
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Estágio 
Farmácia da Apúlia 

Abril-Julho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Rita Dias Mesquita 

 

  



Relatório de Estágio| Farmácia da Apúlia  

 

- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estudante,  

 

 

 

(Ana Rita Dias Mesquita)  

 

 

 

A Orientadora,  

 

 

 

(Dr.ª Maria Aurélia Queirós Cerqueira Oliveira)  



Relatório de Estágio| Farmácia da Apúlia  

 

- 3 - 

 

1. Índice 

 

1. ÍNDICE ....................................................................................................................................... - 3 - 

2. DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE ................................................................................................. - 5 - 

3. AGRADECIMENTOS .................................................................................................................... - 6 - 

4. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ - 7 - 

5. ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA ................................................................................................... - 8 - 

5.1. LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO ............................................................................................................... - 8 - 

5.2. RECURSOS HUMANOS ................................................................................................................... - 8 - 

5.3. ÁREA EXTERNA ............................................................................................................................ - 9 - 

5.4. ÁREA INTERNA ............................................................................................................................. - 9 - 

5.4.1. Área de exposição .......................................................................................................... - 9 - 

5.4.2. Área de atendimento ao público .................................................................................. - 10 - 

5.4.3. Área de atendimento personalizado ............................................................................ - 10 - 

5.4.4. Área de receção de encomendas .................................................................................. - 11 - 

5.4.5. Área de armazenamento .............................................................................................. - 11 - 

5.4.6. Escritório ...................................................................................................................... - 12 - 

5.4.7. Laboratório ................................................................................................................... - 12 - 

5.4.8. Instalações Sanitárias ................................................................................................... - 12 - 

5.5. SISTEMA INFORMÁTICO ............................................................................................................... - 12 - 

6. APROVISIONAMENTO E ARMAZENAMENTO ........................................................................... - 13 - 

6.1. GESTÃO DE STOCKS .................................................................................................................... - 13 - 

6.2. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS ........................................................... - 14 - 

6.3. REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS ...................................................................................................... - 14 - 

6.3.1. Receção e conferência de encomendas ........................................................................ - 15 - 

6.3.2. Devoluções ................................................................................................................... - 16 - 

6.4. ARMAZENAMENTO ..................................................................................................................... - 17 - 

6.5. PRAZOS DE VALIDADE ................................................................................................................. - 17 - 

6.6. DISPENSA DE MEDICAMENTOS ...................................................................................................... - 18 - 

6.6.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica .................................................................... - 19 - 

7. RECEITA MÉDICA ..................................................................................................................... - 20 - 

8. TIPO DE VENDAS...................................................................................................................... - 22 - 

9. DISPENSA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES ..................................... - 23 - 



Relatório de Estágio| Farmácia da Apúlia  

 

- 4 - 

 

10. MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO .............................................................................. - 24 - 

11. MEDICAMENTOS MANIPULADOS ........................................................................................ - 25 - 

12. AUTO-MEDICAÇÃO .............................................................................................................. - 26 - 

13. TESTES BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS ................................................................................ - 26 - 

13.1. MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL .................................................................................................. - 27 - 

13.2. MEDIÇÃO DA GLICÉMIA .............................................................................................................. - 27 - 

13.3. MEDIÇÃO DO COLESTEROL E TRIGLICERÍDEOS ................................................................................... - 28 - 

13.4. DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL ............................................................................. - 28 - 

14. VALORMED ......................................................................................................................... - 29 - 

15. FATURAÇÃO ........................................................................................................................ - 30 - 

16. CONCLUSÃO ........................................................................................................................ - 32 - 

17. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................... - 33 - 

 

 

  



Relatório de Estágio| Farmácia da Apúlia  

 

- 5 - 

 

2. Declaração de Integridade  

 

Eu, _______________________________________________, abaixo assinado, nº 

__________, estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

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

integridade na elaboração desta monografia / relatório de estágio.  

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

mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou 

partes dele). Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores 

pertencentes a outros autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, 

tendo neste caso colocado a citação da fonte bibliográfica.  

 

 

 

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

______  

 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________ 

  



Relatório de Estágio| Farmácia da Apúlia  

 

- 6 - 

 

3. Agradecimentos 

 

Dra. Aurélia e Dr. Oliveira: 

 À Dra. Aurélia um agradecimento muito especial por me ter proporcionado a 

realização do estágio e pelo carinho e sorrisos com que me recebeu.  

