação deve ser 

acompanhada de um «datalogger», que possibilita o registo das condições de 

temperatura e humidade durante o transporte. Após a sua chegada aos Serviços 

Farmacêuticos, este instrumento deve ser desligado, para, posteriormente, se 

proceder, à verificação dos referidos parâmetros. A medicação deve ser conferida, 

tanto considerando a vertente qualitativa como quantitativa, verificando-se a sua 

conformidade com a documentação recebida. Seguidamente, deve ser efetuado o 

preenchimento das existências. Finalizado este processo, todo este procedimento 

deve ser reportado ao promotor via fax, IXRS ou e-mail. Para além dos documentos 

que atestam a especificidade de cada ensaio, deve ainda ser preenchido o formulário 
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interno «Receção e Conferência de Medicação de Ensaio Clínico» e o «Study Drug 

Accountability Log». 

5) Armazenamento 

         A medicação é então armazenada em armários ou frigorífico fechados e de acesso 

condicionado, respeitando as condições de conservação especificadas. 

 

6) Receção da Prescrição 

         A prescrição dos medicamentos utilizados em Ensaio Clínico é realizada por meio 

de um formulário próprio e específico para cada Ensaio Clínico. Aquando da cedência 

da medicação, o farmacêutico deve verificar o correto fornecimento desta, garantindo 

o cumprimento do protocolo do Ensaio Clínico. O Farmacêutico preenche os campos 

respetivos (nº caixa (s) dispensada (s), lote e validade) sendo o processo verificado por 

um segundo farmacêutico. O «Study Drug accountability» é preenchido com as 

quantidades distribuídas e atualizado com as quantidades devolvidas pelo doente. O 

doente deve ser instruído a devolver toda a medicação «usada» e não usada 

(devolução das embalagens primárias e secundárias). Este ponto é essencial para 

efetuar a contabilização da medicação e o cálculo da «compliance» do doente. 

 

7) Visitas de Monitorização 

         No decorrer do estudo, são realizadas monitorizações da responsabilidade do 

promotor do ensaio, com a intervenção do monitor, na qual é feita uma análise 

relativa à evolução do estudo até ao momento. Nesta visita, são verificados todos os 

documentos e registos efetuados, procedendo-se à devolução da medicação utilizada 

armazenada.  

 

8) Conclusão do Estudo (reconciliação) 

         O farmacêutico responsável pela área deve assegurar a presença de toda a 

documentação, responsável pela viabilidade do estudo e que justifique a opção pelos 

procedimentos em causa. O dossier de estudo deve-se encontrar convenientemente 

organizado e arquivado, de acordo com os princípios essenciais das Boas Práticas 

Clínicas, durante, pelo menos, quinze anos. 

Parâmetros a verificar periodicamente 

         Diariamente deve-se proceder aos registos da temperatura e humidade ao nível do 

armário e do frigorífico na sala dos Ensaios Clínicos. Além disso, deve também ser esvaziada a 

água contida no desumidificador presente neste compartimento. Todas as semanas, deve ser 

descarregado o logger que tem como função a monitorização da temperatura (quer do 

ambiente quer do frigorífico), analisando-se os registos e justificando-se, em caso de 

necessidade, eventuais desvios. Posteriormente, esta informação, é impressa, datada e 

assinada sendo depois arquivada. No mesmo dia, deve-se proceder à substituição do registo 

manual da temperatura do frigorífico, parâmetro esse que será alvo de análise e arquivo. 

Em caso de desvio, este deve ser comunicado, de forma imediata, aos promotores dos ensaios, 

fornecendo-se todos os dados sobre as condições que estiveram presentes na exposição dos 

medicamentos e durante quanto tempo. Posteriormente, o promotor enviará uma 
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informação, relativa à manutenção da viabilidade da medicação, ou seja, à possibilidade ou 

não do uso dos medicamentos em estudo. Durante este período, a medicação deve encontrar-

se em quarentena, devidamente assinalada, devendo toda a equipa de investigação tomar 

conhecimento desta realidade. 

