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1 – Introdução 

 O estágio curricular surge no âmbito da unidade curricular Estágio do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto. 

 O meu estágio em farmácia comunitária decorreu entre o dia 1 de abril de 2013 

e o dia 31 de julho de 2013, com uma carga horária semanal de quarenta horas 

distribuídas por cinco dias e orientado pela Dr.ª Fátima Silva. 

 Estes meses de estágio permitiram-me ter contacto com a realidade 

profissional de um farmacêutico de oficina e com as suas responsabilidades. Também 

pude ter contacto com os espaços de uma farmácia comunitária e as tarefas nela 

desempenhadas. 

Além disso, foram o culminar de cinco anos de aprendizagem teórica, 

possibilitando-me transportar alguns conhecimentos para a prática e ter o primeiro 

contacto com o exercício profissional do farmacêutico. 

 Durante estes quatro meses, foi-me passado todo o conhecimento e 

preparação para poder iniciar a minha vida profissional com competência e 

profissionalismo.  

 Este relatório tem por fim descrever o funcionamento da Farmácia Santos e 

descrever o conhecimento adquirido ao longo do estágio. 
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2 – Organização da Farmácia Santos 

2.1 – Localização e população abrangida 

 A Farmácia Santos situa-se na Rua de S. Vicente, nº 202, em pleno centro da 

cidade de Braga.  

 Verifica-se uma elevada afluência de clientes fixos, o que permite um 

seguimento farmacoterapêutico e monitorização do doente. Além destes existem os 

clientes ocasionais favorecidos pela fácil acessibilidade e boa localização da farmácia. 

De todos os utentes que se dirigem à farmácia, verifica-se uma maior afluência da 

população idosa devido ao aumento da esperança de vida e também pelo seu estado 

de saúde que é mais vulnerável. [1] 

 

2.2 – Espaço físico 

 A farmácia comunitária é uma das portas de entrada para o Sistema de Saúde 

e caracteriza-se pela prestação de cuidados de saúde de elevada diferenciação 

técnico-científica, que tenta servir a comunidade sempre com a maior qualidade. [1] 

 Para que o serviço prestado pelo farmacêutico seja de elevada qualidade são 

necessárias instalações, equipamentos e fontes de informação apropriadas, isto é, a 

farmácia deve ter uma estrutura adequada para o cumprimento das funções dos seus 

profissionais. Segundo o Decreto-Lei nº171/2012, de 1 de agosto, as farmácias de 

oficina devem dispor de instalações que garantam a segurança, conservação e 

preparação de medicamentos e também a acessibilidade, comodidade e privacidade, 

tanto dos utentes, como dos seus trabalhadores. [1,2,3]
 

 

2.2.1 – Espaço físico exterior 

 De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas e garantindo a acessibilidade 

a todos os potenciais utentes, incluindo idosos, cidadãos portadores de deficiência e 

crianças, a Farmácia Santos encontra-se instalada ao nível da rua, não existindo 

escadas nem desníveis. Além disso, a porta de entrada da farmácia é automática, 

permitindo o resguardo dos utentes quando se encontram a aguardar pelo 

atendimento. [1] 

 O aspeto exterior da farmácia é característico e profissional, facilmente visível e 

identificável pela presença de uma cruz verde. Neste local existe informação visível 

sobre o horário de funcionamento da farmácia e ainda sobre as farmácias do 

município que se encontram em regime serviço permanente ou disponibilidade. [1] 

 A fachada da farmácia encontra-se limpa e em boas condições de conservação 

e contempla uma montra com produtos que se encontram para venda no espaço 

interior desta e que é negociada com os respetivos laboratórios. [1] 
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2.2.2 – Espaço físico interior 

 Cumprindo os pressupostos das Boas Práticas Farmacêuticas, a Farmácia 

Santos possui um ambiente profissional e calmo, permitindo uma comunicação eficaz 

com todos os seus utentes. A farmácia ocupa um único piso e neste possui todas 

áreas obrigatórias constantes no Decreto-Lei nº 207/2007, de 31 de agosto. 

 

2.2.2.1 – Local de atendimento ao público 

 A comunicação e a privacidade do utente devem ser sempre privilegiadas no 

momento do atendimento e, por isso, a Farmácia Santos possui dois balcões 

separados fisicamente, um com três postos de atendimento e outro com um. Estes 

postos estão todos equipados com um computador munido do sistema informático 

SPharm, uma impressora, um sensor de leitura ótica e uma caixa registadora. 

Aquando o atendimento, os utentes têm disponíveis no balcão alguns panfletos que 

abordam diferentes temas e diferentes fármacos. [1]  

 O local de atendimento ao público é bem iluminado e ventilado, possui cadeiras 

para os seus utentes e/ou acompanhantes e possui bem visível o nome do detentor da 

Direção Técnica. Além disso, esta zona dispõe de uma balança pré-paga que permite 

a avaliação tanto do peso, como da altura e de uma máquina de senhas que permite 

uma maior organização nos horários de maior afluência à farmácia. [1] 

 Tanto do lado exterior, como no interior do local de atendimento existem 

prateleiras, gavetas e expositores (de material lavável e liso) com diversos produtos, 

incluindo produtos cosméticos, de puericultura e de higiene corporal, para uma 

visualização mais fácil por parte dos doentes e também antigripais, pastilhas para a 

garganta e pílulas, que permitem um acesso mais rápido aos farmacêuticos. [1] 

  

2.2.2.2 – Local de receção de encomendas 

 Na Farmácia Santos existe um local destinado à preparação e receção das 

encomendas, que se encontra equipado com um computador (e sistema informático), 

a gadjet (mini-aplicação que permite consultar a existência de produtos, efetuar 

encomendas, acompanhar o circuito da encomenda e consultar dados de faturação ou 

plafond), uma impressora de etiquetas, um sensor de leitura ótica e uma 

impressora/fotocopiadora. [4] 

 Esta zona é de acesso exlusivo aos funcionários da farmácia e a trabalhadores 

das empresas distribuidoras como a Cooprofar e o ASousa. 
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2.2.2.3 – Armazenamento 

 Os medicamentos e outros produtos farmacêuticos encontram-se distribuídos 

por diferentes zonas de armazenamento, dependendo da sua finalidade terapêutica e 

da sua forma farmacêutica. A grande parte dos medicamentos (sólidos orais, xaropes, 

loções, injetáveis, colírios, pomadas, cremes e geles) é armazenada em gavetas por 

ordem alfabética da sua DCI, sendo que os xaropes, as vitaminas e suplementos 

alimentares, as lancetas e tiras de teste relativas ao protocolo dos diabetes e os 

psicotrópicos se encontram em gavetas separadas. Os restantes encontram-se 

organizados em prateleiras, gavetas e no frigorífico (no caso de serem medicamentos 

termossensíveis).  

Existe uma gaveta específica para medicamentos de uso veterinário, pastilhas 

para a garganta, escovas e outros produtos para higiene oral, pílulas, antigripais, 

analgésicos, pensos rápidos, batons, cremes para as mãos e soro fisiológico. 

Relativamente às prateleiras, existe uma para os colutórios, para produtos de higiene 

íntima, para chás, para pastas dentífricas, para ampolas bebíveis, para produtos 

desinfetantes e champôs.  

Existem ainda prateleiras para diferentes dispositivos médicos como algálias, 

fraldas, material ortopédico, sacos coletores e sondas e uma com farinhas e leites 

infantis e espessantes alimentares. Na zona da receção de encomendas encontram-se 

ainda armazenados os materiais de penso como adesivos e compressas. 

O frigorífico encontra-se na zona interior da farmácia e a sua temperatura é 

controlada e registada diariamente. As insulinas, alguns colírios e vacinas, entre 

outros, precisam de ser conservados a baixas temperaturas pelo que é indispensável 

a existência de um frigorífico nas farmácias de oficina.  

Tanto nas gavetas como nas prateleiras os produtos são organizados por 

ordem alfabética do seu nome comercial ou genérico. 

Um local do armazém é reservado especificamente para os medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos excedentes que se encontram em elevado número e, 

por isso, não têm lugar nas gavetas.  

As condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação das zonas de 

armazenamento devem respeitar as exigências específicas dos medicamentos, de 

outros produtos farmacêuticos, químicos, matérias-primas e materiais de embalagem. 

É importante que estas condições sejam verificadas e registadas periodicamente. [1] 

 

2.2.2.4 – Laboratório 

 Segundo o Decreto-Lei nº 307/2007, é obrigatória a existência de um 

laboratório nas farmácias de oficina. O laboratório da Farmácia Santos é o local onde 
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são preparados alguns manipulados e suspensões extemporâneas (como a 

preparação de antibióticos através de um pó para suspensão oral). [3] 

Este local possui o material necessário e também as matérias-primas 

devidamente acondicionadas e com o respetivo certificado de análise. A superfície de 

trabalho é lisa e constituída por material adequado. Além disso, possui também um 

lavatório. [1] 

A maior parte dos manipulados pedidos por parte dos utentes são 

encomendados a outra farmácia, sendo o número de manipulados produzido na 

Farmácia Santos reduzido. 

 

2.2.2.5 – Sala de testes 

 É na sala de testes que são determinados os parâmetros bioquímicos, como a 

glucose, o colesterol e os triglicerídeos, que se realiza a medição da tensão arterial, 

administradas injeções e vacinas e realizados os curativos. Aqui os utentes podem ter 

a privacidade necessária. Neste local estão expostos os preços dos serviços que são 

prestados na farmácia. Além disso é neste local que existem os testes de gravidez e 

que são armazenados os equipamentos para medição de glucose. 

 

2.2.2.6 - Escritório 

 O escritório está equipado por uma secretária (munida de computador e 

respetivo sistema informático) e várias estantes. É aqui que se encontra toda a 

bibliografia e fontes de informação existentes na farmácia, bem como faturas das 

encomendas e o receituário. 

 É neste local que a Diretora Técnica encontra a sua privacidade para resolver 

problemas de gestão e organização relativos à farmácia e reunir com clientes, 

fornecedores e colaboradores. 

 

2.2.2.7 - Quarto 

 O quarto está equipado com uma cama e uma casa de banho para que o 

profissional de saúde que trabalha durante a noite no dia em que a farmácia se 

encontra de serviço permanente possa descansar. 

 

2.2.2.8 – Instalações sanitárias 

 De acordo com o Decreto-Lei nº 307/2007 é obrigatório que as farmácias de 

oficina possuam instalações sanitárias. A Farmácia Santos tem duas: uma no quarto e 

que está equipada com um lavatório, uma sanita e um duche e que se destina à 

utilização por parte dos funcionários e uma equipada com lavatório e sanita para ser 
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utilizada por parte dos utentes.  

 

2.3 – Recursos Humanos 

 Para melhor servir o utente, a Farmácia Santos possui uma equipa 

multidisciplinar, polivalente e competente. A propriedade e direção técnica pertencem 

à Dr.ª Cláudia Mota. A restante equipa da farmácia é constituída pelos seguintes 

elementos: Dr.ª Fátima Silva (Farmacêutica substituta), Cátia Oliveira (Técnica de 

farmácia), José Azevedo e Augusto Silva (Ajudantes técnicos) e Elisa Silva 

(empregada de limpeza). Todos os funcionários utilizam um cartão contendo o seu 

nome e respectiva função desempenhada na farmácia.  

 

2.4 – Horário de funcionamento 

O horário de funcionamento das farmácias abrange os períodos de 

funcionamento, diário e semanal, e os turnos de serviço permanente e de regime de 

reforço, regulados por decreto-lei. [2,3,5]  

 O horário de atendimento ao público da Farmácia Santos é o seguinte: 

 Das 9h00 às 20h00 de segunda a sexta-feira; 

 Das 9h00 às 13h00 ao sábado. 

Nos dias em que a farmácia se encontra de serviço permanente está aberta 

durante 24 horas. Todos os dias é afixado na porta da farmácia quais são as farmácias 

que se encontram de serviço permanente e qual a sua localização. 

 

2.5 – Sistema informático  

 Segundo o Manual das Boas Práticas Farmacêuticas, o sistema informático de 

uma farmácia de oficina deve ser concebido, implementado e validado de forma a 

evitar erros e a respeitar a confidencialidade dos dados e ser utilizado por 

colaboradores com a formação adequada. Além disso, é importante manter a 

segurança da informação, incluindo a prevenção de acessos não autorizados e a 

modificação dos registos informáticos de forma não autorizada. Assim, o acesso total 

ou parcial dos dados deve estar limitado aos colaboradores autorizados e deve ser 

registado. [1] 

 As ações dos profissionais são, na Farmácia Santos, suportadas por um 

sistema informático que permite uma utilização simples e intuitiva, o SPharm. O seu 

funcionamento está de acordo com a legislação em vigor e o seu funcionamento 

encontra-se orientado para aumentar a produtividade dos colaboradores, minimizando 

os tempos de trabalho e facilitando as tarefas diárias. [6] 
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3 – Fontes de informação 

 De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas, o farmacêutico deve dispor 

sempre de fontes de informação sobre medicamentos e, para um acesso fácil e rápido, 

deve existir na farmácia uma biblioteca continuamente atualizada e organizada. [1] 

 No processo de cedência de medicamentos o farmacêutico deve 

obrigatoriamente dispor de acesso físico ou electrónico, para que possam aceder a 

locais que contenham informação sobre indicações, contraindicações, interações, 

posologia e precauções com a utilização com medicamento. [1] 

 O Prontuário Terapêutico e o RCM são considerados como fontes de 

informação de acesso obrigatório no momento da cedência de medicamentos, para 

um atendimento de maior qualidade. [1] 

 Na biblioteca da Farmácia Santos, parte integrante do escritório, podem ser 

encontradas várias publicações nacionais, tais como o Prontuário Terapêutico, o 

Simposium Terapêutico e a Farmacopeia Portuguesa e respetivos suplementos, bem 

como variadas obras internacionais. Além disso, a farmácia recebe periodicamente 

alguns jornais e revistas relacionadas com o assunto. 

 Como centros de pesquisa que constituem fontes de informação sobre 

medicamentos, encontramos, entre outros, o INFARMED, o Drugs.com e o Epocrates 

online.   

 

4 – Encomendas e aprovisionamento 

4.1 – Aprovisionamento 

 O aprovisionamento corresponde a um processo que abrange vários aspetos 

na relação entre os fornecedores e a farmácia, constituindo um conjunto de atos 

administrativos, entre os quais a elaboração de encomendas, a sua receção, o 

armazenamento e, por vezes, a devolução de produtos. 

 

4.2 – Gestão de stocks 

 Para o bom funcionamento da farmácia, é necessário que haja uma grande 

variedade de produtos, nas quantidades corretas. Por um lado, não devem existir 

stocks em excesso, pois provoca um empate de capital, ocupação desnecessária de 

espaço e uma maior facilidade de descontrolo dos prazos de validade. Por outro lado, 

se as quantidades de produto forem inferiores às necessárias, pode ocorrer rutura de 

stock, o que impedirá a venda do produto em questão e que irá produzir uma imagem 

negativa da farmácia, podendo conduzir à perda de clientes. Deste modo, é 

fundamental que se encontre um equilíbrio que permita o melhor atendimento aos 

utentes, suprindo as suas necessidades, mas sem criar valores desmedidos de 
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stock.[1]  

 O sistema informático da Farmácia Santos permite o estabelecimento de 

valores máximos e mínimos de stock na ficha do produto e estes parâmetros são 

instituídos de acordo com hábitos de prescrição, campanhas publicitárias, 

sazonalidade da procura, descontos e disponibilidade financeiros, extrato de 

movimentos do produto e a proximidade de dias de serviço permanente, nos quais a 

procura a determinados produtos, como antibióticos e anti-inflamatórios é superior. 

 

4.3 – Elaboração de encomendas 

 A Diretora Técnica, responsável pela decisão de compra, deve definir e 

documentar os procedimentos de avaliação e seleção de fornecedores, que se 

baseiam em determinados critérios, tais como, número de entregas diárias, a rapidez 

destas, descontos, melhores condições de pagamento e preços, existência de bónus e 

facilidade na devolução dos produtos. A Farmácia Santos trabalha com dois 

distribuidores grossistas: a Cooprofar (maioritariamente) e o ASousa. [1] 

 Na Farmácia Santos são realizadas, pelo menos, duas encomendas diárias à 

Cooprofar, uma ao final da manhã e outra ao final da tarde. São ainda realizadas 

encomendas de produtos esgotados, via gadjet e por telefone. 