 Ao Dr. Oliveira um muito obrigado pela alcunha carinhosa com que me 

baptizou e por todo o carinho que transmitia. 

Dra. Anina: 

 À Dra. Anina, uma pessoa com grande conhecimento científico e de uma 

humanidade fora de vulgar, agradeço o tempo que passou comigo, os conhecimentos 

que me transmitiu e acima de tudo com ela compreendi que ser farmacêutico é colocar 

o utente e as suas preocupações acima de tudo. 

Sr. Rogério, Sr. Francisco, Sr. João e Manuel Aurélio: 

Ao Sr. Rogério, ao Sr. Francisco, ao Sr. João e ao Manuel Aurélio, pessoas a 

quem a experiência lhes ensinou muito, agradeço muito pela boa disposição, pelo 

carinho e humildade com que me receberam. Agradeço, de igual forma, os 

conhecimentos que me transmitiram. 

 

 Levo, desta farmácia um leque muito alargado de conhecimentos não só a 

nível científico, mas também a nível pessoal. Deste o início até ao final do estágio 

senti que as pessoas me apoiavam e ensinavam tudo o que havia para ensinar. A boa 

disposição, a humildade, o sentido de responsabilidade e o trabalho são quatro 

aspetos que reinam nesta farmácia. 

  

 Um muito obrigado a todos! 

  



Relatório de Estágio| Farmácia da Apúlia  

 

- 7 - 

 

4. Introdução 

 Hoje em dia, a farmácia funciona como uma ferramenta do sistema de saúde 

que os utentes procuram para resolver parte dos seus problemas. Devido a este 

desenvolvimento crescente das funções incumbidas às farmácias é extremamente 

importante a realização do estágio neste estabelecimento, onde existe uma junção da 

prática com a teoria adquirida ao longo dos cinco anos de formação académica. 

 Compreender a funcionalidade da estrutura externa e interna da farmácia, o 

circuito do medicamento, adquirir noções de gestão de stocks, conhecer as 

ferramentas informáticas disponíveis, perceber o mecanismo de dispensa dos 

medicamentos, promover a difusão de informação e conselhos tendentes a assegurar 

o uso racional do medicamento, saber a importância dos programas de promoção da 

saúde levados a cabo pelas farmácias e desenvolver uma análise crítica dos 

processos tendo por base a teoria previamente aprendida foram os principais 

objectivos da minha participação neste estágio. 

 É deveras importante a função desempenhada por um farmacêutico na 

farmácia comunitária, em que esta é muitas vezes a primeira opção que o utente toma 

quando se encontra perante um problema de saúde. Como tal, o farmacêutico é o 

responsável, entre outros, pela cedência e informação sobre a utilização correta dos 

medicamentos, pela proteção da saúde individual e coletiva, pela promoção da adesão 

à terapêutica e pelo acompanhamento em Farmacovigilância, tendo uma importância 

fulcral no que diz respeito à promoção da adesão à terapêutica. 

 Este relatório retrata a experiência muito enriquecedora que vivi na Farmácia 

da Apúlia durante estes quatro meses, desde à gestão de stocks, à receção de 

encomendas, ao atendimento, à realização de testes bioquímicos e a muitas outras 

tarefas. 
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5. Organização da Farmácia 

5.1. Localização e horário 

 A Farmácia da Apúlia situa-se na Avenida da Praia, nº111, 4740-031 Apúlia, 

concelho de Esposende. Está situada a cerca de 200 metros do Centro de Saúde da 

Apúlia. 

 Encontra-se aberta todos os dias das 9 horas até às 23 horas. 

 O público-alvo são maioritariamente as pessoas que habitam na Apúlia e, em 

época balnear, as pessoas que frequentam a praia nesta vila. 

5.2. Recursos humanos 

“As farmácias dispõem, pelo menos, de um director técnico e de outro farmacêutico.” 