Por fim, periodicamente deve ainda ser verificado o prazo de validade dos medicamentos 

intervenientes no estudo, assegurando a sua viabilidade. Embora os prazos de validade de 

todos os medicamentos devam ser comprovados aquando da distribuição, torna-se relevante 

uma verificação periódica com o objetivo de impedir possíveis ruturas e consequentes quebras 

na terapêutica. Em casos de ocorrência de medicação com validade expirada, procede-se à 

separação da referida medicação da restante, devidamente assinalada. O monitor deve estar 

ao corrente da situação.  

 A rotulagem dos medicamentos experimentais deve garantir a proteção dos participantes, 

bem como, a rastreabilidade de todo o processo envolvido, permitir a identificação do 

medicamento experimental e do ensaio e facilitar o uso apropriado, ou seja, em segurança, 

desse tipo de medicamentos. 

Dose Unitária e Validação 

A validação é o ato segundo o qual o farmacêutico se assume responsável pela confirmação da 

revisão da prescrição médica. Deve ser completamente entendida, sustentável do ponto de 

vista técnico e temporal e adequada de modo a revelar-se competente para solucionar 

possíveis problemas de discrepância que possam surgir entre a prescrição e aquilo que 

acontece na área de distribuição ao nível da dose unitária. Com efeito a validação encontra-se 

enquadrada num contexto mais amplo designado por Plano Terapêutico, constituído por 

diversas etapas, a saber: 

 Avaliação médica/ diagnóstico 

 Prescrição médica 

 Validação farmacêutica 

 Preparação/manipulação 

 Distribuição 

 Administração ao doente 

 Resultados 

A avaliação que é realizada sobre cada prescrição deverá ser feita sobre os desígnios de uma 

análise atenta e de uma abordagem global e pormenorizada de forma a evitar: 

� Doses inadequadas ou ambíguas 

� Medicamentos que se encontrem em rutura nos Serviços Farmacêuticos; 

� Eventuais redundâncias e interações ou reações adversas que estejam a ocorrer; 

� Frequências desajustadas; 

� Medicamentos incorretos; 

� Medicação repetida; 

Todas as prescrições devem obedecer à política de utilização de medicamentos em vigor neste 

Hospital. 
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Deve-se entender a validação como uma tarefa trabalhada em estrita colaboração e em 

corresponsabilização na terapêutica do doente (o contato direto entre o farmacêutico e o 

medico prescritor deve ser uma realidade tendo em conta o impacto no tratamento do 

paciente de um aviso escrito na prescrição. 

Dados da prescrição: 

• Observações da autoria do médico não relacionado com a terapêutica nem com 

protocolos de enfermagem. Ex: «O doente não pode receber visitas». 

• Prescrição não medicamentosa: circunscreve-se a atitudes terapêuticas dos 

enfermeiros, não estando prevista a prescrição de medicamentos. 

• Observações de receção (permitidas pelo farmacêutico: só visíveis quando o medico 

entra de novo no sistema e apagam-se quando o clínico inscreve informaticamente 

nova prescrição); 

• Histórico de prescrições: averiguar a terapêutica prescrita, toda a medicação do 

paciente ao longo do tempo, informação sobre os fármacos administrados durante os 

internamentos… Uma prescrição anulada significa que o paciente teve alta. Ficam 

registadas igualmente as prescrições de ambulatório interno. 

• Registo de alergias: registo das reações alérgicas do doente e sua adequabilidade com 

o contexto vivencial da farmácia;  

• Alterações ocorridas na prescrição tomando como ponto de referência a ultima 

validação; 

• Dados do doente: idade do paciente dado que não existe integração dos dados clínicos 

do paciente com as informações inseridas pelo médico ao nível do SAM; 

Quando é feita uma prescrição médica, a sua calendarização fica efetuada de forma 

automática a nível informático até ao ponto em que o paciente recebe alta (prescrição 

anulada). Excetuando os medicamentos que apresentam distintos padrões de administração 

(dias alternados, apenas 2 dias na semana, 1 vez semanal, 1 vez mensal, etc.,) sendo 

necessário fazer a calendarização (realizada pelo médico que a deve generalizar para todos os 

medicamentos e revista pelo farmacêutico). Com efeito a prescrição consagra a existência do 

calendário do médico que não pode sofrer alterações e o calendário dos Serviços 

Farmacêuticos que pode ser moldado conforme as necessidades do paciente, podendo a cada 

momento sofrer modificações, decorrentes da possibilidade de cancelar eventuais saídas 

periódicas ou desativar o sistema no sentido de um medicamento usado em SOS que já não 

seja necessário na terapêutica do paciente.  