 O sistema informático elabora uma sugestão de encomendas, que se baseia 

nas vendas e no stock mínimo e máximo, apresentando assim os produtos a 

encomendar e a quantidade necessária de cada um deles. Esta proposta é revista e 

alterada pelo profissional responsável pela elaboração da encomenda, com base 

numa análise mais minuciosa dos stocks e do histórico de vendas de determinado 

produto. Esta encomenda é feita via RDIS para os fornecedores. 

 Por vezes, realizam-se encomendas via gadjet, quando há necessidade de 

algum produto fora do horário da realização de encomenda, ou por telefone, caso o 

produto esteja esgotado ou a encomenda seja urgente. Estas vêm faturadas 

separadamente e, normalmente, transportadas em contentores à parte. 

 Quando existe a necessidade de um medicamento e este se encontra esgotado 

nos vários fornecedores, procura-se arranjá-lo numa farmácia próxima, sendo que o 

movimento de stocks tem que ser realizado e, posteriormente, são acertadas as 

contas com a respetiva farmácia. 

 Alguns produtos são ainda encomendados diretamente aos laboratórios 

através de notas de encomenda (Anexo I), nas visitas periódicas dos seus 

representantes à farmácia. Estas encomendas têm como objetivo a aquisição de 

stocks elevados, com a vantagem de descontos e bonificações. Algumas destas 

encomendas são faturadas pela Cooprofar, apesar de serem realizadas diretamente 
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aos laboratórios. 

 

4.4 – Receção de encomendas 

 Os produtos chegam à farmácia acondicionados em caixas de plástico ou 

cartão envolvidas por fitas termossoldadas e fazem-se acompanhar pelo original e 

duplicado da fatura ou guia de remessa (Anexos II e III). Os produtos termossensíveis 

são transportados em caixas de esferovite com acumuladores e separadamente dos 

outros produtos, sempre com a menção “produtos de frio”. 

 Primariamente é necessário confirmar se a encomenda se destina à Farmácia 

Santos. De seguida é necessário importar a encomenda realizada via RDIS, se 

aplicável, no sistema informático, ou criar uma nova no caso em que esta é realizada 

via telefone ou gadjet. 

 Ao dar entrada dos produtos, deve realizar-se a leitura ótica de cada um e ter-

se atenção aos seguintes fatores: quantidade recebida, integridade das embalagens, 

prazos de validade (alterada no sistema informático caso seja inferior à existente ou o 

stock seja nulo), PVP e PVF da fatura e do sistema informático e verificar se as 

matérias-primas vêm acompanhadas de boletim de análise. [1] 

 Quando fazem parte medicamentos psicotrópicos e estupefacientes da 

encomenda, esta é acompanhada por uma requisição em duplicado que deve ser 

carimbada e assinada, sendo uma enviada para o distribuidor e outra arquivada na 

farmácia em pasta específica relativa às entradas de  medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes. 

 Quando um produto novo é inserido na encomenda, tem que ser criada a ficha 

no produto, para que fique incluída na base de dados do sistema informático e para 

que seja possível rececionar essa encomenda. 

 Existem produtos que não trazem na embalagem o PVP marcado e esse preço 

deve ser estipulado na farmácia, sendo calculado através do IVA ao qual o produto 

está sujeito, sendo que cada valor de IVA tem uma margem correspondente. Caso o 

produto não tenha código de barras CNP, deve ser emitida uma etiqueta com o nome, 

preço e IVA do produto. 

 Por fim, deve conferir-se o valor total da fatura, colocar o número da fatura ou 

guia de remessa no sistema informático e imprimir a cópia da receção no verso da 

fatura correspondente, sendo arquivado na pasta do respetivo fornecedor. 

 A receção de encomendas foi uma das primeiras atividades que realizei 

durante o estágio na Farmácia Santos, dando-me a oportunidade de contactar com o 

sistema informático e com os diferentes medicamentos e as suas marcas comerciais. 
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4.5 – Armazenamento 

 Devem ser garantidas todas as condições para uma correta conservação dos 

medicamentos e outros produtos de saúde. [1] 

 O armazenamento é feito por ordem alfabética e obedecendo à regra FEFO 

(First Expired, First Out), de modo a que os produtos com menor prazo de validade 

sejam vendidos em primeiro lugar. 

 Tal como a receção das encomendas, também o armazenamento foi das 

primeiras atividades realizadas durante o estágio, o que me permitiu conhecer a 

localização de cada produto, facilitando e acelerando, mais tarde, o processo de 

atendimento. 

 

4.6 – Devoluções a fornecedores  

 A devolução a fornecedores pode ocorrer devido a diversos motivos, tais como, 

envio de embalagens danificadas, o produto enviado não ser correspondente ao 

pedido, prazo de validade a expirar ou o produto ter sido pedido por engano. 

 Assim, devolve-se os produtos aos fornecedores, fazendo-os acompanhar do 

original e duplicado da nota de devolução devidamente carimbadas e assinadas 

(Anexo IV), sendo que o triplicado fica arquivado na farmácia. A fatura correspondente 

à receção do produto e o motivo devem sempre ser especificados nesta nota de 

devolução.  

 Posteriormente, o fornecedor envia um novo produto em boas condições ou 

emite uma nota de crédito (Anexo V) e esta informação deve ser introduzida no 

sistema informático a fim de regularizar a situação. Por vezes, as devoluções não são 

aceites e, neste caso, os produtos permanecem na farmácia. 

 Durante o estágio na Farmácia Santos pude realizar algumas devoluções, para 

diferentes fornecedores. 

 

4.7 – Controlo dos prazos de validade 

 O controlo dos prazos de validade deve ser uma preocupação dos profissionais 

da farmácia, uma vez que é essencial garantir que o medicamento exerça a sua ação 

terapêutica e não tenha a sua composição alterada.  

 Todos os meses é impressa uma listagem com todos os medicamentos cuja 

validade termina nos três meses seguintes, sendo todos recolhidos e devolvidos ao 

fornecedor correspondente (Anexo VI). 
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5 – Produtos existentes na Farmácia Santos  

5.1 – Medicamentos sujeitos a receita médica 

 Segundo o Estatuto do Medicamento, estão sujeitos a receita médica os 

medicamentos que preencham uma das seguintes condições: “possam constituir um 

risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usados para o 

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

um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham 

substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar ou se destinem a ser administrados por via 

parentérica.” [7]  

 

5.2 – Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 Os MNSRM são todos aqueles que não preenchem os requisitos para serem 

incluídos no grupo dos MSRM, podendo por isso ser vendidos sem prescrição médica. 

Estes medicamentos não são, em regra, comparticipados e é na sua dispensa que o 

farmacêutico tem uma elevada importância, pois também apresentam efeitos adversos 

e riscos para o doente. [7] 

 Deste modo, na dispensa destes medicamentos o farmacêutico deve apostar 

numa atitude tão profissional e séria quanto na dispensa de MSRM, aconselhando os 

utentes a não os utilizar por um período de tempo muito longo e promovendo o uso 

racional do medicamento. 

 

5.3 – Medicamentos de uso veterinário 

 Os medicamentos veterinários são todos aqueles que se destinam a ser 

administrados aos animais. Estes medicamentos podem ser sujeitos ou não a receita 

médica e, relativamente à sua rotulagem, é obrigatória a menção “Uso veterinário”, 

impressa em fundo verde. [8] 

 São exemplos de grupos terapêuticos de medicamentos de uso veterinário os 

antiparasitários, os antibióticos, os anticoncecionais e as vitaminas, sendo o primeiro o 

mais procurado na Farmácia Santos com a finalidade de serem administrados aos 

animais domésticos. 

 

5.4 – Produtos dietéticos e para alimentação especial 

 Consideram-se géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial 

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

se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, sendo adequados às 
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necessidades nutricionais especiais de determinadas categorias de pessoas e 

comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo. [10] 

Alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos são uma 

categoria de géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial, sujeitos a 

processamento ou formulação especial, com vista a satisfazer as necessidades 

nutricionais de pacientes e para consumo sob supervisão médica, destinando -se à 

alimentação exclusiva ou parcial de pacientes com capacidade limitada, diminuída ou 

alterada para ingerir, digerir, absorver, metabolizar ou excretar géneros alimentícios 

correntes ou alguns dos nutrientes neles contidos ou seus metabólicos, ou cujo estado 

de saúde determina necessidades nutricionais particulares que não géneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial ou por uma combinação de 

ambos. [10] 

 Exemplos destes produtos são os leites de transição, farinhas lácteas, 

suplementos nutritivos e complementos de regime hipo ou hipercalórico. 

 

5.5 – Produtos cosméticos e de higiene corporal 

 De acordo com o Decreto-lei nº 189/2008, de 24 de setembro, alterado pelo 

Decreto-lei nº 115/2009, produto cosmético é “qualquer substância ou preparação 

destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo 

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

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

exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto,  proteger, 

manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais”. [11] 

 Apesar de não serem sujeitos a receita médica, os PCHC não são inócuos 

podendo causar, por exemplo, alergias. Deste modo, é importante que o farmacêutico 

conheça pormenorizadamente o caso do utente e as linhas de produtos existentes 

para que seja dado o melhor aconselhamento possível. 

 Estes produtos estão, na sua grande parte, expostos na zona de atendimento 

ao público para que sejam facilmente visíveis. Uma vez que a procura varia durante o 

ano (de que são exemplo os protetores solares) e é influenciada pelas campanhas 

publicitárias, é importante adequar as montras a este acontecimento. 

 Na Farmácia Santos algumas das marcas de PCHC existentes são a Avène, a 

Mustela, a Caudalie e a Phyto. 

 

5.6 – Preparações magistrais 

 Grande parte dos manipulados necessários para os utentes são 

encomendados à Farmácia Vitália, no entanto, há algumas preparações magistrais 
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(qualquer medicamento preparado numa farmácia de oficina ou serviço farmacêutico 

hospitalar, segundo uma receita médica e destinado a um doente determinado) que 

são preparadas no laboratório da farmácia. Um exemplo destes manipulados é o 

álcool boricado que é utilizado como queratolítico e à qual assisti à preparação. [7] 

 

5.7 – Dispositivos médicos 

 De acordo com o Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de junho, “dispositivo médico 

é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a 

ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja 

necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses 

meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: 

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

diagnóstico, controlo, tratamento, 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.” [12] 

 Exemplos de dispositivos médicos que podem ser encontrados na Farmácia 

Santos são as algálias, os preservativos e o material de penso. 

 

6 – Dispensa de medicamentos 

 A dispensa de medicamentos é o ato profissional em que o farmacêutico, após 

avaliar a medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos utentes 

mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação 

farmacêutica, acompanhada de toda a informação indispensável para o uso racional 

do medicamento. [1] 

 

6.1 – Tipos de vendas 

 Existem vários tipos de vendas que podem ser realizados aquando da dispensa 

de medicamentos e/ou outros produtos farmacêuticos.  

 Quando o utente traz receita médica, é impressa uma fatura e ainda um 

documento de faturação no verso da receita que tem que ser assinado pelo mesmo. 

Caso o utente pretenda apenas um MNSRM, é impressa unicamente a fatura. 

 No caso de o utente não levar, por alguma razão, os medicamentos todos que 

se encontram na sua receita médica, é efetuada uma venda suspensa e esta é 

arquivada juntamente com o talão respetivo, para que a restante medicação possa ser 
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levantada mais tarde.  

 No momento da dispensa, todos os documentos têm que ser carimbados e 

rubricados pela pessoa responsável por essa venda. 

 

6.2 – Receita e prescrição médicas 

 De acordo com o Estatuto do Medicamento, receita médica é um “documento 

através do qual são prescritos, por um médico ou, nos casos previstos em legislação 

especial, por um médico dentista ou por um odontologista, um ou mais medicamentos 

determinados.” [7] 

 Existem três tipos de receita médica: a não renovável (Anexo VII), com 

validade de 30 dias após a data de prescrição, a renovável (Anexo VIII), com três vias 

e validade de 6 meses que se destina a determinadas doenças ou a tratamentos 

prolongados, e a especial. Este último modelo é utilizado para os medicamentos que 

preencham uma das seguintes condições: “contenham uma substância classificada 

como estupefaciente ou psicotrópico”; “possam, em caso de utilização anormal, dar 

origem a riscos importantes de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser 

utilizados para fins ilegais” ou “contenham uma substância que, pela sua novidade ou 

propriedades, se considere, por precaução, dever ser incluída nas situações previstas 

na alínea anterior”. [7,13] 

 O atual modelo de receita médica é regulamentado pela Portaria nº137-A/2012, 

de 11 de maio. Segundo esta portaria a prescrição de um medicamento inclui 

obrigatoriamente a respetiva DCI da substância ativa, a forma farmacêutica, a 

dosagem, a apresentação e a posologia. No caso dos medicamentos comparticipados, 

a prescrição pode, excecionalmente, incluir a denominação comercial do 

medicamento, por marca ou indicação do nome do titular da AIM, por exemplo quando 

o médico prescritor assinala em local próprio da receita médica alguma justificação 

técnica (“reação adversa prévia” ou “continuidade de tratamento superior a 28 dias”) 

(Anexos X e XI). Por outro lado, nas prescrições de medicamentos não 

comparticipados pode ser sempre incluída a denominação comercial do medicamento, 

por marca ou por indicação do nome do titular da AIM. [13] 

 A prescrição de medicamentos deve ser realizada por via eletrónica, no entanto 

caso haja falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, 

prescrição ao domicílio ou um número inferior a quarenta receitas mensais, pode ser 

realizada a prescrição por via manual. Neste caso, o prescritor deve assinalar em local 

próprio da receita médica, a alínea aplicável do Artigo 8º da Portaria nº 137-A/2012, de 

11 de maio. [13] 

 Em cada receita médica podem ser prescritos quatro medicamentos distintos 
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no máximo, sendo que não pode ser ultrapassado o limite de duas embalagens por 

medicamento nem o total de quatro embalagens (exceto se o medicamento apresentar 

a forma de embalagem unitária). [13] 

 A receita médica só é válida se incluir os seguintes elementos: número da 

receita, local de prescrição, identificação do médico prescritor; nome e número de 

utente ou beneficiário e subsistema de saúde; entidade financeira responsável; 

referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos (se aplicável); 

DCI da substância ativa; dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem e 

número de embalagens; designação comercial do medicamento (se aplicável); data de 

prescrição e assinatura do médico prescritor. Caso a receita seja realizada por via 

manual, devem ser colocadas as vinhetas do local de prescrição e do médico 

prescritor. [13] 

 

6.3 – Interpretação da receita médica 

 No momento em que o farmacêutico recebe a receita médica por parte do 

utente, existe um procedimento que deve cumprir, começando pela confirmação da 

sua validade e autenticidade, ou seja, confirmar se a receita se encontra livre de 

rasuras, correções ou modificações (salvo se devidamente rubricadas com a 

assinatura do prescritor). O farmacêutico deve avaliar a receita médica de modo a 

identificar o doente, o médico e a entidade responsável pelo pagamento e também o 

medicamento, confirmando a forma farmacêutica, posologia, apresentação, método de 

administração e duração do tratamento. De seguida, o farmacêutico deve realizar a 

avaliação farmacoterapêutica da prescrição e intervir para resolver um eventual PRM 

identificado. Após esta intervenção, entrega o medicamento/produto prescrito e 

fornece todas as informações clínicas para garantir que o utente recebe e compreende 

a informação, quer oral, quer escrita, seguindo-se a revisão do processo de uso da 

medicação. Finalmente, o farmacêutico deve oferecer outros serviços farmacêuticos e 

efetuar a documentação da atividade profissional. [1] 

 Quando na receita médica não vêm especificadas a dosagem e a dimensão da 

embalagem, tem que ser dispensada a dosagem mais baixa e a embalagem mais 

pequena disponível no mercado desse medicamento. Por vezes, também a posologia 

não vem explícita na receita, pelo que a responsabilidade dessa informação é do 

farmacêutico.  