[1] 

Propriedade e Direcção Técnica:  

- Dra. Maria Aurélia Queirós Cerqueira Oliveira 

Farmacêutica adjunta:  

- Dra. Anina Isilda Ferraz Soares Silva Braga 

Ajudantes técnicos de Farmácia: 

- João Luís Reis Barreira 

- Francisco José Pinto Ferreira 

- Rogério Ramon S. Rodrigues 

- Manuel Aurélio Cerqueira Oliveira 

Auxiliar de Limpeza: 

- Sílvia 
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5.3. Área externa 

 

O espaço é sinalizado por uma cruz verde luminosa e contém uma placa com a 

identificação da farmácia. [2] 

Duas montras da Farmácia são perceptíveis para o exterior, as quais são 

modificadas com regularidade de acordo com a época do ano, situações festivas, etc. 

Normalmente procede-se à redecoração destas por critérios sazonais, como já referi, 

no entanto, a preocupação com a adequação deste espaço é constante. De uma 

forma geral, encontram-se expostos cartazes publicitários de produtos de venda livre 

de acordo com a época do ano. [3] 

5.4. Área interna  

A farmácia deve apresentar-se como um espaço onde o utente se sinta 

confortável, deve ser calmo, sempre limpo e de perfeita harmonia. Deve possuir todas 

as características de um espaço de saúde proporcionando uma total confiança no 

farmacêutico. [3] 

A farmácia da Apúlia obedece a estes requisitos, sendo constituída por uma 

garagem, área de recepção de encomendas, área de armazenagem, instalações 

sanitárias, laboratório, zona de atendimento ao público e também existe um espaço de 

atendimento personalizado. 

5.4.1. Área de exposição 

Trata-se de uma área com cadeiras de repouso, uma balança eletrónica para 

controlo do peso, índice de massa corporal e medição da pressão arterial, folhetos 

informativos e o contentor do Valormed. Encontram-se alguns expositores com 

diversos tipos de produtos, desde produtos de dermocosmética, a produtos de higiene 

íntima, produtos para grávidas e pós-parto, dietéticos, produtos de higiene oral, 

produtos capilares, produtos sazonais (produtos expostos sofrem variação de acordo 

com a época do ano, assim, por exemplo no Verão, encontram-se em destaque os 

protetores solares e produtos de emagrecimento). 

Da entrada da farmácia consegue ver-se, perfeitamente por detrás dos 

balcões, em cima, uma placa com o nome da farmácia bem como com o nome da 

directora técnica, placa esta de instalação obrigatória. 
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Todos os produtos visíveis ao utente e que se encontram na zona de 

atendimento, sejam armazenados na prateleira ou em expositores, são, 

obrigatoriamente MNSRM, uma vez que a publicidade a MSRM é proibida. Depois de 

armazenados em prateleiras estes produtos encontram-se separados em diferentes 

secções atendendo ao tipo de produto a que correspondem.  

No que toca aos MSRM que se encontram na zona de atendimento, estes 

estão armazenados em gavetas próprias para o efeito, devidamente fechadas e 

divididas por secções mediante o tamanho, forma farmacêutica e nome por ordem 

alfabética. 

No que diz respeito aos medicamentos genéricos cuja forma farmacêutica se 

refere a comprimidos, drageias ou cápsulas, estes são armazenados, juntamente com 

os MSRM, igualmente por ordem alfabética de princípio activo 

5.4.2. Área de atendimento ao público 

 A área do atendimento ao público é o local de recepção dos utentes e é onde se 

processa a maior parte das actividades no âmbito da venda e aconselhamento de 

medicamentos. Através do atendimento geral os utentes reconhecem ou não a 

qualidade dos serviços prestados pela farmácia sendo importante que este espaço 

seja convidativo. 

Esta zona é composta por um balcão de atendimento que, por sua vez, possuem 

dois postos de venda equipados, cada um, com um computador com o programa 

Sifarma 2000. No balcão de atendimento é possível encontrar um caixa com o 

dinheiro, uma impressora e dois leitores de código de barras. 

Em destaque nesta área encontram-se também folhetos informativos de 

campanhas no âmbito da promoção da saúde pública e prevenção da doença. 

5.4.3. Área de atendimento personalizado 

A área de atendimento personalizado é o local onde se determinam os parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos. Deste modo, neste local encontram-se todos os aparelhos 

inerentes à medição dos parâmetros e ainda uma mesa e duas cadeiras. No final de 

cada medição o Farmacêutico explica e comenta os resultados obtidos com o utente, 

fornecendo conselhos de forma a promover sempre a saúde e bem-estar do utente. 
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Este local pode ser usado para um atendimento mais personalizado, quando o 

utente pede mais privacidade para algum esclarecimento. 