• O farmacêutico pode fazer dadas observações na prescrição, após te- la dado como 

válida, e se não for imediata a entrega de um determinado medicamento por exemplo 

por existência de uma justificação inadequada, pode-se evidenciar informações como 

o nome desse mesmo medicamento ou a data atribuída ao fornecimento em causa. 

Medicamentos extra-formulário e justificações 

O médico ao prescrever um medicamento extra-formulário tem de obrigatoriamente 

preencher a justificação (para um dado medicamento que obedeça a determinados padrões ou 

parâmetros farmacoterapêutico. Os Serviços Farmacêuticos apenas realizam a libertação do 
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medicamento para a distribuição depois da justificação se encontrar devidamente preenchida 

e respeitante às normas de utilização do medicamento no Hospital. No caso do aparecimento 

de qualquer dúvida, o médico prescritor deve ser contatado devendo-se solicitar, por fim, a 

autorização do fornecimento (junto da Diretora dos Serviços Farmacêuticos ou de quem se 

encontra a substitui-la). 

Na situação da justificação não ser aceite, o medicamento não será fornecido, sendo da 

responsabilidade do médico prescritor o fato do fármaco não ser administrado ao doente e 

posteriores efeitos que daí poderão advir. Deve-se portanto proceder sempre ao correto e 

atento preenchimento do documento supramencionado, nomeadamente com justificações 

que atestem pela sua validade terapêutica. 

Com efeito, as justificações tem que ser criteriosamente avaliadas com base na: 

• Situação do doente 

• Justificação que sustente a utilização do medicamento; 

• Utilizações aprovadas em RCM; 

• Condições de uso determinadas pela Comissão de Farmácia e Terapêutica. 

Com efeito, de modo a tornar mais acessível o sistema de prescrição médica, criou-se uma 

base de dados que incluiu um conjunto de prescrições pré-definidas com vista a integrar 

cenários clínicos e/ou pacientes específicos. Com esta base de esquema informático podemos 

armazenar diversas valências terapêuticas, desde a administração de insulina de acordo com 

os valores até com uma variedade de protocolos cirúrgicos. 

É importante salientar e ter em atenção a todas as alterações à terapêutica que tem impacto 

na distribuição dos medicamentos (ao nível da dose unitária) e que por isso condicionam a 

validação das prescrições: introdução de novos medicamentos, suspensão, alteração de doses, 

etc. 

Unidade II 

Serviços disponíveis em dose unitária: 

• Ortopedia 4 

• Ortopedia 5 

• Ginecologia 

No primeiro dia de cada mês, todos os meses, faz-se o inventário dos estupefacientes e dos 

derivados do plasma ordenada por ordem alfabética.  

Deve –se sempre conferir com o sistema informático aquilo que se valida via manual. 

 Nota: Dinoprostona (medicamento de congelador) 
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� Os medicamentos organizam-se por ordem alfabética de nome genérico; 

� Existe uma prateleira de medicação anti retrovírica (pois há duas crianças no hospital a 

fazer este tipo de medicação). 

� Existe ainda uma «prateleira extra» contendo medicação designada por «medicação 

extra formulário» como por exemplo ascaridil, biofine, entre outros. 

Distribuição Clássica: 

• Obstetrícia 

• Neonatologia 

• Bloco 

• Consultas externas (ortopedias, obstetrícia e pediatria, neonatologia) 

Armazéns Avançados: 

• Medicina de Reprodução (FIV) 

Organização (Unidade II): 

� 1ºandar: neonatologia, bloco, consultas de obstetrícia e ortopedia 

� 2ºandar: obstetrícia e Medicina de Reprodução  

� 3ºandar: pediatria e ginecologia 

� 4ºandar: ortopedia 4 

� 5ºandar: ortopedia 5 

� Rés-do-chão: consultas de pediatria, neonatologia e cirurgia pediátrica; Alergologia 

pediátrica.   