 A partir do dia 1 de junho de 2013, todos os medicamentos passaram a ser 

prescritos por DCI, pelo que passa a ser opção do utente qual o medicamento com as 

características prescritas a dispensar, sendo que a receita contém um código CNPEM 

que engloba todos os medicamentos que podem ser cedidos. No entanto, se o médico 
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prescrever um medicamento por denominação comercial e incluir uma justificação 

técnica na receita, há algumas regras a ser cumpridas: [13]  

 Caso o médico assinale “Exceção a) do nº3 do art. 6º” ou “Exceção b) 

do nº3 do art. 6º - reação adversa prévia”, o farmacêutico tem que 

dispensar o medicamento prescrito; 

 Caso o médico assinale “Exceção c) do nº3 do art. 6º - continuidado do 

tratamento superior a 28 dias”, o utente pode optar por medicamentos 

similares ao prescrito, desde que sejam de preço igual ou inferior.  

Deste modo, é obrigatório que as farmácias disponham de, no mínimo, três 

medicamentos em stock de cada grupo homogéneo, de entre aqueles que 

correspondem aos cinco preços mais baixos e dispensar o medicamento de menor 

preço, salvo se for outra a opção do doente. O exercício, ou não, do direito de opção 

do utente é demonstrado através da respetiva assinatura (ou de quem o represente), 

em local próprio da receita, no momento da dispensa. [13]  

 Ainda antes de terminar o processo da dispensa, são impressos no verso da 

receita os códigos identificadores dos medicamentos dispensados (Anexo XII). Por fim, 

a receita é carimbada e assinalada pelo profissional responsável pela dispensa dos 

medicamentos e /ou produtos farmacêuticos. 

 Durante os quatro meses de estágio, foram bastantes as vezes em que tive 

que interpretar as receitas médicas e fornecer todas as informações necessárias ao 

utente a fim de evitar os RNM. 

 

6.4 – Preços e comparticipações 

 O PVP do medicamento é composto por: [14] 

 PVA; 

 Margem de comercialização do distribuidor grossista; 

 Margem de comercialização do retalhista; 

 A taxa sobre a comercialização de medicamentos; 

 O IVA. 

A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é fixada de acordo 

com os seguintes escalões: [15,16] 

 Escalão A - a comparticipação do Estado é de 95% do PVP dos 

medicamentos; 

 Escalão B - a comparticipação do Estado é de 69% do PVP dos 

medicamentos; 

 Escalão C - a comparticipação do Estado é de 37% do PVP dos 
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medicamentos; 

 Escalão D - a comparticipação do Estado é de 15% do PVP dos 

medicamentos. 

Relativamente aos regimes especiais de comparticipação, a comparticipação 

do Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5 % e 

nos escalões B, C e D é acrescida de 15 % para os pensionistas cujo rendimento total 

anual não exceda um valor fixado. Quando estes são medicamentos genéricos, a 

comparticipação pode atingir os 100%. A comparticipação do Estado no preço de 

medicamentos utilizados no tratamento de determinadas patologias ou por grupos 

especiais de utentes é objeto de regime especial a regulamentar em legislação 

própria, ou seja, o médico prescritor deve mencionar na receita o despacho 

correspondente. [15,16]  

No exemplo específico da Diabetes mellitus, a comparticipação do Estado no 

preço dos produtos de vigilância desta doença processa-se da seguinte forma: [17] 

 O valor máximo da comparticipação do Estado no custo de aquisição 

das tiras -teste para pessoas com diabetes corresponde a 85 % do PVP 

para utentes do SNS; 

 O valor máximo da comparticipação do Estado no custo de aquisição 

das agulhas, seringas e lancetas para pessoas com diabetes 

corresponde a 100 % do PVP para utentes do SNS. 

 

6.5 – Medicamentos genéricos: sistemas de comparticipação e preços de referência 

 Medicamento genérico é um “medicamento com a mesma composição 

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

bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos 

de biodisponibilidade apropriados.” [7]  

 Os preços de referência unitários dos grupos homogéneos de medicamentos 

são aprovados pelo Despacho nº 13015/2011, de 15 de setembro, sendo que grupo 

homogéneo é o “conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no 

mercado.” [18] 

 O preço de referência para cada grupo homogéneo corresponde à média dos 

cinco PVP mais baixos praticados no mercado, tendo em consideração os 

medicamentos que integrem esse grupo. [19] 

 Os Ministros da Saúde e da Economia, mediante proposta do INFARMED, 

aprovam até ao décimo quinto dia do último mês de cada trimestre civil os preços de 
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referência para cada um dos grupos homogéneos de medicamentos, bem como os 

correspondentes a novos grupos homogéneos a criar como resultado da introdução no 

mercado de novos medicamentos genéricos. Estes preços entram em vigor no 

primeiro dia do mês seguinte à publicação do despacho que os aprova. [18] 

 A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos abrangidos pelo 

preço de referência faz-se do seguinte modo: [19] 

 O valor máximo da comparticipação é determinado de acordo com o 

escalão ou regime de comparticipação aplicável, calculado sobre o 

preço de referência do respetivo grupo homogéneo;  

 Se o PVP do medicamento for inferior ao valor apurado de acordo com 

o ponto anterior, a comparticipação do Estado limitar-se-á apenas 

àquele preço.  

  

7 – Cuidados de saúde prestados na Farmácia Santos 

 Além da dispensa de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, as 

farmácias podem prestar serviços farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-

estar dos utentes. [2,20] Assim, na Farmácia Santos é possível realizar a determinação 

de alguns parâmetros bioquímicos e fisiológicos que permitem a medição de 

indicadores para avaliação do estado de saúde do doente. Os aparelhos utilizados 

para estas determinações devem estar devidamente validados e calibrados. [1]  

 Durante o estágio na Farmácia Santos os parâmetros mais solicitados pelos 

utentes e aqueles cuja medição eu realizei em maior número foram a tensão arterial e 

o colesterol. 

 

7.1 – Tensão arterial 

 A hipertensão arterial é um fator de risco para doenças cardiovasculares 

prevalente em todo o mundo e que tem vindo a aumentar devido ao aumento da 

esperança de vida e da prevalência de outros fatores de risco como a obesidade. 

Segundo a OMS, considera-se hipertensão arterial quando a pressão sanguínea 

sistólica é igual ou superior a 140 mmHg e/ou a pressão sanguínea diastólica é igual 

ou superior a 90 mmHg. [21] 

 O principal grupo de utentes que procura a medição da tensão arterial na 

Farmácia Santos é aquele que já faz uma terapêutica anti-hipertensora ou então 

aqueles, que por indicação médica, foram aconselhados a medir este parâmetro 

regularmente, com o objetivo de confirmar um possível diagnóstico e prescrever, se 

necessário, um fármaco anti-hipertensor.  

 Para determinar a tensão arterial é utilizado um esfigmomanómetro de 
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mercúrio e o utente deve estar relaxado e calmo e não deve falar, a fim de diminuir a 

existência de erros. No final, o utente deve ser informado do valor, quer oralmente, 

quer por escrito, num cartão que lhe é fornecido e do qual se deve fazer acompanhar 

para uma correta monitorização deste parâmetro. O farmacêutico deve avaliar o 

resultado e intervir de acordo, ou seja, aconselhar o utente a diminuir os fatores de 

risco, como fumar e ter um elevado consumo de sal. Deve também aconselhar a 

prática de exercício físico e a adoção de uma dieta equilibrada. 

 Quando se trata de utentes que já são medicados, o farmacêutico deve 

informar que este tipo de medicação é, geralmente, crónica e demonstrar a 

importância da adesão à terapêutica. 

  

7.2 – Colesterol total e triglicerídeos 

 A medição do colesterol total é um dos testes mais procurados por parte dos 

utentes da Farmácia Santos, sendo o principal objetivo o de detetar e prevenir o 

aparecimento de uma hipercolesterémia (fator de risco para doenças 

cardiovasculares) ou para uma monitorização desta doença.  

 O valor do colesterol no sangue não deve ultrapassar os 190 mg/dl e, quando 

acontece, o farmacêutico deve alertar para a prática de medidas não farmacológicas, 

como praticar exercício físico e reduzir o consumo de álcool. Em determinados casos 

é necessário aconselhar a procura do médico e promover a adesão à terapêutica. 

 Os triglicerídeos representam a forma de gordura mais comum existente no 

corpo humano e, quando em excesso, acumulam-se no organismo.  

 O valor de triglicerídeos presentes no sangue deve ser, idealmente, inferior a 

150 mg/dl. 

 Após a interpretação do resultado, o farmacêutico deve incentivar o utente a 

evitar alimentos ricos em hidratos de carbonos e gordura e tentar procurar causas e 

consequências para a hipertrigliceridemia, quando aplicável. 

 Os valores de colesterol e de triglicerídeos são registados num cartão que é 

fornecido ao utente e no qual este pode monitorizar os seus parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos. 

 

7.3 – Glicemia 

 A concentração de glucose no sangue é importante para detetar uma situação 

de hipo ou hiperglicemia, principal característica da Diabetes mellitus que é uma das 

principais causas de morbilidade crónica e de perda de qualidade de vida. Deste 

modo, esta medição permite diagnosticar a doença, identificar prováveis “pré-

diabéticos”, verificar se a dieta e o exercício físico estão a ser eficazes e avaliar o 
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efeito da terapia medicamentosa. 

 Os valores de glucose no sangue devem encontrar-se entre 70 e 109 mg/dl, 

para utentes que se encontrem em jejum. Quando, em duas medições espaçadas no 

tempo, a glicemia em jejum é superior a 126 mg/dl ou a glicemia pós-prandial é 

superior a 200 mg/dl, considera-se a existência de Diabetes.  

 Após a determinação da glicemia, o farmacêutico deve prestar a informação 

adequada ao resultado, aconselhando algumas medidas não farmacológicas e, 

quando aplicável, a adesão à terapêutica. Quando a doença já se encontra instalada, 

o doente deve ser aconselhado e examinar cuidadosamente os pés, a controlar o seu 

peso e a praticar exercício físico adequado. 

 A farmácia é um local de venda de aparelhos de determinação da glicemia, que 

tem como finalidade o controlo por parte do doente da sua concentração de glucose 

no sangue e, como tal, o farmacêutico deve ter o conhecimento necessário para poder 

informar adequadamente e esclarecer dúvidas relativamente aos aparelhos. 

 Para minimizar os erros, as medições devem ser realizadas em jejum ou então 

duas a três horas após as refeições. Os valores deste parâmetro devem ser sempre 

registados no cartão destinado a esse fim que é fornecido ao utente. 

 

7.4 – Ácido úrico 

 Os níveis de ácido úrico consideram-se normais quando se encontram entre 

3,5 e 7,2 mg/dl. A hiperuricemia pode causar o depósito de cristais de ácido úrico nas 

articulações ou em órgãos, como nos rins. 

 Deste modo, são alguns os utentes da farmácia que procuram realizar esta 

medição a fim de monitorizar os seus valores de ácido úrico e prever a probabilidade 

de virem a ter, num futuro próximo, uma crise gotosa. 

  

7.5 – Relação peso/altura 

 Na zona de atendimento ao público da Farmácia Santos, existe uma balança 

eletrónica que emite um talão com o peso e a altura do utente. Assim, pode ser 

calculado o seu IMC, que relaciona os dois parâmetros e deve encontrar-se no 

intervalo de 18 a 25. 

 Apesar de esta balança ser muitas vezes utilizada pelo utente sem o auxílio do 

farmacêutico, este deve estar atento e procurar aconselhar os utentes a, consoante os 

valores, adotarem um estilo de vida mais saudável. 

 

 

 



 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Santos 

28 
 

7.6 – Administração de injetáveis e vacinas 

 A administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação e de 

alguns injetáveis é um dos serviços de promoção da saúde que podem ser prestados 

nas farmácias. [22]  

 A administração de vacinas nas farmácias de oficina é da responsabilidade do 

Diretor Técnico da farmácia e deve ser executada por farmacêuticos com formação 

adequada reconhecida pela OF ou por enfermeiros especifica e exclusivamente 

contratados para esse efeito. Para tal, as farmácias devem possuir um gabinete de 

atendimento personalizado, tal como acontece na Farmácia Santos. [1,23] 

 A farmácia deve registar os dados correspondentes a cada administração de 

vacina, nomeadamente o nome do utente, a data de nascimento, o nome da vacina, 

lote e via de administração da vacina e a identificação profissional do farmacêutico que 

a administrou. [1,23] 

 Devido às reações alérgicas que podem ocorrer após a administração da 

vacina, é importante que o farmacêutico tenha formação em suporte básico de vida e 

que a farmácia possua meios necessários ao tratamento urgente de uma reação 

anafilática subsequente à administração da vacina. [23] 

 

7.7 – Testes de gravidez 

 Os testes de gravidez baseiam-se na determinação qualitativa da hormona β-

hCG (Gonadotrofina Coríonica humana) na urina da mulher. Esta hormona é 

produzida após a fixação do embrião na parede do útero, ou seja, só pode ser 

determinada cerca de 14 dias após a conceção, pelo que a utente que pretende 

efetuar o teste deve ser alertada para este facto.  

 Deve ser utilizada a primeira urina da manhã e, quando não utilizada 

imediatamente, deve ser mantida no frigorífico, pois é neste que a β-hCG se encontra 

em maior concentração. 

 Na Farmácia Santos para além da dispensa de testes de gravidez para realizar 

em casa, há a possibilidade de se realizar o teste na própria farmácia. 

 

8 – Aquisição e dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são todas as substâncias e 

suas preparações compreendidas nas tabelas I a IV do Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de 

janeiro, com retificação de 20 de fevereiro excetuando a tabela IIA. [24] 

 Devem existir nas farmácias procedimentos normalizados que forneçam 

instruções para o controlo legal deste grupo de fármacos que lá podem ser adquiridos 

e comprados. [1] 
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8.1 – Aquisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 A aquisição de psicotrópicos e estupefacientes é feita aos fornecedores 

habituais, através da encomenda, tal como os outros produtos.  

Estas substâncias são transportadas pelos distribuidores em contentores 

separados e com a informação de que neles se encontram produtos que carecem de 

atenção especial.  

Juntamente com a fatura, vem sempre uma guia especial de requisição de 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes em duplicado (Anexo XIII). Este deve 

ser carimbado e assinado pelo farmacêutico responsável, sendo que o duplicado é 

enviado para a empresa de distribuição e o original é arquivado na farmácia por um 

período não inferior a cinco anos. [24] 

No caso de ser necessário devolver um medicamento psicotrópico ou 

estupefaciente deve ser arquivada uma cópia da nota de devolução na pasta 

destinada às saídas de medicamentos contendo estas substâncias. 

Estes medicamentos são armazenados numa gaveta específica (exceto os 

pertencentes às tabelas II-B e II-C e IV do Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro), 

isolados dos restantes. 

 

8.2 – Dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são prescritos do mesmo 

modo que os restantes medicamentos, no entanto, no momento da dispensa, é 

necessário verificar a identidade do adquirente, através do bilhete de identidade, 

cartão de cidadão ou carta de condução. [13] Além disso, não podem ser prescritos 

juntamente com outros medicamentos, sendo que têm que vir sempre em receitas 

separadas (Anexo XIV). 

 Quando se realiza a dispensa de medicamentos contendo susbtâncias 

controladas, o sistema informático apresenta uma janela, na qual devem ser colocadas 

informações sobre o médico prescritor, o doente e o adquirente. Esta informação é 

depois impressa num talão que deve ser anexado à fotocópia da receita e 

devidamente arquivado. 

 A farmácia tem que enviar para o INFARMED a listagem referente às receitas 

materializadas da prescrição por via eletrónica contendo uma substância considerada 

como estupefaciente ou psicotrópica, da qual constem os dados do adquirente, até ao 

dia 8 do segundo mês a seguir à dispensa. Além disso, devem também enviar as 

cópias das receitas manuais até ao dia 8 do mês a seguir à dispensa. [13] 

 O INFARMED transmite ao serviço de saúde competente as situações 

irregulares que registe no controlo de receituário de consumo individual anormal de 
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medicamentos contendo uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópica. [13] 

 Uma das atividades que realizei durante o estágio foi a conferência da listagem 

referente às receitas materializadas da prescrição por via eletrónica contendo uma 

substância considerada como estupefaciente ou psicotrópica, o que me permitiu ter 

maior contacto com a legislação vigente relativamente a estas substâncias. 