5.4.4. Área de receção de encomendas 

É neste espaço onde, diariamente, se faz a gestão das encomendas necessárias à 

Farmácia.  

Encontra-se nesta zona um balcão com um computador, ao qual está ligado um 

leitor ótico de código de barras, uma impressora de etiquetas para a impressão de 

códigos de barras, caso os produtos não estejam marcados. Adicionalmente 

encontram-se os telefones, um armário onde estão os documentos ligados à gestão 

farmácia, dossiers relativos a fornecedores e dossiers com faturas, assim como 

dossiers das devoluções, e outros documentos relacionados com a receção de 

encomendas. Assim, todos os produtos que dão entrada na farmácia passam 

obrigatoriamente por esta zona antes de serem dispensados ou armazenados. 

É também neste local que se encontra o frigorífico necessário à conservação de 

todos os produtos sujeitos a refrigeração existentes na farmácia.  

5.4.5. Área de armazenamento 

Esta zona serve fundamentalmente para guardar grandes quantidades de 

medicamentos, que serão depois enviados para preencher/repor as gavetas, quando 

necessário. 

A zona de armazenamento pode dividir-se em duas zonas: as gavetas deslizantes 

e os armários de prateleiras, perto da zona de atendimento, e o armazém 

propriamente dito. 

Aqui, no armazém está presente a maioria dos medicamentos e dispositivos 

médicos, arrumados consoante a forma farmacêutica e dispostos por ordem alfabética 

do seu nome comercial. Importante referir que, no armazém, os medicamentos 

genéricos estão separados dos medicamentos de marca, organizados de igual forma, 

por ordem alfabética. 

Separados destes, temos ainda os pertencentes ao protocolo da Diabetes, os 

medicamentos não sujeitos a receita médica obrigatória, os psicotrópicos e 

estupefacientes, os medicamentos de uso veterinário e os medicamentos que 

necessitam de refrigeração, armazenados num frigorífico programado para manter a 
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temperatura entre 2-8ºC (vacinas, insulina, determinados colírios e algumas 

vitaminas). 

Os psicotrópicos e estupefacientes estão armazenados num armário fechado, sem 

qualquer identificação mas do conhecimento de todos os Profissionais da Farmácia.  

5.4.6. Escritório 

É neste local onde se encontram armazenados todos os documentos que dizem 

respeito à gestão e administração da farmácia. 

5.4.7. Laboratório  

É aqui onde são realizados os manipulados, encontrando-se o material e as 

matérias-primas necessárias. É de salientar que a Farmácia da Apúlia realiza poucos 

manipulados, apesar de estar equipada para tal, uma vez que não existe muita 

prescrição. 

5.4.8. Instalações Sanitárias 

A Farmácia da Apúlia contém uma instalação sanitária. 

5.5. Sistema informático 

A Farmácia da Apúlia está equipada com o SIFARMA 2000, o qual permite realizar 

tarefas essenciais à farmácia, fazendo a gestão de produtos de acordo com os stocks 

máximos e mínimos definidos. 

Permite ainda gerir prazos de validade e a etiquetagem de produtos de venda livre, 

os quais não possuem códigos de barras, e de forma a auxiliar a nossa intervenção 

com o utente possibilita visualizar contraindicações e interações medicamentosas na 

venda em causa.  
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6. Aprovisionamento e armazenamento 

6.1. Gestão de stocks 

 A gestão é fundamental para o bom funcionamento e para a viabilidade 

económica de uma empresa. As encomendas e o aprovisionamento espelham o rigor 

de gestão, desde o momento da compra até ao seu armazenamento, nunca 

descurando a importância vital dos prazos de validade.  

 Um factor comum no momento das encomendas são as bonificações, assim é 

essencial estimar a probabilidade de venda e a capacidade de armazenamento do 

produto em causa. Pretende-se que não existam grandes quantidades de stock 

acumulados (o que poderia implicar a necessidade de mais espaço de 

armazenamento, possíveis alterações dos produtos, expiração de prazos de validade, 

entre outros custos) bem como garantir sempre as existências necessárias para que 

não se verifiquem rupturas, para que a imagem da farmácia perante o doente não 

fique comprometida. 