 

Numerar as folhas de requisição dos estupefacientes (Modelo 1509 estupefacientes) e os 

hemoderivados. 

• Numeração, serviço e medicamento 

 

         A Circular Normativa nº23/DSR, de 29 de Dezembro de 2009, sobre o fornecimento de 

fórmula para lactentes em mães infetadas pelo HIV, determina que se assegure a estas mães, 

de forma sistemática, o acesso gratuito à fórmula para lactentes durante o 1ºano de vida da 

criança. A distribuição será efetuada nas farmácias hospitalares e saí por doente (e não por 

serviço). No momento da alta da maternidade, a mãe poderá obter, através de prescrição 

médica, nas farmácias do Hospital, até a consulta de vigilância da criança. 

Requisição de substâncias psicotrópicas e estupefacientes: código, serviço e sala. 

270/05/13- Número/ mês/ ano 

A requisição contém: Medicamento (DCI), Forma farmacêutica, Quantidade pedida ou 

prescrita, enfermeiro que administra o medicamento, Quantidade fornecida. O farmacêutico 

responsável que assina a primeira vez e o que confere é o mesmo ao contrário do que se 

verifica na Unidade I. 
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«Capas Relevantes»: 

• Planeamento familiar (pílulas) 

• Ambulatório (antirretrovirais, fármacos biológicos) 

• Empréstimos 

• Interrupção voluntária da gravidez 

Nota Importante: justificação clínica tem que estar devidamente preenchida e assinada 

pelo Diretor de Serviço, tendo que ser autorizada pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica. 

Medicamentos Extra-Formulário 

 

 

 

 

Também na Unidade II faz-se o registo e o pedido das Faltas. 

Quando a medicação chega aos serviços, aquela que não tenha sido consumida é sujeita a 

devolução informática. 

Farmacovigilância 

Farmacovigilância denomina a ciência e as atividades relacionadas com a deteção, avaliação, 

compreensão e prevenção das reações adversas a medicamentos (RAM) e outros problemas 

associados. A farmacovigilância surge da necessidade de promover e divulgar a informação 

relativa às RAM, estando sustentada no estudo sistemático e multidisciplinar dos efeitos dos 

medicamentos. De acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 

reação adversa define-se como uma resposta prejudicial e indesejável a medicamentos, que 

ocorre com doses habitualmente utilizadas em profilaxia, diagnóstico ou tratamento e em que 

está subjacente um nexo de causalidade entre a ocorrência adversa e o medicamento. Esta 

definição exclui falhas terapêuticas, envenenamentos acidentais ou intencionais (overdose) e 

drogas de abuso. O conceito de RAM foi, entretanto, alterado, pela Diretiva 2010/84/EU do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Dezembro pelo que a partir de Julho de 2012 a 

definição passa a assentar na expressão «reação nociva e não intencional a um medicamento». 

A importância da Farmacovigilância integra um conjunto de aspetos relevantes, a saber: 

• Recolha, avaliação e divulgação de todas as suspeitas consideradas úteis acerca das 

reações adversas a medicamentos (RAM); 

• Alteração da frequência das reações adversas já conhecidas (identificação o mais 

precocemente possível); 

• Responder a questões relacionadas com a utilização dos medicamentos; 

Pediatria 

Obstetrícia 

Substâncias ativas ou 

medicamentos a pesar em papel 

medicamentoso (papel cebola). 

Alfa – Tocoferol  

Suplementos de leite materno 

(ácido fólico 
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• Examinar e analisar, tendo em conta o processo de obtenção da informação e os 

dados recolhidos, a eventual existência de uma relação de causalidade entre a 

utilização dos medicamentos e a ocorrência de reações adversas; 

• Melhor conhecimento sobre o perfil do medicamento (avaliação sistemática do perfil 

de segurança dos medicamentos comercializados, tendo em conta a análise entre o 

risco e o benefício dos fármacos para a saúde dos pacientes); 

• Estabelecimento dos métodos mais convenientes relativos à obtenção dos dados 

sobre as reações adversas; 