 

9 – Receituário e Faturação  

 No momento em que é finalizada a dispensa de medicamentos mediante 

apresentação de receita médica, o sistema informático pede para que esta seja 

introduzida na impressora para que no seu verso seja impresso um talão com as 

seguintes informações: organismo de comparticipação, lote e número da receita, 

códigos de barras dos medicamentos dispensados e o seu preço. 

 Ao longo do mês, as receitas são conferidas pelos profissionais de saúde da 

Farmácia Santos responsáveis, para que possam ser identificados alguns erros que 

possam ter ocorrido aquando do atendimento. Para que a conferência seja possível, 

inicialmente as receitas devem ser separadas por organismo e depois por lote, 

ordenadas por ordem numérica. Cada lote é constituído por trinta receitas, exceto o 

último lote de cada organismo que pode ser fechado, mesmo que incompleto. 

 Ao conferir as receitas é importante ter em atenção alguns aspetos:   

 Assinatura do farmacêutico responsável pelo atendimento, do médico 

prescritor e do utente; 

 Carimbo da farmácia no verso da receita; 

 Se a entidade responsável pela comparticipação está correta; 

 Validade da receita; 

 Se os medicamentos dispensados correspondem aos prescritos. 

Relativamente às receitas manuais, é preciso ainda ter em conta a existência 

de justificação de prescrição manual e da vinheta do médico. 

Caso sejam detetados erros, como a impressão ou entidades trocadas, o 

sistema informático permite a sua correção. Quando as receitas são corrigidas, é 

impresso um novo documento no verso da receita que deve sempre ser acompanhado 

da respetiva justificação, carimbo e assinatura do profissional de saúde que o fez. Se 

os erros forem passíveis de afetar a saúde do utente, este é contactado a fim de 

resolver o problema.  

Por vezes os erros têm como consequência o abate de receitas, sendo que o 

sistema informático introduz a próxima receita lançada no número e lote da receita 

abatida, não comprometendo assim o preenchimento total dos lotes. 
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No final do mês, quando todos os lotes estão conferidos, são emitidos os 

verbetes de identificação de lote, que são carimbados e anexados ao respetivo lote de 

receitas (Anexo XV). Este documento contempla o nome e número da farmácia, mês e 

ano, organismo de comparticipação, número sequencial de lote, soma das parcelas 

relativas ao PVP, ao preço pago pelo utente e à comparticipação. É também emitida a 

Relação Resumo de Lotes e a Fatura Mensal dos Medicamentos. 

O receituário relativo ao SNS é enviado para o CCF da ACSS, fazendo-se 

acompanhar, para além dos verbetes e da Relação Resumo de lotes (Anexo XVI), de 

um original e um duplicado da Fatura Mensal dos Medicamentos (Anexo XVII). É ainda 

enviado um fax para a Finanfarma com este documento no momento de fecho da 

faturação. Esta faz o adiantamento do valor da faturação. 

As receitas dos restantes organismos são enviadas para a ANF e fazem-se 

acompanhar de um original, um duplicado e um triplicado da Fatura Mensal dos 

Medicamentos. 

As receitas do SNS são recolhidas entre o quinto e o oitavo dia de cada mês e 

pagas até ao dia vinte, enquanto as dos outros organismos são pagas até ao décimo 

dia do mês seguinte. 

Se forem detetadas falhas nas receitas, estas são devolvidas à farmácia 

juntamente com um documento que explica o motivo da devolução e podem ser 

corrigidas e incluídas na faturação do mês seguinte. É sempre emitida uma nota de 

crédito com o valor total das receitas devolvidas. 

Deste modo, a conferência de receitas é um processo muito importante em 

termos de contabilidade e gestão das farmácias comunitárias, uma vez que permite a 

deteção de erros ocorridos no atendimento. Assim, pode informar-se os utentes 

prejudicados com os erros e evitar o empate de capital que resulta do não pagamento 

da comparticipação por parte da entidade respetiva.   

 

10 – Automedicação, indicação farmacêutica e seguimento farmacoterapêutico 

10.1 – Automedicação 

 A automedicação é a instauração de um tratamento medicamentoso por 

iniciativa própria do doente. Quando o farmacêutico se depara com estas situações, 

deve orientar a utilização ou não do medicamento solicitado pelo doente, contribuindo 

para que a automedicação se realize sob uma indicação adequada. Para que tal 

aconteça, o farmacêutico deve procurar obter informação suficiente (sinais e sintomas, 

duração e medicamentos tomados) de modo a avaliar o problema de saúde do utente.   

 Por vezes é necessário aconselhar o doente a recorrer a uma consulta médica, 

pois através da avaliação dos sintomas, o farmacêutico entende que estes podem 
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estar associados a uma patologia mais grave.  

 Mesmo em situações de automedicação, o farmacêutico não deve dispensar os 

medicamentos sem antes avaliar a sua necessidade. Em caso afirmativo, deve ser 

dada toda a informação de modo a promover a eficácia da terapêutica e o uso racional 

do medicamento através da automedicação responsável. [1] 

 A lista de situações passíveis de automedicação é regulamentada pelo 

Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho. [25] 

 

10.2 – Indicação farmacêutica 

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

responsabiliza pela seleção de um MNSRM e/ou indicação de medidas não 

farmacológicas, a fim de aliviar ou resolver um problema de saúde considerado como 

um transtorno ou sintoma menor (ou seja, um problema de saúde de carácter não 

grave, autolimitante, de curta duração e que não apresente relação com 

manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente). [1] 

 O farmacêutico deve proceder primariamente à entrevista ao doente para que 

possa recolher informações sobre o motivo da consulta, outros sinais e sintomas, 

duração do problema de saúde, outros problemas de saúde associados e 

medicamentos que tome usualmente.  

Consoante as informações recolhidas, o profissional de saúde deve indicar 

uma opção terapêutica para tratar ou aliviar o sintoma menor, dando todas as 

informações que ache essenciais para o uso racional do medicamento, ou encaminhar 

o doente ao médico ou outro profissional de saúde que julgue adequado. Além disso, 

pode ainda oferecer ao doente outros serviços de cuidados farmacêuticos, como o 

seguimento farmacoterapêutico ou educação para a saúde, caso seja aplicável. [1]  

Durante o estágio, foram várias as vezes que tive de aconselhar os utentes e 

indicar um MNSRM para tratamento de um transtorno menor. 

 

10.3 – Seguimento farmacoterapêutico 

 O seguimento farmacoterapêutico permite ao farmacêutico aplicar os seus 

conhecimentos sobre problemas de saúde e medicamentos, de modo a atingir 

resultados que melhorem a qualidade de vida dos utentes, resolvendo possíveis RNM. 

[26] 

 Esta prática profissional responsabiliza o farmacêutico pelas necessidades dos 

doentes relativas aos medicamentos e é realizado através da deteção de PRM e da 

prevenção e resolução de RNM. [26] 

 Assim, o objetivo principal passa pela colaboração com outros profissionais de 
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saúde a fim de conseguir que o doente retire a máxima efetividade da sua 

farmacoterapia. [26] 

 Este processo é sempre mais facilitado com os utentes fidelizados à farmácia, 

uma vez que é possível perceber e encadear toda a sua terapêutica e avaliar 

corretamente os problemas associados. [26] 

 

11 – Outros serviços 

11.1 – VALORMED 

 A VALORMED corresponde a um Sistema Integrado de Recolha de 

Embalagens e Medicamentos fora de uso, tendo uma elevada importância em termos 

de saúde pública e ambiental. [27] 

Os resíduos são recolhidos em contentores devidamente identificados e 

invioláveis. Quando os contentores se encontram com a capacidade completa, é 

preenchida a ficha do contentor (cujo duplicado é posteriormente arquivado na 

farmácia) (Anexo XVIII) e as empresas distribuidoras fazem o seu transporte. De 

seguida, o material recolhido é objeto de um processo de triagem, sendo 

reencaminhado para reciclagem todo o material de embalagem suscetível deste tipo 

de tratamento ambiental. [27] 

São abrangidos por este sistema resíduos de embalagens e resíduos de 

produtos fora de uso (quer seja devido ao prazo de validade ou por interrupção de 

tratamento) e podem ser medicamentos de uso humano, de uso veterinário ou outros 

produtos equiparados a medicamentos. [27] 

Os farmacêuticos e restantes profissionais de saúde que prestam conselhos ao 

balcão da farmácia, tem um papel relevante na adesão dos utentes a esta campanha, 

pelo que devem sempre informá-los que na sua farmácia podem entregar as 

embalagens de medicamentos fora de uso. [27] 

 

11.2 – Recolha de radiografias 

 As radiografias constituem resíduos perigosos por conterem prata, um metal 

pesado, contaminante de solos e águas subterrâneas. [28] 

 Na Farmácia Santos promove-se a entrega de radiografias com mais de cinco 

anos ou que já não tenham qualquer valor de diagnóstico, sem relatórios, envelopes 

ou folhas de papel. Estas são recicladas, sendo que cada tonelada dá origem a cerca 

de dez quilos de prata, cujo valor reverte a favor da ajuda humanitária da AMI. [28] 

 A primeira iniciativa de sensibilização da AMI foi em 1996, quando se registou a 

maior quantidade de radiografias recolhidas. De 1996 até 2011, foram recolhidas 

aproximadamente 1400 toneladas. [28] 
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11.3 – Farmacovigilância 

 Farmacovigilância é a atividade de saúde pública, cujo objetivo é identificar, 

quantificar, avaliar e prevenir os riscos associados ao uso dos medicamentos em 

comercialização, permitindo assim o seguimento das possíveis reações adversas aos 

medicamentos. [1] 

 Deste modo, o farmacêutico tem o dever de comunicar as suspeitas de reações 

adversas aos medicamentos de que tenha conhecimento e que não constem do RCM. 

A reação adversa detetada deve ser registada através do preenchimento de um 

formulário que é posteriormente enviado ao INFARMED. [1] 

 O farmacêutico, aquando da notificação ao INFARMED, deve obter informação 

acerca da descrição da reação adversa, a sua duração, gravidade e evolução; relação 

entre o aparecimento dos sinais e sintomas com a toma do medicamento; data de 

início e suspensão do medicamento, o seu lote, via de administração e indicação 

terapêutica e listagem dos medicamentos que o doente se encontra a tomar. [1] 

 Desta forma, os farmacêuticos exercem um papel importante na 

farmacovigilância, uma vez que as farmácias são um local de elevada acessibilidade, 

às quais muitos utentes se deslocam para tirar dúvidas e procurar ajuda. 

 

12 – Qualidade 

 As farmácias implementam e mantêm um sistema de gestão da qualidade 

destinado à melhoria contínua dos serviços que prestam aos utentes. A qualidade 

deve ser demonstrada através da acreditação pela OF em relação ao referencial das 

Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária e dos Procedimentos 

Operativos Normalizados produzidos pelo Sistema da Qualidade da OF. Devem 

também ser tidas em conta as normas internacionais, tais como a norma ISSO 9001. 

[1,2] 

 Assim, o diretor técnico da farmácia é o responsável pelo estabelecimento, 

documentação, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de 

gestão da qualidade e é responsável por todas as atividades que demonstrem 

influência na qualidade dos serviços prestados pela farmácia. Este sistema de gestão 

de qualidade deve ser orientado para a satisfação das necessidades dos doentes. [1] 
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13 – Considerações finais 

 O estágio na Farmácia Santos foi muito importante a nível académico, 

profissional e pessoal. Permitiu-me conhecer o dia a dia de uma farmácia comunitária, 

pôr em prática os conhecimentos adquiridos sobre os temas abordados em cinco anos 

de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e tornar-me numa pessoa melhor. 

 O meu estágio iniciou-se com a verificação das validades dos medicamentos, 

para atualização da sua ficha, seguindo-se da receção e armazenamento das 

encomendas. Estas duas tarefas permitiram-me estar em contacto com os nomes 

comerciais dos medicamentos, as suas ações terapêuticas e os locais de 

armazenamento dos diferentes medicamentos e produtos farmacêuticos.  

 A minha passagem pelo balcão surgiu de modo gradual e com o tempo 

consegui aumentar a confiança e melhorar o atendimento aos utentes. A equipa da 

Farmácia Santos esteve sempre ao meu dispor para me ajudar em qualquer dúvida ou 

problema que surgisse, tendo sido sempre incansável e paciente comigo.  

 Pela Farmácia Santos passam utentes de todas as idades, de todos os níveis 

sócio-económicos e com problemas e necessidades muito diferentes e o farmacêutico 

deve adaptar-se a cada utente e realizar um atendimento e aconselhamento 

personalizado e específico. Assim, o farmacêutico é um profissional de saúde 

polivalente que não dispensa apenas medicamentos, mas também transmite confiança 

e demonstra disponibilidade para com os utentes.  

 Penso que, no final, consegui superar todos os desafios propostos e pessoais, 

apenas conseguidos com a ajuda de toda a equipa de profissionais da Farmácia 

Santos, que sempre me ajudaram a ultrapassar os problemas e que durante estes 

quatro meses partilharam o seu conhecimento comigo, ajudando-me a crescer como 

farmacêutica que serei. 

A atividade farmacêutica possui uma elevada importância na sociedade e eu 

pretendo defende-la e orgulhá-la durante todo o meu caminho profissional.  
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Anexo II – Fatura (Cooprofar) 
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Anexo III – Fatura (ASousa) 
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Anexo V – Nota de crédito 
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Anexo VII – Receita médica não renovável 

 

 

 

 

 

 



 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Santos 

46 
 

Anexo VIII – Receita médica renovável 
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Anexo IX – Receita médica manual 
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Anexo X – Receita com “Exceção b) do nº 3 do artigo 6º” 
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Anexo XI - Receita com “Exceção c) do nº 3 do artigo 6º” 
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Anexo XII – Impressão no verso da fatura 
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Anexo XIII – Requisição de substâncias consideradas como psicotrópicos e 

estupefacientes 
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Anexo XIV – Receita médica contendo a prescrição de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes 
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Anexo XV – Verbete de identificação de lote 
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Anexo XVI – Relação resumo de lotes 
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Anexo XVII – Fatura Mensal de Medicamentos 
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Anexo XVIII – Ficha do contentor VALORMED
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1 – Introdução 

 Os Serviços Farmacêuticos (SF) Hospitalares têm como finalidade principal o conjunto 

de atividades farmacêuticas, exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados, 

sendo designadas por “atividades de Farmácia Hospitalar”. Segundo o Manual da Farmácia 

Hospitalar, “são o serviço que, nos hospitais, assegura a terapêutica medicamentosa aos 

doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integra as equipas de cuidados 

de saúde e promove ações de investigação científica e de ensino”. [1]  

O estágio curricular em Farmácia Hospitalar surge no âmbito do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia do Porto e decorreu durante os meses de 

fevereiro e março de 2013 nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga (HB). O estágio 

teve uma carga horária de 35 horas semanais, distribuídas por 5 dias, cuja orientadora foi a 

Dr.ª Antonieta Silva. 

 A escolha para um estágio hospitalar recai no facto de me preparar melhor para uma 

futura entrada no mercado de trabalho, a fim de conhecer melhor a profissão e a realidade do 

farmacêutico hospitalar (FH). Este é responsável por garantir aos doentes os medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos da melhor qualidade e aos mais baixos custos. 

[1]  

 Durante o estágio foi-me permitido aprender e ter conhecimento sobre as várias áreas 

abrangidas pelos SF hospitalares e este relatório tem por objetivo relatar a experiência vivida, o 

funcionamento dos SF do HB e o conhecimento adquirido ao longo destes dois meses.  