 No entanto, a gestão do stock não significa apenas encomendar tudo o que é 

novo e renovar os produtos que já existem, deve-se ter em conta o espaço físico, 

procura sazonal e habitual do produto, o interesse económico na sua aquisição...  

 Na Farmácia da Apúlia, a gestão dos medicamentos é feita tendo como auxílio 

o SIFARMA 2000. Assim, cada produto existente na farmácia, contém uma ficha 

própria, com um stock mínimo e máximo estipulado. Sempre que um produto é 

dispensado, há uma baixa automática no stock, e o sistema informático, de forma 

automática, sugere a quantidade a encomendar quando o stock mínimo é atingido. 

 Para uma correta e consciente gestão de stocks, os principais aspetos a ter em 

consideração, enumeram-se a seguir: tipo de utentes da farmácia e as suas diferentes 

dificuldades, hábitos de prescrição dos médicos, área de armazenamento disponível, 

campanhas publicitárias, média de vendas dos meses anteriores, altura do mês, novos 

produtos lançados no mercado, campanhas favoráveis (bonificações dos 

fornecedores) e época sazonal. Deverá evitar-se um elevado empate de capital, a 

existência de produtos sem saída e a expiração dos prazos de validade. 
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6.2. Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

 Existem duas formas que permitem à farmácia adquirir os seus produtos sendo 

que uma delas é diretamente aos laboratórios (por exemplo através dos delegados 

comerciais), e a outra é através de armazenistas/cooperativas de distribuição. 

 As encomendas realizadas junto aos laboratórios produtores têm normalmente 

preços mais baixos (mais bonificações) e portanto constituem maior margem de lucro 

para as farmácias. Mais aspetos a favor deste tipo de aquisição, revelam-se em 

organizações de ações de formação por parte do laboratório, promoção de campanhas 

sazonais em alguns produtos nomeadamente cosmética e higiene, disponibilidade de 

amostras gratuitas para familiarizar o utente com os produtos. No entanto, o tempo de 

entrega e a exigência de quantidades mínimas fazem com que a maior parte das 

encomendas sejam endereçadas aos intermediários armazenistas. Estes, apesar de 

exigirem preços mais elevados tem prazos de entrega mais curtos e não exigem 

quantidades mínimas e por isso a farmácia pode adequar os pedidos exactamente às 

suas necessidades. 

 Produtos para os quais não é tão vantajoso comprar aos intermediários, como 

alguns cosméticos, produtos naturais e produtos ocasionais, a farmácia pode fazer 

compras directas a laboratórios específicos e já conhecidos da farmácia, por exemplo 

a Vichy®. 

 A farmácia da Apúlia trabalha com cinco distribuidores grossistas: OCP, 

Alliance Healthcare, A. Sousa, Botelho & Rodrigues e Medicanorte. 

6.3. Realização de encomendas 

 Diariamente a farmácia faz uma encomenda de forma a repor os produtos que 

atingem o stock mínimo, na medida em que há necessidade de repor o stock máximo, 

e por outro lado serve para adquirir produtos específicos pedidos pelo cliente que, no 

momento, não existem na farmácia. 

 Pontualmente são pedidos via telefone aqueles produtos específicos para um 

determinado utente, confirmando-se junto do fornecedor se tem o produto em causa, e 

a hora a que o produto se encontrará na farmácia. 

 As encomendas são realizadas maioritariamente através do software 

SIFARMA. Este programa efetua “propostas de encomenda” que são realizadas 
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automaticamente em função do stock mínimo de todos os produtos farmacêuticos, da 

quantidade vendida e da existente no stock, podendo ser alterado o fornecedor 

sempre que se fundamente. Posteriormente essa proposta é avaliada pelo profissional 

responsável tendo como base a rotatividade do produto e as bonificações que sejam 

favoráveis à farmácia. Por último envia-se a encomenda para o distribuidor grossista. 

6.3.1. Receção e conferência de encomendas 

 A receção de encomendas e armazenamento foram das primeiras tarefas que 

realizei na farmácia durante o meu estágio, o que me permitiu um primeiro contato 

com a grande diversidade de medicamentos, de embalagens de diferentes dosagens 

do mesmo medicamento e com as diferentes formas farmacêuticas do mesmo 

principio ativo.  