• Congregar dados relativos ao consumo, bem como sobre a utilização inadequada ou 

abusiva de medicamentos, perspetivando o respetivo impacto na avaliação dos seus 

riscos e benefícios; 

Com efeito, as notificações podem ser realizadas tendo em conta os formulários dirigidos a 

esse fim, por telefone, fax ou email. Estas podem ficar a cargo de profissionais de saúde, como 

Médicos, Enfermeiros, Farmacêuticos, bem como, à disponibilidade de qualquer paciente. No 

enquadramento da notificação torna-se necessário fornecer informações mínimas como a 

descrição da reação adversa, a identificação e caraterísticas do medicamento que terá dado 

origem à reação adversa, informação sobre a pessoa alvo da reação adversa (sexo, idade, 

patologias, medicação usada) bem como o contato, a fim do notificador poder ser contatado. 

Posteriormente, a notificação é sujeita a uma avaliação, efetuada por uma equipa de médicos 

e farmacêuticos, especialistas em segurança de medicamentos do Sistema Nacional de 

Farmacovigilância. Após a conclusão deste processo, o solicitador é informado do resultado 

respetivo. As notificações de Reações Adversas aos Medicamentos possibilitam a sua 

classificação segundo critérios de causalidade: definitiva, provável, possível, improvável, 

condicional/não classificada/ não classificável. 

Comissões que integram Farmacêuticos no seio do CHVNG 

Comissão de Ética para a Saúde (CES) 

Segundo o Decreto-Lei 97/95, de 10 de Maio, responsável pela regulamentação das Comissões 

de Ética para a Saúde, «A explosão do conhecimento ao nível das ciências base da biologia e o 

aparecimento, nos últimos 25 anos, de fármacos ou técnicas terapêuticas com real capacidade 

para alterar o curso da doença fizeram nascer para os profissionais da saúde responsabilidades 

acrescidas e suscitam questões substancialmente novas, que levaram, por seu turno, ao 

surgimento de uma nova disciplina, a bioética. Por outro lado, o alargamento do saber 

humano e as profundas transformações da sociedade, acrescidos do acesso universal, e quase 

imediato, à informação colocaram a atividade médica, sob o foco da atenção de toda a 

comunidade. Muito embora continue a ser o protagonista fundamental do exercício da 

Medicina, ao médico já não cabe assumir isoladamente a condução dos problemas da saúde». 

As Comissões de Ética para a Saúde desempenham o seu papel ao nível de instituições e 

serviços de saúde públicos, assim como, unidades privadas de saúde. Estas Comissões têm 

como principal objetivo «zelar pela observância de padrões de ética no exercício das ciências 

médicas, por forma a proteger e garantir a dignidade e integridade humanas, procedendo à 

análise e reflexão sobre temas da prática médica que envolvam questões de ética. 
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As Comissões de Ética para a Saúde (CES) são dotadas de uma composição multidisciplinar, 

constituída por sete membros, incluindo médicos, enfermeiros, farmacêuticos, juristas, 

teólogos, psicólogos, sociólogos ou profissionais de outras áreas das Ciências Sociais e 

Humanas. Estas comissões podem solicitar, sempre que for necessário, o apoio de outros 

peritos ou técnicos. Os membros que as integram são nomeados pelo Diretor Clínico das 

instituições ou serviços públicos ou unidades de vertente privada.  

Para além de ter um papel fundamental no assegurar da dignidade e integridade humanas, as 

funções desta comissão centram-se em: 

� Emissão de pareceres sobre questões éticas, no domínio da atividade da instituição ou 

serviço de saúde respetivo, quer por sua iniciativa quer solicitada por determinada 

entidade; 

� Dever sobre o pronúncio relativo a protocolos de investigações científicas, 

nomeadamente os referentes a ensaios de diagnóstico ou terapêutica, assim como, 

técnicas experimentais em que estejam envolvidos seres humanos e seus produtos 

biológicos, celebrados no âmbito da instituição ou serviço, em que esteja inserida a 

referida comissão; 