 

2 – Hospital de Braga 

O HB está situado na zona este da cidade de Braga e permitiu alargar os cuidados 

médicos a cerca de 1.2 milhões de pessoas dos distritos de Braga e Viana do Castelo. [2] 

Foi aberto ao público em maio de 2011 e está equipado com tecnologia de primeira 

linha, tendo uma área de construção de cerca de 140.000 m2. [2] 

O novo HB possui 9 edifícios distintos, unidos por uma ágora. Os serviços estão 

distribuídos por pisos, permitindo uma perfeita articulação entre as diferentes funcionalidades, 

sempre na perspetiva de uma maior qualidade de serviço e conveniência para o utente. [2] 

O HB é uma unidade hospitalar integrada no Serviço Nacional de Saúde, no âmbito de 

uma Parceria Público Privada celebrada através de um contrato de gestão assinado pela 

Administração Regional de Saúde Norte, em representação do Ministério da Saúde. [2] 

 

http://www.hospitaldebraga.com.pt/PT/o-novo-hospital
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3 – Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

3. 1 – Definição, Competência e Organização dos Serviços Farmacêuticos 

Os SF são departamentos com autonomia técnica e científica, sujeitos à orientação 

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

resultados do seu exercício. De acordo com o Manual da Farmácia Hospitalar, são 

responsabilidades dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares: a gestão (seleção, aquisição, 

armazenamento e distribuição) do medicamento e a gestão de outros produtos farmacêuticos 

(dispositivos médicos, reagentes e matérias-primas). São também os principais responsáveis 

pela implementação e monitorização da política de medicamentos, definida no Formulário 

Hospitalar Nacional dos Medicamentos (FHNM) e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT), pela gestão dos medicamentos experimentais e dos dispositivos utilizados para a sua 

administração, bem como os medicamentos já autorizados, eventualmente necessários ou 

complementares à realização dos ensaios e gestão da segunda maior rubrica do orçamento 

dos hospitais. [1]  

O principal objetivo dos SF do HB é permitir que todos os doentes tenham acesso a 

cuidados de excelência, garantindo o controlo integral do circuito do medicamento. Além disso, 

pretende promover o crescimento técnico através da colaboração na investigação e no ensino, 

de que é exemplo o estágio. 

Assim, os SF do HB: [2] 

 Desempenham o papel legalmente atribuído na investigação, colaborando nos 

ensaios clínicos e integrando a Comissão de Ética para a Saúde (CES) do HB; 

 Têm um papel ativo nas decisões técnicas de avaliação e autorização do uso de 

fármacos, integrando a CFT; 

 Promovem o ensino, ministrando estágios de Farmácia a alunos de diferentes 

Faculdades e Escolas do País. 

A direção destes serviços é obrigatoriamente assegurada por um FH que neste caso em 

particular é a Dr.ª Graça Castro. 

3.2 – Localização 

 Os SF devem, sempre que possível, ter facilidade de acesso interno e externo, ter todas 

as áreas (incluindo os armazéns) no mesmo piso e o setor de distribuição a doentes em regime 

de ambulatório deve situar-se próximo da circulação habitual deste tipo de doentes. Além disso, 

devem ter proximidade com os sistemas de circulação vertical como montacargas e 

elevadores. Deste modo, e cumprindo todos estes pressupostos, os SF do HB situam-se no 
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piso B1 (-1 ou Piso Técnico). 

 

 

 

Figura 1: Relações preferenciais de proximidade dos SF com outros serviços 
[1]

 

 

3.3 – Espaço Físico dos Serviços Farmacêuticos 

 O espaço físico dos SF encontra-se organizado do seguinte modo: 

 Ambulatório - possui um gabinete para atendimento e aconselhamento 

farmacêutico, sala de espera, armazém e receção administrativa [3]; 

 Área de distribuição clássica; 

 Área de Dispensa Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU); 

 Gabinete do Diretor do Serviço (DS); 

 Secretariado; 

 Área de Produção – neste local existem as matérias-primas, o material e a 

bibliografia necessárias para a produção de manipulados; 

 Área de ensaios clínicos (EC); 

 Zona de receção de encomendas - tem acesso direto ao exterior, para facilitar o 

acesso das empresas distribuidoras e encontra-se perto dos armazéns dos SF, 

para simplificar o armazenamento dos produtos. Além disso tem uma porta com 

largura suficiente para permitir a entrada de grandes volumes e tem ainda uma 

área administrativa com acesso ao sistema informático [1,3]; 

 Armazém principal; 

 Armazém de nutrição entérica e parentérica; 
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 Armazém de produtos de frio – as temperaturas dos frigoríficos que armazenam 

os produtos termossensíveis são registadas de quatro em quatro horas; 

 Armazém de material de penso, contrastes e colírios; 

 Armazém de estupefacientes e psicotrópicos; 

 Armazém de produtos inflamáveis; 

 Armazém de citotóxicos; 

 Armazém de injetáveis de grande volume; 

 Armazém de antisséticos e desinfetantes; 

 Zona de quarentena; 

 Sala de reuniões/Biblioteca; 

 Gabinetes farmacêuticos; 

 Vestiários; 

 Zona de Pausa; 

 Instalações sanitárias; 

 Armazéns de apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Planta dos SF do HB 
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3.4 – Recursos humanos 

 Para o correto funcionamento dos SF é necessária uma equipa multidisciplinar, na 

qualidade e a quantidade adequadas. [1] Cada colaborador tem as suas funções definidas e 

existe sempre uma primeira e segunda hipótese de substituição para cada função. Deste modo, 

os recursos humanos dos SF do HB são organizados do seguinte modo:  

 

Figura 3: Organização dos Recursos Humanos dos SF do HB. Adaptado de 
[3]

 

3.5 – Horário de funcionamento  

 Os SF do HB funcionam com três horários diferentes: horário de funcionamento, de 

atendimento e de prevenção. O horário de funcionamento dos SF é das 8h00 às 20h00, sendo 

o horário de atendimento externo das 8h00 às 17h00. Existe também um horário de prevenção, 

realizado por uma farmacêutica, rotativamente e segundo uma escala. O horário de prevenção 

semanal é das 20h00 às 24h00 e aos sábados, domingos e feriados é das 9h00 às 24h00. [3]   

 

3.6 – Sistema informático  

 O sistema informático utilizado no HB, inclusivamente nos SF é o Glintt HS (anexo I). 

Este programa permite a prescrição e distribuição de produtos farmacêuticos aos vários 

serviços clínicos (SC).  

 Através deste programa todos os profissionais de saúde do HB podem interagir, 

permitindo um melhor atendimento e funcionamento deste. Em suma, este sistema informático 

permite a gestão do doente, do circuito do medicamento, a prescrição eletrónica do 

medicamento. [4] 
 

 É ainda utilizado o SAP para gerir pedidos de medicamentos aos fornecedores, 

consultar os stocks e as notas de encomenda. 

Diretor do Serviço 

Dr.ª Graça Castro 

Assistentes técnicos 

Virgínia Graça 

Paula Pinto 

Técnicos Superiores de 
Saúde 

Águeda Vaz 

Antonieta Silva 

Vera Gonçalves 

Catarina Gomes 

Paula  Marques 

Rita Fortunato 

Betânia Faria 

Isabel Marcos 

Sara Barroso 

 

Técnicos de 
diagnóstico e 

terapêutica 

Emanuela Líbano 

João Gonçalves 

Liliana Silva 

Joana Neto 

Manuela Silva 

Assistentes 
operacionais 

Armando Samy 

Bruno Gouveia 

Filipa Araújo 

Francisco Teixeira 

José Carlos Ribeiro 

Armanda Costa 

João Carvalho 

Carlos Rodrigues 

 



Relatório de Estágio nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga - 2013 

13 
 

4 – Seleção, Aquisição, Receção e Armazenamento de Produtos Farmacêuticos 

4.1 – Gestão de stocks 

 Uma correta gestão de stocks deve garantir a assistência de todos os utentes do 

hospital, no que respeita a medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos 

farmacêuticos, sem interrupções ou atrasos. É responsabilidade dos SF garantir que estes 

produtos são utilizados corretamente e dispensados em perfeitas condições aos doentes do 

hospital. Para que tal aconteça, é importante adequar os fornecimentos realizados pelos 

laboratórios aos consumos previstos do hospital, de modo que todos os doentes tenham o 

tratamento devido, mas não haja stock em excesso nos armazéns dos SF do hospital. [1,5]     

 Segundo o Manual da Farmácia Hospitalar, a gestão de stocks dos produtos 

farmacêuticos, deve ser realizada informaticamente sempre que possível, com atualização 

automática de stocks. [1] No entanto, nos SF do HB tal não é possível, uma vez que o programa 

utilizado para as encomendas e para a saída dos produtos não é o mesmo. Assim, o consumo 

médio mensal de cada produto existente é calculado através do consumo do ano anterior, de 

modo a permitir maior facilidade na gestão dos stocks.  

 A gestão de medicamentos tem várias fases: seleção, aquisição, receção, 

armazenamento, distribuição e, por fim, administração do medicamento ao doente. [1]  

 

4.2 – Seleção e Aquisição de Produtos Farmacêuticos 

 A seleção de medicamentos é um processo contínuo, multidisciplinar e participativo, 

cujo objetivo é a aquisição dos medicamentos (indo ao encontro do FHNM e do Formulário 

José de Mello Saúde), mais adequados às necessidades farmacoterapêuticas dos doentes da 

responsabilidade do hospital, quer seja no internamento, quer no ambulatório, tendo em conta 

a qualidade, segurança, eficácia, eficiência e a economia. [1,5]   

 O FH é responsável por garantir aos doentes os medicamentos, produtos farmacêuticos 

e dispositivos médicos de melhor qualidade e aos mais baixos custos. No HB são efetuadas, no 

início do mês, as encomendas consoante contagem de stocks, e, de seguida, o secretariado 

emite a nota de encomenda, designando o código e a quantidade dos produtos a requerer, uma 

vez que o fornecedor é escolhido pela Central de Negociações, estando já esta informação 

introduzida no sistema. Finalmente, o DS ou o seu legal substituto valida a encomenda. Por 

vezes, surge a necessidade da autorização do Conselho de Administração, caso a encomenda 

ultrapasse um determinado valor monetário. [1]   

 Quando há faltas pontuais, o hospital contacta outros serviços prestadores de cuidados 

de saúde, farmácias comunitárias ou armazenistas para as suprir a curto prazo. 
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4.3. – Receção e Conferência de Encomendas 

 Uma vez que os SF são a porta de entrada para os medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos no hospital, estes têm a responsabilidade de garantir a sua qualidade. Para que 

tal aconteça é importante que haja condições adequadas, tais como o espaço, a segurança, a 

temperatura, a humidade e a luz. [5] A receção dos medicamentos é efetuada pelos assistentes 

operacionais (AO) e a conferência é sempre realizada por farmacêuticos. 

As encomendas vêm sempre acompanhadas de uma fatura ou uma guia de remessa e 

esta contém o original e o duplicado, sendo este último o que se utiliza para conferir as 

encomendas. Este processo é efetuado da seguinte forma: verifica-se o produto, a sua 

quantidade, o lote e a validade. Nos casos em que esta não vem impressa na fatura ou guia de 

remessa, deve ser escrita manualmente. Por fim, o farmacêutico deve colocar a data e assinar. 

De seguida, os documentos são enviados para o secretariado, para que se dê entrada dos 

produtos recebidos e consequente atualização de stock. O original da fatura é enviado para o 

departamento financeiro de modo a serem regularizados os pagamentos devidos. 

A receção de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes tem que ser efetuada 

sempre por um farmacêutico e o anexo VII que acompanha a encomenda é devidamente 

verificado e arquivado nos SF (anexo XVIII). Os medicamentos hemoderivados vêm 

acompanhados de um certificado de autorização de utilização de lote e um certificado de 

análise emitidos pelo INFARMED que são posteriormente arquivados (anexo XXIII e anexo 

XXIV).  

 Os produtos vêm geralmente acondicionados em caixas de cartão, à exceção dos 

produtos de frio que devem ser rececionados o mais rapidamente possível, de modo a serem 

colocados no armazém de produtos de frio, sob as condições necessárias.  

 Durante o estágio, recebi e conferi encomendas, estando assim em contacto com 

faturas e guias de remessa.  

 

 4.4 – Armazenamento  

 Para o correto armazenamento de produtos farmacêuticos é de extrema importância 

que existam as condições necessárias de espaço, luz, temperatura e humidade. Tal facto 

implica a existência de portas largas para a entrada de paletes com os produtos a armazenar e 

temperatura inferior a 25º C, proteção da luz solar direta e humidade inferior a 60 %. [1]   

 Todos os produtos são armazenados por ordem alfabética da sua DCI e existe sempre 

o cuidado de se colocar à frente os produtos com menor prazo de validade (princípio first 

expire, first out), diminuindo a possibilidade de serem devolvidos produtos com este prazo 
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expirado, seja qual for o armazém em que os produtos se encontram.  

 Nos SF do HB, os medicamentos citotóxicos, produtos de nutrição, contrastes, material 

de penso, colírios e medicamentos hemoderivados são armazenados em armazéns 

específicos. Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são armazenados em cofres 

num armazém com entrada restrita e os produtos inflamáveis em armazém com porta corta-

fogo. Os produtos de frio (termossensíveis) são acondicionados num armazém com frigoríficos 

com temperatura controlada entre os 2 e os 8ºC e as matérias-primas são armazenadas num 

armário no laboratório de produção. A temperatura e humidade dos vários armazéns é 

controlada através de diversos termohigrómetros. 

 É realizado um inventário semestralmente para que seja atualizado o stock do sistema 

informático, ou seja, minimizar as diferenças entre a realidade e os dados do sistema 

informático. 

 

4.5 – Prazos de validade 

 Aquando da receção das encomendas verifica-se sempre o prazo de validade dos 

produtos recebidos e estes devem ser armazenados consoante a sua validade, ou seja, os 

produtos com uma validade mais longa devem ser armazenados atrás, para que os que têm a 

validade mais curta sejam utilizados primeiro (regra first expire, first out). 

 Durante a conferência das encomendas, quando os produtos têm um prazo curto, o 

secretariado deve comunicar com o fornecedor e pedem um documento a garantir que caso o 

produto não seja consumido o laboratório faz troca por outro com prazo mais alargado ou 

crédito, para que se evite o acumular de produtos fora de prazo de validade. Enquanto se 

espera uma resposta, esses produtos devem ser colocados na quarentena. Nesta área são 

também colocados os produtos com prazo de validade expirado e que aguardam uma resposta 

do laboratório, sendo posteriormente trocados ou destruídos. 

 Todos os meses é impressa uma lista com os produtos cuja validade expira nesse mês 

e todos esses produtos, caso ainda existam em stock, devem ser encaminhados para a 

quarentena ou para os laboratórios, caso já se tenha obtido uma resposta positiva da sua parte. 

 De três em três meses, os farmacêuticos fazem uma revisão aos armários de todos os 

serviços clínicos e devem retirar tudo aquilo que está fora do prazo de validade e identificar 

todos os produtos com uma validade inferior a três meses, assinalando-os com uma etiqueta 

laranja. Nesta mesma revisão são retirados produtos que não façam parte do stock desse SC e 

é feita a verificação das quantidades em stock. Tudo isto é escrito numa tabela com o stock 

desse SC e deve ser assinado pelo farmacêutico responsável e o enfermeiro-chefe. No final, é 
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preenchida uma ficha de avaliação do SC, para que estes saibam quais os parâmetros a 

melhorar (anexo II). 

Durante o estágio fiz uma listagem de todos os produtos existentes nos SF com prazo 

de validade a terminar em 2013 e fiz revisões de stock a vários SC, o que foi muito 

enriquecedor, pois permitiu-me estar em contacto com a realidade dos serviços e os diferentes 

stocks existentes nestes, correspondendo às diferentes patologias tratadas. 

 

5 – Sistemas de Distribuição de Medicamentos  

 A distribuição de medicamentos é uma função da farmácia hospitalar que, com 

metodologia e conceitos próprios, torna disponível o medicamento correto, na quantidade e 

qualidade certas, para cumprimento da prescrição médica, para cada e todos os doentes do 

hospital. [5] 

 

5.1 – Distribuição Clássica 

 A distribuição clássica visa a reposição de stock do armário de cada enfermaria (armário 

de recurso) através de um pedido semanal efetuado pelo SC e reposição efetuada pelos SF. 

Este tipo de distribuição é então usado em serviços cujas características não viabilizam a 

utilização de um sistema de DDIDU e nos SC que, mesmo com esse tipo de distribuição, 

necessitam de um stock de apoio. [5]   

Cada SC tem um dia estipulado, no qual deve enviar informaticamente o pedido (anexo 

III), que é posteriormente avaliado por um farmacêutico. Os AO efetuam o picking e este é 

conferido por um farmacêutico o debita no programa informático, a fim de atualizar o stock 

existente. Quando alguns produtos não podem ser fornecidos, a informação deve ir escrita no 

documento que acompanha a encomenda transportada a cada enfermaria pelos AO (anexo IV).  

O stock de cada serviço tem uma elevada especificidade, ou seja, está associado às 

patologias que lá são tratadas e são decididos em conjunto pelo enfermeiro-chefe desse 

mesmo serviço e os SF e a qualquer momento podem ser alterados, consoante as 

necessidades. Esta variante de distribuição pretende garantir a reposição deste mesmo stock. 