 A encomenda chega à farmácia dentro de caixas de plástico devidamente 

identificadas fazendo-se acompanhar de uma guia de remessa/ factura, que é utilizada 

para conferir os produtos. [ANEXO 1]  

 No momento da recepção, e após nos certificarmos que a encomenda se 

destina à farmácia damos preferência a produtos que requerem frio/ fresco, 

recepcionando-os de imediato e colocando-os no frigorífico, não comprometendo a 

qualidade dos mesmos. 

 De seguida inicia-se a leitura óptica dos produtos para que estes possam dar 

entrada no SI, neste momento é crucial atentar a diversos factores: margem, 

quantidade encomendada/recebida/faturada, prazo de validade e preço. 

Existem produtos que são marcados na farmácia segundo uma margem 

estipulada, e graças a uma função na ficha do produto, após a sua recepção é emitida 

uma etiqueta onde consta o nome do produto, o preço (PVP) e o IVA a que está 

sujeito. [Anexo 2] É fundamental ter em linha de conta o preço a que se compram os 

produtos, e no caso dos produtos que requerem etiqueta deve-se consultar os stocks 

para que, quando aplicável, se atualizem todos os preços.  

Quando psicotrópicos e estupefacientes fazem parte da encomenda esta faz-se 

acompanhar de uma requisição em duplicado que é emitida pelo distribuidor. Os 

registos de entrada e saída são arquivados numa pasta destinada única e 

exclusivamente a estes produtos, depois de preenchidos e assinados pela Diretora 

Técnica. 
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As faltas dos produtos e os produtos esgotados são transferidos para uma nova 

proposta de encomenda, assegurando, deste modo, que não haja ruptura de stock. No 

final da verificação, a factura é arquivada por data e por fornecedor.  

As facturas são armazenadas no escritório a cada final de mês. Da maioria dos 

fornecedores, no final do mês, vem um resumo de todos os valores das suas facturas 

e é este resumo que se manda para o contabilista. Dos fornecedores que não 

mandam este resumo mandam-se os originais das facturas para o contabilista da 

farmácia. 

O processo de recepção dos produtos encomendados por telefone apenas difere 

na sua fase inicial, em que é necessário criar a respectiva nota de encomenda. Assim, 

é criada uma encomenda manual que, em vez que ser enviada ao fornecedor por 

modem, é enviada “para o papel”, ou seja, destina-se só a avisar ao operador que for 

recepcionar que aquele(s) produto(s) foram encomendados por telefone e devem ser 

recepcionados à parte.  

Por fim, nas encomendas efectuadas directamente ao laboratório produtor, a 

recepção é basicamente semelhante à dos restantes produtos em que, o operador 

verifica as quantidades enviadas, os respectivos prazos de validade e o preço dos 

produtos. 

6.3.2. Devoluções 

“Nas farmácias não podem existir produtos em mau estado de conservação. 

As farmácias não podem fornecer produtos que excedam o prazo de validade.” [4] 

 É crucial ter um controlo dos prazos de validade, tornando-se mais fácil a 

recolha dos produtos com prazos curtos, para que sejam posteriormente devolvidos 

aos fornecedores, fazendo-se acompanhar de uma nota de devolução onde é 

obrigatório preencher o motivo de devolução e aconselhável referir qual o documento 

de origem. [Anexo 3] 

 Para além deste motivo de devolução existem outras situações: embalagem 

danificada, produtos que não correspondam ao encomendado, produtos retirados do 

mercado, entre outros.  

 Para regularizar a devolução dos produtos o armazenista pode emitir uma nota 

de crédito ou enviar novos produtos que substituam os em questão. [Anexo 4] 
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 Caso a devolução não seja aceite o produto fica armazenado na farmácia, 

separado dos restantes produtos. 

6.4. Armazenamento 

 Depois de devidamente recepcionados todos os produtos que dão entrada no 

stock da farmácia devem ser devidamente armazenados. Uma boa gestão do espaço 

físico da farmácia mostra-se essencial para facilitar aos Profissionais de Farmácia o 

processo de dispensa de medicação aos utentes bem como acaba por reduzir o tempo 

de espera dos mesmos. 

 A primeira regra a ter em atenção, quanto ao armazenamento, é a FIFO - First 

In, First Out, ou seja, colocam-se os produtos recém-chegados "atrás" dos existentes 

excepto nos casos em que estes apresentem prazo de validade inferior, verificando-se 

então a validade da FEFO –First Expired, First Out sobre a FIFO. Este método (FEFO) 

permite escoar do stock todos os produtos cujo prazo de validade se apresente mais 

curto.  