� Pronunciar-se sobre pedidos de autorização realizados, visando a execução dos 

ensaios clínicos da instituição ou serviço em causa, fiscalização da sua realização, 

destacando os aspetos éticos, a segurança e a integridade dos participantes nos 

referidos ensaios; 

� Pronunciar-se sobre a revogação ou suspensão da autorização para a concretização 

dos ensaios clínicos na instituição ou serviço de saúde respetivo; 

� Reconhecer a qualificação científica como um fator preponderante, tendo em conta a 

execuabilidade dos ensaios clínicos, relativamente aos médicos da instituição ou 

serviço de saúde respetivo; 

� Promoção e divulgação dos princípios gerais de bioética, pelos meios julgados 

adequados, ou seja, através de estudos, pareceres ou outro tipo de documentação, no 

âmbito dos profissionais de saúde da instituição ou serviço de saúde respetivo; 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) define-se como um órgão de apoio técnico de 

índole consultiva, criado, tendo em conta os fundamentos dos Artigos 14º e 21º do 

Regulamento do CHVNG/E, tendo como função primordial a colaboração com o conselho de 

Administração nas matérias da sua competência. Esta comissão é formada por seis elementos, 

existindo uma paridade entre médicos e farmacêuticos, sendo coordenada pelo Diretor Clínico 

ou por um Médico que tenha sido por este indicado. O responsável pelo serviço de 

aprovisionamento e logística fica a cargo das questões económicas e relativas à gestão de 

aquisições, stocks e existências sendo que a este elemento fica reservada uma participação 

restrita e sem direito a voto nesta comissão. Esta comissão reúne-se, pelo menos, 

mensalmente, ou sempre que convocada pelo Diretor Clínico, por iniciativa própria, ou 

partindo da decisão de, pelo menos, dois membros, que a integram. A Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT) pode ser assessorada ainda por grupos pertencentes a diferentes áreas de 

intervenção específicas, como, por exemplo, a Subcomissão de Nutrição Clínica ou A 
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Subcomissão de Antimicrobianos. Esta Comissão engloba ainda um conjunto de funções a 

saber: 

� Ação como órgão consultivo e de ligação entre os serviços de intervenção médica e os 

farmacêuticos; 

� Elaboração de adendas privativas de aditamento ou de exclusão ao Formulário e ao 

Manual de Farmácia; 

� Assegurar o cumprimento do formulário e suas adendas; 

� Pronunciar-se, quando solicitada pelo seu Presidente, relativamente à correção da 

terapêutica prescrita aos doentes, garantindo não haver quebras de ordem 

deontológica; 

� Analisar, com cada serviço, os custos da terapêutica que periodicamente lhe são 

submetidos; 

� Elaboração de uma lista de medicamentos de urgência, que deve fazer parte dos 

serviços de ação médica; 

� Pronunciar-se sobre a aquisição de medicamentos que não existam no formulário ou 

sobre a inclusão de novos produtos farmacêuticos; 

� Apontar o que considerar conveniente, dentro das matérias da sua competência e das 

solicitações recebidas; 

Comissão de Nutrição Clínica 

A Comissão de Nutrição Clínica integra um grupo multidisciplinar que desempenha uma função 

consultiva, cujo objetivo é desenvolver campanhas no sentido de incentivar a utilização 

racional da nutrição clínica, quer nos doentes internados, quer nos pacientes em regime 

domiciliário. Nesta comissão participa um farmacêutico. 

Comissão de Controlo de Infeção  

A Comissão de Controlo de Infeção consiste num órgão de assessoria técnica, responsável pelo 

apoio à gestão, sendo da sua responsabilidade o estudo e a análise de dados relativos à 

incidência e prevalência da infeção hospitalar além da apresentação de propostas que 

sustentem a intervenção nesta área.  
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Formação Contínua 

A Formação Contínua constitui um meio fundamental pois permite manter o farmacêutico 

constantemente atualizado e informado acerca dos medicamentos e das terapêuticas 

admitidas na área hospitalar. 