Caso os SC peçam algo que não existe no seu stock, deve existir uma comunicação entre o 

enfermeiro-chefe desse serviço e os SF, a fim de eliminar quaisquer enganos.   

Este sistema aborda todos os produtos existentes nos armazéns dos SF, incluindo os 

soros e material de frio. No entanto, estes devem ser colocados em último lugar na encomenda 

devido às condições em que devem estar armazenados. 

 Os SF devem garantir que os produtos que são encaminhados para os diferentes 
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serviços são corretamente armazenados, tendo especial atenção àqueles que necessitam de 

ser guardados no frigorífico e ao abrigo da luz. 

 

5.1.1 – Pedidos urgentes 

Quando os serviços necessitam de algo que não possa esperar pelo pedido semanal ou 

pelo serviço de dose unitária, fazem pedidos urgentes. Estes são preparados pelos AO e 

conferidos pelos farmacêuticos. De seguida, são colocados numa estante destinada para 

serem reencaminhados o mais rapidamente possível para os serviços (anexo V).  

 

5.1.2 – Reposição de stock por níveis 

 É um sistema de distribuição, na qual cada enfermaria possui um stock de 

medicamentos fixo e controlado, acordado com o Diretor dos SF, o Diretor do Serviço, o 

Enfermeiro Chefe e o farmacêutico responsável (FR) pelo serviço, que é reposto com a 

periodicidade previamente definida. A quantidade de cada medicamento é definida de acordo 

com o consumo médio e é considerada suficiente para o período compreendido entre duas 

reposições. [1,5]   

 No HB este sistema de distribuição é utilizado no Bloco Operatório, no Serviço de 

Urgência e nos Armazéns Avançados. Estes últimos são serviços clínicos cujo stock é sempre 

conhecido pelos SF, uma vez que os profissionais de saúde têm sempre que debitar no 

sistema informático aquilo que administram aos doentes. Assim sendo, o stock destes SC é 

resposto aos máximos ou aos mínimos, consoante a necessidade.  

 

5.2 - Dispensa Individual Diária em Dose Unitária 

 A distribuição de medicamentos em sistema de dose unitária tem como principais 

objetivos aumentar a segurança no circuito do medicamento, diminuir os riscos de interação 

entre os medicamentos e reduzir os desperdícios. [1] É um sistema de distribuição em que todas 

as funções inerentes, como reembalagem, a interpretação da prescrição médica, a elaboração 

do perfil farmacoterapêutico e a distribuição são coordenadas pelos SF. Assim, este sistema de 

distribuição permite ao farmacêutico intervir na farmacoterapia, uma vez que este é o 

responsável pela interpretação e validação da prescrição eletrónica médica, originando a 

elaboração do perfil farmacoterapêutico do doente. [1,5]  

 A distribuição é individualizada por doente e é realizada para um período de 24 horas, 

sendo que cada SC tem um horário de validação e entrega específico. Estes horários têm que 

ser alterados à sexta-feira, uma vez que neste dia a medicação é enviada para 72 horas. [1]   
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 O FR valida a prescrição (anexo VI) (verificando as doses, possíveis interações e se há 

medicamentos extra-formulário), emitindo um mapa terapêutico (anexo VII) (documento que 

organiza a medicação por doente, contendo a informação deste e dos fármacos) que deve ser 

verificado. São também imprimidas as etiquetas de cada doente (anexo VIII) (com a informação 

sobre o nome, cama e serviço no qual se encontra o doente) e cada uma é colocada na gaveta 

respetiva. De seguida a medicação é preparada com apoio de equipamento semi-automático 

do tipo Kardex e FDS (realiza a reembalagem de formas farmacêuticas orais, como 

comprimidos, cápsulas ou drageias) que estão ligados ao sistema de prescrição online. Estes 

equipamentos permitem reduzir os erros, reduzir o tempo dispendido e melhorar a qualidade do 

trabalho. [1] Quando o Kardex não dispõe de um produto requerido, emite uma folha de 

incidências (caso o produto seja interno) e uma folha de produtos externos (que devido ao seu 

volume, condições de armazenamento ou ao uso raro não se encontra armazenado no 

equipamento). Os produtos que não se encontram armazenados na FDS nem no Kardex, por 

motivo de não serem reconhecidos ou terem que ser divididos, ou de consumo reduzido devem 

ser colocados manualmente nas gavetas dos pacientes. 

 A DIDDU não fornece determinados produtos como soros, injetáveis de grande volume, 

estupefacientes e hemoderivados (pois necessitam de requisição específica), medicamentos do 

domicílio (que normalmente os doentes trazem da sua residência), os medicamentos usados 

em SOS, tomas únicas, pomadas e cremes e fármacos em multidose que podem ser 

administrados a vários doentes. Assim, estes produtos farmacêuticos são enviados via 

distribuição clássica. 

 É permitido ao farmacêutico alterar a prescrição, desde que pelo mesmo princípio ativo, 

com a finalidade de ajuste de doses, sem que haja a necessidade de dividir comprimidos. 

 No caso de uma prescrição ser alterada ou um doente ser internado após o horário de 

validação de um determinado serviço, há a possibilidade dos SF serem contactados pelos 

enfermeiros a fim de modificarem a medicação do doente. 

 Quando o doente se recusa a tomar os medicamentos, tem alta ou por qualquer outra 

razão não os toma, estes são devolvidos na sua gaveta e esta informação tem que ser 

introduzida no sistema informático para que seja atualizado o stock e o perfil 

farmacoterapêutico do doente. A fim de evitar estas revertências é importante que os 

farmacêuticos se informem sobre as altas de determinada enfermaria antes de validar o 

serviço.  

Durante o estágio, acompanhei a validação e a emissão de mapas terapêuticos 

realizada pelos farmacêuticos, preparei a distribuição em dose unitária, colocando a medicação 
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do Kardex e os medicamentos reembalados da FDS nas respetivas gavetas e ainda colocando 

os medicamentos de forma manual, quando necessário. Ademais, participei no enchimento, 

manutenção e emissão do serviço da FDS e do Kardex e executei devoluções e alterações de 

medicamentos. Esta atividade foi muito enriquecedora, uma vez que me permitiu conhecer o 

perfil farmacoterapêutico dos doentes e conhecer melhor o Formulário José de Mello Saúde e 

os medicamentos a ele pertencentes. 

 

Figura 4: Circuito da DIDDU. Adaptado de 
[1]

 

5.3 - Dispensa de Medicamentos em Regime de Ambulatório 

 Este sistema de dispensa surge da necessidade de vigilância e controlo de 

determinadas patologias crónicas e da necessidade de vigilância da terapêutica prescrita para 

as referidas patologias, em estabelecimentos de cuidados de saúde diferenciados. Ademais, 

surge da necessidade de fazer face a situações de emergência, em que o fornecimento dos 

medicamentos não possa ser assegurado pelas farmácias comunitárias. [1,5] Assim, a 

Distribuição de Medicamentos em Regime de Ambulatório (DMRA) tem como vantagens a 

redução dos custos e riscos relacionados com o internamento hospitalar e a possibilidade do 

doente continuar o seu tratamento em ambiente familiar. [1]  

 Esta distribuição é realizada por um FH (apoiado por um sistema informático) e têm que 

existir as instalações e os equipamentos necessários, tal como acontece nos SF do HB no qual 

existe uma zona de acesso ao público que dispõe de uma sala de espera e uma sala de 

atendimento reservado e de fácil acesso pelo exterior. Deste modo, o farmacêutico tem a total 

responsabilidade da dispensa e do aconselhamento técnico, assim como do controlo de todos 

os medicamentos dispensados e organização de um sistema de controlo com registo do perfil 

farmacoterapêutico dos doentes. [1,20] 
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 Nos SF do HB, são cedidos medicamentos para as seguintes patologias (anexo IX): [20] 

 Doença renal crónica; 

 Esclerose Lateral Amiotrófica 

 Esclerose Múltipla; 

 Paraplegias espásticas familiares e ataxias cerebelosas hereditárias; 

 Deficiência em hormona do crescimento, Síndrome de Turner, “Small for 

Gestacional Age”; 

 Acromegalia; 

 Doença de Chron; 

 Artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática 

juvenil e psoríase em placas; 

 Hepatite C; 

 VIH/SIDA; 

 Fibrose Quística, entre outras. 

Atualmente é o Despacho n.º 13382/2012, de 4 de outubro que normaliza 

procedimentos, sendo que determina que a prescrição de medicamentos, para dispensa em 

regime de ambulatório pelas farmácias hospitalares, é obrigatoriamente realizada através de 

sistemas de prescrição electrónica. 

Os doentes têm acesso à medicação legislada gratuitamente, após autorização da 

Direção Clínica e da Comissão Executiva do HB (anexo XIII). No momento do levantamento 

dos medicamentos deve ser apresentado o cartão de utente (anexo XV), de seguida a 

prescrição eletrónica é validada e é necessário proceder à confirmação da sua validade (4 

meses após a data de emissão). Aquando da DMRA deve ser dada toda a informação 

relevante ao doente, quer de forma verbal ou escrita e, caso haja qualquer dúvida ou 

problemas com a prescrição, deve ser contactado o médico prescritor. No final, o utente ou 

cuidador deve assinar um termo de responsabilidade (anexo XVI), no qual declara que recebeu 

toda a informação precisa ao uso do medicamento. A quantidade dispensada é a necessária 

para um mês de tratamento, no fim do qual os doentes devem voltar a dirigir-se aos SF.  

 Há a possibilidade de serem cedidos medicamentos que estão ao abrigo do Despacho 

18419/10, de 2 de dezembro, a doentes externos ao HB que são seguidos em consulta 

especializada certificada. Todos os medicamentos dispensados ao abrigo deste Despacho que 

são cedidos no HB devem ser incluídos no registo mínimo obrigatório do INFARMED e 

enviados para esta entidade mensalmente (anexo XVII). 

Existem casos que requerem uma maior atenção como a dispensa da hormona do 



Relatório de Estágio nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga - 2013 

21 
 

crescimento e da talidomida. O primeiro fármaco é dispensado exclusivamente aos titulares da 

autorização que encontra arquivada no ambulatório (os titulares são, normalmente, os pais da 

criança). A cópia do cartão de identificação destes deve estar sempre anexada a esta 

autorização.  

A talidomida tem efeitos adversos graves, sendo utilizada off-label e, por isso, tendo de 

ser autorizada pela CES. Esta autorização deve incluir o consentimento informado do doente 

(anexo XXVIII) e a justificação clínica para o uso deste fármaco. No momento da dispensa, o 

utente faz-se acompanhar do livro do doente que deve estar devidamente preenchido na 

secção do calendário e que contém o resultado do teste de gravidez (no caso do doente ser 

uma mulher em idade fértil). Além disso, o utente tem de apresentar ao FH o formulário de 

autorização de prescrição. 

Caso um medicamento seja de uso exclusivo hospitalar ou se encontre esgotado em 

pelo menos duas farmácias de oficina (neste caso é necessário o carimbo das farmácias), o 

medicamento pode ser vendido nos SF ao preço do fornecedor acrescentado do IVA. Assim, o 

setor administrativo anexa uma fatura à prescrição médica e o pagamento é efetuado na 

Tesouraria do HB. 

 Durante o estágio assisti e realizei a DMRA, o que me permitiu um contacto mais direto 

com o público. 

 

5.4 –Pyxis Medstation 

 A Pyxis Medstation é um sistema de distribuição de medicamentos automatizado que 

integra armários controlados eletronicamente e geridos por um software. O principal objetivo 

deste sistema de distribuição é facilitar a dispensa de medicamentos, através da sua 

automatização. Além disso, permite aos SF terem conhecimento do stock, do enfermeiro que 

administrou o fármaco e quem foi o doente que o recebeu, conhecendo-se assim o perfil 

farmacoterapêutico dos doentes. Assim, este sistema aumenta a precisão, o controlo e a 

segurança do processo de dispensa de medicamentos. [6]  

 O stock deste equipamento é reposto todos os dias, aos mínimos ou aos máximos, 

consoante a necessidade e a menor data de validade deve ser sempre corrigida aquando a 

introdução de novos medicamentos.  

 No HB, este sistema pode ser encontrado na UCIP (na qual existem as medstations, ou 

seja, as diferentes gavetas e armários) e existe ainda uma unidade básica que permite o 

controlo dos stocks nos SF. 

6 – Medicamentos sujeitos a um controlo especial 
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6.1 – Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são todas as substâncias e suas 

preparações compreendidas nas tabelas I a IV do Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro, com 

retificação de 20 de fevereiro excetuando a tabela IIA. [5,8] Estes medicamentos são utilizados 

em variadas situações clínicas, no entanto, têm que ser usados sob o espetro de um uso 

medicinal e terapêutico, e no cumprimento estrito de recomendações clínicas. [9] 

 Uma vez que estes medicamentos estão associados a atos ilícitos, são alvo de muita 

atenção por parte das autoridades competentes, nomeadamente do INFARMED. [9] Devido ao 

rigoroso controlo de que são alvo, são regulamentados por legislação específica, como o 

Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro, que estabelece o “Regime jurídico do tráfico e consumo 

de estupefacientes e psicotrópicos”, Lei nº 45/96 de 22 de janeiro, que altera o Decreto-Lei nº 

15/93, o Decreto Regulamentar nº 28/2009, de 12 de outubro e a Portaria nº 981/98, de 8 de 

junho sobre “Execução das medidas de controlo de estupefacientes e psicotrópicos”. [1]   

No HB a aquisição deste grupo de medicamentos, tal como acontece com todos os 

outros é efetuada mensalmente. No entanto, difere dos outros medicamentos pelo facto de a 

sua nota de encomenda ter que ser acompanhada do Modelo n.º 1506 da INCM (anexo VII do 

Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro, retificado a 20 de fevereiro) (anexo XVIII). Este modelo 

é preenchido pela DS ou sua legal substituta e dele constam informações como o laboratório a 

que se destina a compra, o medicamento e a quantidade encomendada. Este documento é 

constituído por original e duplicado e é enviado via correio para o laboratório ao qual se faz a 

nota de encomenda. Quando rececionado pelo laboratório em causa é devidamente carimbado 

e datado pelo responsável técnico do laboratório e devolvido aos SF do HB juntamente com a 

encomenda, sendo posteriormente arquivado adequadamente. 

 A conferência destes medicamentos é obrigatoriamente efetuada por um farmacêutico, 

sendo imediatamente armazenados em cofre. 

 No HB o armazenamento dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é efetuado 

em cofres com código alfanumérico. Convém ainda realçar que os cofres encontram-se 

situados em sala fechada de acesso condicionado por cartão eletromagnético e é apenas 

acessível às farmacêuticas. 

 Relativamente à dispensa destes medicamentos, esta resume-se a uma reposição de 

stock nos SC de acordo com os registos de administração. Os registos de administração são 

efetuados em modelo específico - o Modelo nº1509 da Imprensa Nacional Casa da Moeda 

(INCM) ou anexo X (anexo XX). Este modelo é constituído por original e duplicado, sendo que 

o primeiro fica arquivado nos SF e o segundo fica arquivado no respetivo serviço. Este modelo 
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deve ser preenchido com o nome do fármaco em questão, dosagem, forma farmacêutica, 

identificação do doente a quem foi administrado e identificação do enfermeiro responsável pela 

administração. Finalmente o registo de administração deverá ser validado pelo DS ou o seu 

legal substituto com data, rubrica e número mecanográfico. Posteriormente os registos deverão 

ser enviados para os SF para que seja efetuada a reposição dos medicamentos em questão. 

Nos SF é efetuada a validação dos referidos registos pelo FR, que após verificar a sua 

conformidade valida-os e prepara a reposição dos medicamentos em questão. Os 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são transportados até aos SC por um AO e 

rececionados nos SC pelo enfermeiro responsável. Ambos os profissionais devem assinar a 

respetiva requisição confirmando a entrega e receção respetivamente. 

A distribuição destes medicamentos termina com o registo informático por SC dos 

medicamentos enviados (anexo XXI). Por serem medicamentos de acesso restrito e 

estritamente controlados, o stock é controlado muito regularmente pela FR. 

Durante o estágio tive oportunidade de participar, sempre com o apoio da FR pelos 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, na distribuição destes medicamentos a 

diversos SC. 