Formações assistidas no Hospital: 

Formação 04/04/2013- Bocepravir, medicamento utilizado na Hepatite C 

Formação 16/04/2013 – Introdução à Validação da Qualidade 

Formação 21/05/2013- Tenofovir, medicamento utilizado na Hepatite B 

Formação 28/05/2013-Apresentação das três formulações de bolsas de Nutrição Parentérica 

por parte da Baxter – bolsas periolimel (denominam-se, desta forma, por se colocarem ao 

doente, ao nível da veia periférica). 

• Contextualização segundo a realidade clínica de cada paciente (doentes em cuidados 

intensivos, doentes cirúrgicos)     

                                   
                                 Menor grau de osmolaridade 

• Análise das bolsas segundo o seu balanceamento calórico e nutritivo e grau de azoto. 

• Neste centro hospitalar, recorrem-se, atualmente, às bolsas N4 e N9. 

• Utiliza-se um detetor de oxigénio, de coloração amarelo-acastanhado para atestar da 

viabilidade da bolsa e as consequências resultantes do contato com o oxigénio. 

• Atualmente, procuram-se bolsas que tenham como objetivo primordial um menor 

conteúdo em óleos ómega 6, procurando-se outras soluções como óleos de peixe 

(ómega 3), óleos de rede intermédia, óleos de coco, óleos ómega 9. 
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Conclusão 

Após a aprendizagem de cinco anos na Faculdade, foi –me concedida a possibilidade de 

realizar o Estágio Curricular em Farmácia Comunitária e em Farmácia Hospitalar, no caso 

citado, no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho e de modo intercalado, entre os 

meses de Abril e Maio de 2013. Com efeito, pude perceber, imediatamente como as duas 

realidades são distintas tendo em conta a tipologia de medicação com que me deparei no 

espaço hospitalar, o quotidiano e as atividades que o caraterizam e as diversas etapas por que 

tem passar o circuito do medicamento ao invés de na comunitária em que tudo se centra na 

relação medicamento- farmacêutico-utente. Este estágio desempenhou, a título pessoal, o 

papel de alargar o contexto do papel do farmacêutico na sociedade, ou seja, o reconhecimento 

da função deste profissional não ficar afinal circunscrito ao contexto da Farmácia de Oficina. 

Deste modo, pude constatar que o trabalho desenvolvido pelo farmacêutico no contexto 

hospitalar revela-se crucial para o funcionamento adequado de qualquer hospital e para os 

seus utentes, sendo, a compreensão dos pressupostos desta realidade fundamental para a 

compreensão da problemática da terapêutica medicamentosa.  

Além disso, para o conhecimento da vertente Hospitalar, foi fundamental os circuitos pelo 

Hospital, para a compreensão de como é feita a distribuição da medicação aos doentes e 

também ter passado pelas diversas áreas que constituem os Serviços Farmacêuticos, embora 

por pouco tempo, pelo que este estágio se reveste sobretudo de um carácter observacional ou 

teórico (leitura da documentação que regula cada domínio) pelo que se diferencia claramente 

do que se verifica em Farmácia Comunitária. 

Pode-se então concluir que, numa fase final do percurso académico e com o futuro principiar 

da vida profissional, este Estágio Hospitalar surge como uma oportunidade proporcionada ao 

Estagiário de lidar com um universo multifacetado, na qual o farmacêutico se insere para 

garantir aos doentes as melhores opções terapêuticas, completamente diferenciado daquilo 

que vivenciou na Farmácia de Oficina, assegurando uma visão completa de todas as 

possibilidades, reconhecendo a sua diversidade e garantindo uma ideia mais aprofundada 

sobre a área que o futuro farmacêutico pretende exercer. 
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Anexo I – Empréstimo Obtido (exemplo) 
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Anexo II-Devolução do Empréstimo Obtido 
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Anexo III- Formulário de Requisição para Aquisição de Estupefacientes e Psicotrópicos 
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Anexo IV: Rótulos identificativos das soluções de Nutrição Parentérica 
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Anexo V: Regime Nutritivo para Administração Parentérica; UCI Cardiotorácica; quarta –feira 

27 de Fevereiro de 2013 
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Anexo VI: Protocolo para administração de citotóxicos para terapêutica 
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Anexo VII: Protocolo teórico seguido em farmácia oncológica para o tratamento do cancro 

da mama «Transtuzumab +Docetaxel». 

 

 