 

 

6.2 – Medicamentos Hemoderivados   

 Os hemoderivados são todos os medicamentos derivados do plasma humano e regem-

se por uma legislação específica, que tem como principal objetivo a identificação e o registo da 

administração destes fármacos aos doentes. Desta forma é possível compreender uma 

eventual relação de causalidade entre a administração terapêutica daqueles medicamentos e a 

Figura 5: Circuito dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 
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deteção de doença infeciosa transmissível pelo sangue. [10]  

 De acordo com o Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de setembro, publicado em 

Diário da República (2.ª Série) n.º 251 de 30 de outubro de 2000, todos os atos de requisição 

clínica, distribuição aos serviços e administração aos doentes de todos os medicamentos 

hemoderivados têm que ser registados, quer seja em estabelecimentos de saúde públicos ou 

privados. [10]   

 Aquando da receção dos hemoderivados nos SF, devem ser conferidos o boletim de 

análise que os acompanha (anexo XXIII) e o certificado de aprovação emitido pelo INFARMED 

(XXIV). [1] Este refere-se a um estudo de lote realizado pelo Laboratório de Qualidade desta 

entidade, sendo que posteriormente é então emitido um certificado de autorização de utilização 

de lote (CAUL). Este certificado contém ainda informação relativa ao número do lote, nome 

comercial, dose, substâncias ativas, número de unidades que correspondem a esse lote, prazo 

de validade, número e nome do titular da AIM e laboratório. 

 No HB a requisição de medicamentos hemoderivados pelos SC é efetuada através do 

modelo nº1804 da INCM e é constituído por duas vias, a “Via Farmácia” (XXV) e a “Via Serviço” 

(XXVI), sendo a primeiro autocopiativa e contendo as instruções relativas ao preenchimento, 

circuito e arquivo. [1] Contém quatro quadros – A, B, C e D – dos quais os dois primeiros devem 

ser preenchidos pelo clínico responsável pela requisição, o terceiro é preenchido pelo FR e o 

último é preenchido pelo enfermeiro que administra o fármaco. Cada documento corresponde 

unicamente a um doente e a um medicamento, sendo que a “Via Farmácia” deve ser arquivada 

nos SF e a “Via Serviço” deve ser arquivada no processo clínico do doente.  

 Os medicamentos hemoderivados enviados para os SC têm que ser obrigatoriamente 

identificados com o nome do doente, serviço requisitante, quantidade e modo de conservação.  

 No caso dos medicamentos hemoderivados não serem utilizados, estes devem ser 

devolvidos à farmácia, num prazo máximo de 24 horas. 

Durante o estágio tive a oportunidade de participar no fornecimento de medicamentos 

hemoderivados a vários SC, cumprindo todos os cuidados e regras a eles adstritos. 

 

6.3 – Gases medicinais 

 Segundo o Estatuto do Medicamento, “gases medicinais correspondem a gases ou a 

mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto direto com o organismo 

humano e que desenvolvam uma atividade apropriada a um medicamento, designadamente 

pela sua utilização em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou 

transportar órgãos, tecidos ou células destinados a transplantes, sempre que estejam em 
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contacto com estes.” [17,19] Estes estão incluídos nas Farmacopeias e têm que respeitar 

determinadas regras e procedimentos que estão regularizados pela Deliberação nº 56 de 2008. 

[18,19]  

 Desde 2006, os gases medicinais são uma área de intervenção dos FH. Esta 

intervenção está assente nos processos de seleção, aquisição, gestão de stocks, receção, 

armazenamento, distribuição, controlo e vigilância do risco de acordo com as boas práticas 

vigentes, garantindo-se assim a qualidade e segurança dos gases medicinais em todas as 

fases do circuito hospitalar até ao doente. [19]  

 Alguns dos gases medicinais mais utilizados em ambiente hospitalar são: 

 O ar medicinal (mistura de azoto e oxigénio); 

 O árgon; 

 O azoto; 

 O dióxido de carbono; 

 O hélio; 

 O oxigénio; 

 O protóxido de azoto. 

No HB existem gases medicinais em garrafa, que permitem o transporte e mobilização 

dos doentes, uma central de gases que fornece para a rede interna do hospital e dois tanques 

(um com oxigénio e outro com azoto). Existem ainda dois misturadores para a produção de ar 

medicinal. Estes funcionam automaticamente e a concentração de oxigénio é analisada de 

forma contínua mediante dois sistemas de análise de oxigénio independentes (analisador 

duplo), indo assim de acordo as normas instituídas. Se a mistura ou a pressão fornecida ao 

sistema de distribuição canalizada não se encontra conforme as especificações, deve ser 

ativado um alarme e o sistema do misturador deve fechar automaticamente a válvula de corte e 

iniciar o fornecimento de ar medicinal pela fonte secundária (reserva). [19] 

Cada serviço tem o seu stock de garrafas de gases medicinais e os SF repõem-no 

quando necessário, trocando-se as garrafas vazias. Assim, a principal função do FH nos SF do 

HB é verificar os pedidos, debitá-los e ter atenção às quantidades existentes para encomendar 

as quantidades necessárias. Os SF são ainda responsáveis pela garantia da qualidade do ar 

medicinal e oxigénio à entrada da rede de distribuição.  

Nos SF existem fichas de dados de segurança de cada gás medicinal existente, 

pormenorizando os riscos associados e os cuidados a aplicar em cada caso. [19]   

 

6.4 – Medicamentos Citotóxicos 
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 No circuito dos medicamentos citotóxicos, tal como noutras classes de fármacos, é 

muito importante a cooperação entre várias classes de profissionais de saúde. Deste modo, o 

médico prescreve o protocolo de quimioterapia pretendido para determinado doente e ativa-o, 

para que seja possível ao FH validar a prescrição eletrónica. O enfermeiro notifica o 

farmacêutico se, de acordo com as análises realizadas, o doente está ou não em condições de 

fazer o tratamento e ainda se reduz ou não as doses. 

  Uma vez que no HB não são produzidas as preparações de citotóxicos, o FH após a 

validação das prescrições tem que notificar o Hospital CUF, a fim de serem enviadas as 

preparações pretendidas. A receção dos medicamentos citotóxicos é realizada em conjunto por 

um farmacêutico e um enfermeiro e devem ser conferidos os nomes, fármacos e doses de cada 

doente. Além disso, deve ser sempre registada a temperatura a que são rececionados os 

produtos, com a finalidade de saber se foram transportados sob as condições necessárias. 

 A fim de puderem ser produzidas as preparações de medicamentos citotóxicos no 

Hospital CUF – Porto, semanalmente é enviado um determinado stock para este mesmo 

Hospital, tendo em conta os doentes e os protocolos que serão realizados. 

 O FH tem ainda a responsabilidade da gestão de stocks de medicamentos citotóxicos, 

da dispensa de fármacos anticancerígenos em regime de ambulatório a doentes que façam 

sessões de quimioterapia no Hospital de Dia do HB e de inserir os protocolos de quimioterapia 

no sistema informático. 

 No final do dia é conferido o mapa terapêutico para confirmar que todos os doentes que 

deviam receber tratamento realmente o fizeram e se não ocorreram quaisquer problemas. 

  Relativamente à preparação de medicamentos citotóxicos, esta deve cumprir normas e 

procedimentos escritos que garantam que os padrões de qualidade, higiene e desinfeção são 

cumpridos e verificados (manual de procedimentos de trabalho, tratamento de derrames, 

procedimentos normalizados de manutenção e limpeza, guia de manipulação de citotóxicos). 

Devem ser realizadas em ambiente asséptico e o pessoal que prepara os citotóxicos deve usar 

um vestuário protetor, luvas, touca, óculos de proteção e máscara. [1] 

 Durante o estágio pude acompanhar a receção e a validação da prescrição da 

quimioterapia, o que me permitiu estar em contacto com diferentes protocolos quimioterápicos. 

 

6.5 – Medicamentos de ensaio clínico 

 Segundo a Lei nº 46/2004, de 19 de agosto, que transpõe para a ordem jurídica 

nacional a Diretiva 2001/20/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de abril., ensaio 

clínico é “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os 
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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 a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a 

eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança 

ou eficácia.” [22] 

Os SF têm um papel muito importante no circuito dos medicamentos em investigação, 

garantindo a máxima segurança e eficácia dos estudos. É neste serviço que os medicamentos 

experimentais e os dispositivos utilizados para a sua administração são armazenados e 

cedidos. Assim, as principais responsabilidades do FH, além das funções inerentes a membro 

da CES do hospital, são o armazenamento (bem como a monitorização das suas condições) e 

dispensa dos medicamentos de EC, o arquivo e atualização da documentação do estudo e a 

receção e verificação da medicação. [1,5,22,24] 

As boas práticas clínicas, que são um conjunto de requisitos de qualidade, têm elevada 

importância nos EC, pelo que devem ser cumpridas rigorosamente. Para que tal aconteça 

devem existir vários documentos essenciais, que são submetidos aos organismos oficiais, que 

garantam o seu cumprimento. Deste modo é garantida a proteção dos direitos, da segurança e 

do bem-estar dos participantes nos EC e a credibilidade desses ensaios. [22] 

 Para que a realização de um EC seja autorizada, este tem que ser sujeito à avaliação 

da Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) que estuda os seus prós e contras. 

Além disso, o INFARMED também tem que ser notificado e tem que dar o seu parecer com um 

prazo de 90 dias após a receção de um pedido válido. [22] Por fim, o Conselho de Administração 

do hospital, em conjunto com a CES, autoriza ou não a realização do EC nas suas instalações.  

  

 

Figura 6: Circuito dos medicamentos de EC no Centro de Ensaio. Adaptado de 
[24]
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6.6 – Medicamentos extra-formulário  

 Um formulário hospitalar de medicamentos tem como filosofia a terapêutica limitada e 

ainda ser um veículo de educação e racionalização na escolha dos medicamentos. Segundo o 

Despacho nº 13885/2004, de 25 de junho, é obrigatória a utilização do FHNM pelos 

prescritores nos hospitais integrados no SNS e apenas devem ser utilizados a nível hospitalar 

os medicamentos que constem do mesmo formulário. [16] 

No HB é utilizado o Formulário José de Mello Saúde, no qual os medicamentos se 

encontram designados por substância ativa, inseridos num grupo terapêutico e com a 

identificação das formas farmacêuticas e dosagens existentes. Assim, é realizado um trabalho 

de seleção e ordenamento, uma vez que existem no mercado fármacos similares, com 

diferenças pouco significativas do ponto de vista farmacológico ou terapêutico, passando a 

existir uma maior racionalidade no uso dos medicamentos. [5]  

Quando o médico tem a necessidade de prescrever algum medicamento que não se 

encontra no formulário deve ser preenchido um documento (anexo XXVII), no qual consta a 

identificação do doente, cama, número de processo e serviço requisitante; diagnóstico; DCI, 

forma farmacêutica, dosagem, posologia e justificação para a utilização do medicamento. De 

seguida, este documento tem que ser assinado e autorizado pela Direção Clínica e enviado 

para os SF, para que o medicamento possa ser dispensado. 

  

7 – Produção  

7.1 - Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

 Atualmente, as preparações que se fazem destinam-se principalmente a indivíduos 

específicos (como a população pediátrica), à reembalagem de doses unitárias sólidas e a 

preparações asséticas (como soluções e diluições de desinfetantes).
 [1] Nos SF do HB são 

produzidos algumas formas farmacêuticas e desinfetantes, mas unicamente aqueles que não 

necessitam de condições de esterilidade e é cumprida a Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho 

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

farmácia de oficina e hospitalar”. [11]  

 Aquando da produção de manipulados nos SF é necessário, antes de mais, garantir a 

integridade e a qualidade dos produtos. Deve sempre ser preenchida uma ficha de preparação, 

com um número sequencial, e nela devem ser colocados os lotes das matérias-primas, a 

validade do manipulado e o lote deste (que é escrito do seguinte modo: ano, mês, dia e letra 

correspondente à ordem cronológica de produção desse dia). 

 No final da preparação, coloca-se o rótulo no recipiente acondicionador do manipulado e 
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este deve conter a validade, o lote, a data de produção e a assinatura do responsável. Deve 

também ser colocado um rótulo idêntico na ficha de preparação que fica arquivada.  

 É importante referir que todas as matérias-primas vêm acompanhadas de um certificado 

de análise e no momento da receção das encomendas este é verificado e arquivado. 

 Durante o estágio assisti à preparação de acetona, solução de eosina a 2%, papéis de 

tiopental de 10 miligramas, solução de formol e solução oral de captopril. Ademais, preparei 

acetona, álcool a 50%, papéis de esomeprazol e solução de ácido tricloroacético a 2%. 

 

7.2 – Reembalagem de medicamentos 

 A reembalagem de formas farmacêuticas orais é uma prática de farmacotecnia muito 

importante dos SF, uma vez que permite a disposição do medicamento na dose prescrita, de 

forma individualizada, com o objetivo de reduzir o tempo de enfermagem dedicado à 

preparação da medicação a administrar, reduzir os riscos de contaminação do medicamento, 

reduzir os erros de administração e uma maior economia; garantir a identificação do 

medicamento reembalado; protegê-lo dos agentes ambientais e assim assegurar que o 

medicamento reembalado pode ser utilizado com segurança, rapidez e comodidade. [1] Além 

disso, esta técnica é também importante para a distribuição clássica, uma vez que o lote e a 

validade têm sempre que vir inscritos para cada medicamento e, quando tal não acontece, há a 

necessidade de reembalagem. Este processo tem que permitir a identificação do fármaco, 

dose, forma farmacêutica, prazo de validade, lote e data da reembalagem.    

 Durante o estágio assisti e realizei a reembalagem de alguns medicamentos. 

 

8 – Nutrição 

 Segundo o FHNM “nutrição consiste no acesso, ingestão, digestão, absorção e 

metabolização de substâncias bioquímicas - os nutrientes - em quantidades e proporções tais 

que permitem a normal morfologia e funcionamento das estruturas subcelulares e celulares, e 

mesmo o adequado desenvolvimento e maturação”.[12]  

 Na grande maioria das pessoas, os nutrientes são veiculados através dos alimentos. 

Cada indivíduo, quer seja saudável ou doente, tem necessidades específicas, quer em micro, 

quer em macronutrientes e estas devem ser adquiridas de um modo equilibrado, com o objetivo 

de manter a homeostasia e de corrigir desequilíbrios nutricionais. [12]   

 Nos indivíduos doentes, o metabolismo basal é aumentado ou diminuído pela doença 

subjacente e disfunção de determinado(s) órgão(s) e, contrariamente ao que acontece nos 

indivíduos saudáveis, a ação dinâmica específica dos alimentos ingeridos e os gastos de 
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energia resultantes das atividades física e intelectual perdem relevância na definição das 

necessidades energéticas totais diárias. [12]   

 Qualidade em saúde exige a prescrição de nutrição (nutrientes) conforme as 

necessidades individuais calculadas, ou seja, deve adequar-se o esquema nutritivo à situação 

clínica do doente, realizar-se monitorização clínica e laboratorial e corrigir-se os aportes em 

função da evolução do paciente. Só desta forma a nutrição, entérica ou parentérica, será 

considerada uma terapia segura e eficaz. Como tal, nos SF do HB existem vários tipos de 

nutrição, quer entérica, quer parentérica, incluindo nutrição específica para algumas patologias, 

como diabetes e doença hepática. [3,12]  

 A validação das prescrições de nutrição artificial faz-se eletronicamente, excetuando o 

serviço UCIP, em que são enviadas requisições em suporte de papel.  

 

 

Figura 7: Algoritmo para decisão da via de administração para Nutrição 
[12]

 

8.1 – Nutrição Entérica 

As dietas entéricas são, normalmente, administradas através de sondas 

nasogástricas/entéricas colocadas por gastrostomia/jejunostomia cirúrgica ou endoscópica, 

mas podem também ser administradas pela via digestiva normalmente, dependendo do estado 

desta via no doente. Há doentes que têm a necessidade de receber dietas entéricas, podendo 

ser como suplemento de alimentos correntes (quando a ingestão é insuficiente) ou como única 

forma de nutrição oral (em geral dietas poliméricas). [12]   

Segundo o FHNM, os tipos de nutrição entérica organizam-se da seguinte forma:  
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Figura 8: Tipos de nutrição entérica. Adaptado de 
[12]

 

 Os suplementos dietéticos orais completos não contêm fibra, lactose ou glúten, pelo 

menos em quantidades significativas. Cada embalagem contém lípidos em proporções 

variáveis, mas sempre inferiores a 25,2%, oligoelementos e vitaminas que fornecem cerca de 

25% das necessidades recomendadas. Podem ser comercializadas no mercado com diferentes 

sabores. Os suplementos modulares são concentrados de macronutrientes e servem para 

fortificar dietas de alimentos correntes. Não são muito utilizados em dietas hospitalares, a não 

ser nos serviços de pediatria e geriatria. [12]   

 Relativamente às dietas entéricas apresentam-se, na sua grande parte, sob a forma 

líquida e algumas têm formulações pediátricas. Na população adulta são utilizadas para 

administração por sonda, sob a forma neutra sem adição de sabores. Todas contêm 

micronutrientes em quantidades variáveis que devem ser adequadas à patologia do paciente. 

[12]  

 

8.2 – Nutrição Parentérica 

No caso do sistema digestivo não funcionar de modo a absorver corretamente os 

nutrientes necessários (funções inferiores a 50%), pode ser utilizada a nutrição parentérica, por 

via central ou periférica. A nutrição parentérica fornece macro e micronutrientes consoante as 

necessidades do doente em causa. É a última via de recurso, uma vez que é a menos 

fisiológica, pois os nutrientes administrados ultrapassam as fases de ingestão, digestão, 

absorção e também o efeito de primeira passagem de metabolização hepática. [12]   

Os macronutrientes são veiculados por soluções concentradas de glucose, soluções de 

aminoácidos essenciais e não essenciais e emulsões lipídicas, em concentrações variáveis. A 

Indústria Farmacêutica comercializa kits e misturas (bolsas bi ou tricompartimentadas) de 

diferentes composições em macro e micronutrientes, existindo exemplos de cada uma destas 
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bolsas nos SF do HB. As misturas de nutrientes estão comercializadas em misturas binárias e 

ternárias. Estas podem conter ou não eletrólitos, mas não contêm oligoelementos nem 

vitaminas, podendo estes ser adicionados posteriormente. [12]   

Estas formulações podem ver administradas através de veia periférica se a 

osmolalidade for inferior a 850 mosm/l, ou por veia central, ou seja, é preciso ter em atenção a 

osmolalidade da preparação aquando a administração. [12]   

No caso de ser necessária para um doente do HB a produção de uma nutrição 

parentérica com características individualizadas, é efetuado o pedido ao Hospital CUF 

Descobertas. Aquando da receção deste produto deve ser dada atenção à temperatura a que 

se encontra, não podendo ser utilizada se esta for superior a 8ºC. 

  

9 – Autorização de Utilização Especial 

De acordo com o Deliberação nº 105/CA/2007, quando uma instituição de saúde 

pretende deter medicamentos que não possuem AIM em Portugal, é necessário um pedido de 

licença de importação ao INFARMED. [21] 

A Autorização de Utilização Especial (AUE) depende da verificação cumulativa de 

algumas condições, entre as quais, a entidade requerente ser uma instituição de saúde com 

autorização de aquisição direta de medicamentos, não existirem em Portugal medicamentos 

essencialmente similares aprovados e os medicamentos serem considerados imprescindíveis à 

prevenção, diagnóstico ou tratamento de determinadas patologias e comprovadamente sem 

alternativa terapêutica. [17,21] 

O medicamento em questão tem que possuir uma AIM em país estrangeiro, pois, caso 

contrário, a sua segurança e eficácia têm que ser devidamente justificadas e suportadas por 

ensaios anteriores, nomeadamente aqueles que são realizados tendo em vista um pedido de 

AIM. [21] 

O pedido de AUE é apresentado ao INFARMED pelo Diretor Clínico da instituição de 

saúde na qual o medicamento vai ser administrado, sob proposta fundamentada do DS que se 

propõe a utilizar o medicamento e o parecer da CFT (anexo XXIX). Quando a autorização é 

concedida, nela deve constar a identificação do estabelecimento de saúde, do medicamento 

autorizado (incluindo composição qualitativa e quantitativa em substância ativa e forma 

farmacêutica), prazo de validade da autorização (que é, no máximo, de um ano) e o número de 

unidades autorizadas para esse período. [21] 

No caso de o medicamento não pertencer ao FHNM, o pedido de autorização deve ser 

ainda acrescido de uma justificação clínica.  
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10 – Comissões técnicas 

 As Comissões Técnicas (CT) são órgãos consultivos indispensáveis para a 

implementação de regras, normas de procedimentos e de utilização de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos. São de uma importância vital como instrumentos multidisciplinares de 

decisão sobre emissão de pareceres que condicionam, adequam, normalizam e contribuem 

para a qualidade dos cuidados ao doente. [5]  

 Em conformidade com o Manual da Farmácia Hospitalar, integrar equipas de CT é uma 

das funções dos SF. A participação farmacêutica em comissões no HB resume-se da seguinte 

forma:  

 

 

 

 

Figura 9: Organização da participação dos SF nas CT do HB 
[3] 

 

10.1 – Comissão de Farmácia e Terapêutica  

 A CFT é um órgão contínuo e multidisciplinar que tem por objetivo zelar pela definição e 

cumprimento de políticas de utilização segura, eficaz e eficiente de formas farmacêuticas no 

HB. [13]  

 São desempenhadas por esta comissão diversas funções, entre as quais, atuar como 

órgão de ligação entre os serviços de ação médica e os SF, zelar pelo cumprimento do FHNM 

e suas adendas e apreciar com cada serviço hospitalar os custos da terapêutica que 

periodicamente lhe são submetidas, após emissão de parecer obrigatório pelo Diretor dos SF 

do hospital. [14]    

Esta comissão é constituída no máximo por seis membros, dos quais metade são 

médicos e metade são farmacêuticos, não sendo nenhum deles remunerado pela função 

desempenhada. Os médicos são nomeados pelo Diretor Clínico do hospital e os farmacêuticos 

pelo Diretor dos SF, de entre os médicos e farmacêuticos do quadro do hospital. A presidência 

da CFT é desempenhada pelo Diretor Clínico do hospital ou por um dos seus adjuntos. [13,14] 

 A CFT reúne obrigatoriamente de três em três meses, no entanto pode reunir-se sempre 

que o presidente a convoque (preferencialmente 48 horas antes). Estas reuniões abordarão a 

recolha de informação sobre a prescrição e utilização dos medicamentos no ambiente 

hospitalar, tendo em vista a eficácia do tratamento do doente e o objetivo de poupança e 

racionalidade na gestão de stocks. [13,14] 
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O mandato desta comissão tem a duração de três anos e pode ser renovado no final 

deste tempo pela Comissão Executiva. [13] 

 

10.2 – Comissão de Ética para a Saúde  

 A CES representa um órgão consultivo, colegial e multidisciplinar com a finalidade de 

zelar pela observância ou padrões de ética no exercício das ciências médicas, protegendo e 

garantindo a dignidade e integridade humanas, procedendo à análise e reflexão sobre temas 

da prática médica que envolvam questões de ética. [13,15] 

 O mandato desta comissão é de três anos e, sendo uma equipa multidisciplinar, é 

constituída por sete membros, de diferentes áreas profissionais, tais como, médicos, 

enfermeiros, farmacêuticos, juristas, teólogos, psicólogos, sociólogos ou profissionais de outras 

áreas das ciências sociais e humanas. Cabe ao Diretor Clínico das instituições e serviços de 

saúde públicos ou unidades privadas de saúde designar os membros. [13,15] 

 Algumas das funções da CES são: emitir, por sua iniciativa ou por solicitação, pareceres 

sobre questões éticas no domínio das atividades, pronunciar-se sobre a suspensão ou 

revogação da autorização para a realização de ensaios clínicos e reconhecer a qualificação 

científica adequada para a realização de ensaios clínicos, relativamente aos médicos da 

instituição.É também esta Comissão que exerce poder na autorização de fármacos off-label, ou 

seja, quando algum médico pretende utilizar um medicamento para um efeito que não consta 

da sua autorização de mercado. [13,15]  

 

10.3 – Comissão de Controlo da Infeção  

 A Comissão de Controlo de Infeção (CCI) tem por fim prevenir, detetar e controlar as 

infeções, promovendo ações, articulando-se com vários serviços, unidades de cuidados e 

demais órgãos técnicos. Assim, pretende-se alcançar o objetivo da máxima qualidade e 

segurança no hospital. [13] 

 O controlo das infeções é um indicativo da qualidade dos cuidados prestados por uma 

determinada instituição de saúde e esta só é considerada eficaz que todos os envolvidos 

souberem o que, como e quando fazer, evitando assim a transmissão cruzada da infeção. [13] 

 Esta comissão é constituída por três núcleos (Executivo, de Apoio Técnico e Consultivo 

e de Membros dinamizadores) e trabalha em quatro vertentes diferentes: vigilância 

epidemiológica; elaboração e monitorização do cumprimento de normas e recomendações de 

boas práticas; formação e informação, quer a profissionais de saúde, quer a doentes, quer a 

visitantes e consultadoria e apoio. [13] 
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11 – Farmacovigilância 

 A introdução de um novo fármaco no mercado implica a realização prévia de uma série 

de ensaios que fornecem a informação sobre o seu perfil farmacológico, terapêutico e tóxico, 

no entanto há certos aspetos da sua atividade farmacológica que não são detetados e a 

população alvo dos ensaios clínicos nem sempre coincide com aquela na qual o fármaco vai 

ser aplicado. Daí surgiu a necessidade de estabelecer um programa de farmacovigilância pós 

comercialização. Assim, o Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em 1992, pelo 

Despacho Normativo nº 107/92, de 27 de junho, no entanto é regulamentado pelo Decreto-Lei 

nº 242/2002 de 5 de novembro, desde 2002. Atualmente, é o INFARMED a entidade 

responsável pelo acompanhamento, coordenação e aplicação do Sistema Nacional de 

Farmacovigilância. [1,5]  

 Como profissionais de saúde que são, os FH integram a estrutura deste sistema e, 

deste modo, têm o dever de notificar o INFARMED sobre qualquer reação adversa (grave ou 

não esperada) que ocorra durante o processo de utilização dos medicamentos. Esta notificação 

pode ser efetuada através do preenchimento de um boletim que se encontra disponível no site 

do INFARMED (anexo XXX). Assim os hospitais constituem unidades de farmacovigilância de 

elevada importância, uma vez que nestes locais se utiliza fármacos que, apesar de inovadores, 

têm um elevado potencial de agressividade. [1]  

 Em suma, nesta área os FH assumem um papel bastante relevante, uma vez que em 

ambiente hospitalar são utilizados fármacos citotóxicos e outros que assumem um controlo 

especial, sendo então um local suscetível à ocorrência de reações adversas. 

 

12 – Qualidade 

 Segundo o Manual de Farmácia Hospitalar, “qualidade em saúde é o conjunto de 

propriedades e qualidades de um serviço de saúde, que confere a aptidão para satisfazer 

adequadamente as necessidades implícitas e explícitas dos doentes.” [1]  

 Um sistema de garantia de qualidade tem como base a existência de procedimentos 

padronizados. Os procedimentos devem ser escritos, documentados e regularmente revistos e 

atualizados para todas as atividades desenvolvidas pelos SF. A qualidade revela um papel 

importante na segurança e proteção do pessoal, medicamentos, instalações e equipamentos, 

ou seja, gestão do erro e de outros riscos. [1,5]   

Os sistemas de gestão de qualidade, a partir de critérios e padrões definidos, promovem 

a validação dos procedimentos, impulsionam as diferentes fases do ciclo da qualidade, com 

objetivos e metodologias diferenciadas. Exemplos de sistemas de creditação são: o modelo de 
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certificação de processos e serviços ISSO 9002/2000, os modelos de acreditação do Health 

Quality System (King’s fund) e da Joint Comission International, o modelo canadense, o prémio 

de excelência da European Foundantion for Quality Management (EFQM), o prémio Demming, 

Baldridge, etc [5]  

O sistema de qualidade utilizado no HB é o ISO 9001:2008, sendo que a entidade 

acreditadora é a Caspe Healthcare Knowledge System (CHKS). 
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13 – Considerações finais 

 Estes dois meses de estágio foram o culminar de vários anos de estudos na área das 

Ciências Farmacêuticas e permitiram-me conhecer a dinâmica e a organização dos SF 

hospitalares e consolidar o conhecimento adquirido ao longo do curso do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas. Durante o estágio pude contactar com a realidade profissional do 

FH no HB e conhecer as suas diferentes funções, tais como, a validação de prescrições 

eletrónicas, aquisição e distribuição de medicamentos, acompanhamento de medicamentos de 

ensaios clínicos, controlo de qualidade e algumas questões relacionadas com a farmácia 

clínica. Deste modo, juntamente com uma equipa multidisciplinar da qual fazem parte as 

demais classes de profissionais de saúde, o farmacêutico pretende promover uma melhor 

qualidade de vida aos doentes e uma farmacoterapia mais eficaz e segura. 

 O estágio em Farmácia Hospitalar deu-me a oportunidade de observar e participar nas 

diversas funções dos FH, o que é essencial para a minha atividade como futura farmacêutica. 

Penso que superei os desafios que me foram propostos ao longo destes dois meses, sempre 

com a ajuda de toda a equipa dos SF do HB. 

 Durante o estágio conheci uma realidade nova que foi, sem dúvida, muito gratificante e 

enriquecedora, tanto para o meu futuro profissional, como em termos pessoais e, apesar de 

todos os obstáculos, acredito que irei sempre dignificar a classe farmacêutica. 
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Anexo I: Página inicial do sistema informático utilizado no HB 
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Anexo II: Avaliação da revisão de serviço
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Anexo III: Pedido normal 
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Anexo IV: Satisfação de um pedido normal 
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Anexo V: Pedido urgente 
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Anexo VI: Validação da prescrição médica 
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Anexo VII: Mapa terapêutico  
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Anexo VIII: Etiquetas utilizadas na DDIDU 
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Anexo IX: Medicamentos dispensados em Farmácia Hospitalar em Regime de Ambulatório 
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Anexo X: Formulário do programa de prevenção da gravidez (Talidomida) 
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Anexo XI: Certificado de análise do INFARMED do Interferão beta-1b 
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Anexo XII: Certificado de análise do INFARMED da Toxina Botulínica 
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Anexo XIII: Extra-formulário para prescrição e dispensa de medicamentos em regime de 

ambulatório 
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Anexo XIV: Registo de consumo em ambulatório 
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Anexo XV: Cartão de utente do HB 
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Anexo XVI: Termo de responsabilidade 

 

 

  
 
 

 

 
Eu, ____________________________________________________, portador do C.C./B.I. n.º 

____________, pelo presente declaro ter recebido toda a informação relevante ao uso e à 
conservação do(s) medicamento(s) que compõe(m) o meu tratamento e que periodicamente levanto 

na Unidade de Farmácia de Ambulatório do hospital _________, responsabilizando-me pela boa 
utilização do medicamento e por garantir que os mesmos são transportados e armazenados 

no domicílio de forma a garantir as condições de conservação que me foram indicadas. 

Responsabilizo-me também por qualquer extravio ou dano causado à medicação enquanto esta 
estiver ao meu cuidado.  

 
 

O utente:  

_______________________________________ 
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Anexo XVII: Tabela de registo dos medicamentos dispensados constantes do despacho nº 

18419/2010 
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Anexo XVIII: Anexo VII relativo à requisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

pelos SF   
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Anexo XIX: Fatura 
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Anexo XX: Requisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes pelos serviços 

clínicos 
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Anexo XXI: Registo de consumo de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes por serviço 

clínico 
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Anexo XXII: Registo de movimentos de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo XXIII: Certificado de análise de medicamentos hemoderivados 
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Anexo XXIV: Certificado de Autorização de Utilização de Lote 
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Anexo XXV: Via Farmácia da requisição de medicamentos hemoderivados 
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Anexo XXVI: Via Serviço da requisição de medicamentos hemoderivados 
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Anexo XXVII: Justificação para utilização de medicamentos extra-formulário 
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Anexo XXVIII: Consentimento informado 
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Anexo XXIX: Requisição de uso obrigatório para AUE 
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Anexo XXX: Formulário de notificação ao INFARMED
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