 Os medicamentos que necessitem de temperaturas especiais de 

armazenamento (como as vacinas, as insulinas, algumas vitaminas, etc.) são 

conservados no frigorífico, anteriormente à armazenagem dos restantes produtos.  

 Na Farmácia da Apúlia os medicamentos são armazenados de acordo com a 

forma farmacêutica (formas farmacêuticas liquidas para uso externo (loções, 

aerossóis); gotas (formas de uso nasal, auricular e gotas em geral); granulados; 

aerossóis; formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos, cápsulas); de 

administração retal, administração vaginal (supositórios, enemas, óvulos, comprimidos 

vaginais); formas farmacêuticas líquidas orais (xaropes, suspensões), medicamentos 

de preparação para exames, pomadas), e por ordem alfabética. 

 Os psicotrópicos e estupefacientes devem ser armazenados em local 

apropriado e reservado, fora do alcance ao público, de modo a garantir a segurança 

do utente como o de todo o pessoal da farmácia. Os produtos de veterinária devem-se 

encontrar separados. 

6.5. Prazos de Validade 

 O controlo dos prazos de validade é talvez das funções mais importantes 

inerentes ao Circuito do Medicamento. A dispensa de um produto cujo prazo se 
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encontra ultrapassado ou a retenção desse mesmo produto em stock pode acarretar 

graves prejuízos quer para os utentes (diminuição na eficácia terapêutica ou mesmo 

efeitos tóxicos por alteração do princípio activo) quer para a farmácia. A prestação de 

um bom serviço em farmácia comunitária está directamente relacionada com este 

factor. 

 Entende-se por prazo de validade o tempo que decorre entre o fabrico do 

medicamento e o decréscimo da quantidade de princípio activo em 10%, relativamente 

à quantidade mencionada na embalagem. [5] 

 O prazo de validade é atualizado quando a pessoa responsável, durante a 

receção da encomenda, introduz o prazo de validade do produto. 

 Os produtos que apresentam prazo de validade expirado ou próximo dos 

meses em causa são recolhidos, e devolvidos aos fornecedores acompanhando os 

produtos a nota de devolução para posterior envio de crédito ou produtos de igual 

valor para a farmácia. 

6.6. Dispensa de medicamentos 

 A dispensa dos medicamentos é uma das funções mais valorizadas pelos 

utentes da farmácia, porque cada vez mais sentem a necessidade de estar bem 

informados no que diz respeito à sua saúde. Sendo assim, os profissionais de 

farmácia devem agarrar esta oportunidade de comunicação com os utentes para 

promover os cuidados de saúde, a adesão à terapêutica e alertar para os perigos dos 

erros de medicação. 

 Medicamento é toda a substância ou associação de substâncias apresentada 

como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres 

humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser 

humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma acção 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas. [6]  

 Os medicamentos podem ser classificados em Medicamentos Sujeitos a 

Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). 
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6.6.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 Os MSRM são aqueles que só podem ser dispensados na farmácia, Hospitais 

ou outras Instituições de Saúde mediante apresentação da respetiva receita. Estão 

sujeitos a receita médica os medicamentos que preencham uma das seguintes 

condições:  

 Possam constituir um risco para a saúde do doente, directa ou indirectamente, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados 

sem vigilância médica;  

 Possam constituir um risco, directo ou indirecto, 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 

actividade ou reacções adversas seja indispensável aprofundar; 

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica. [6]  

Os MSRM podem-se subdividir nas seguintes categorias: 

 Medicamentos sujeitos a receita médica renovável dizem respeito a 

determinadas doenças ou a tratamentos prolongados, e podem no que diz 

respeito à segurança da sua utilização, ser adquiridos mais do que uma única 

vez sem haver urgência de uma nova prescrição médica. [Anexo 5] 

 Medicamentos de receita médica especial: medicamentos que contenham 

como substância ativa, aquela que se insere nos Estupefacientes ou 

Psicotrópicos, tendo estes legislação específica. 

 Medicamentos de receita médica restritiva (de utilização reservada a certos 

meios especializados: uso exclusivo hospitalar, a patologias cujo diagnóstico 

seja efetuado apenas em meio hospitalar e a doentes em tratamento 

ambulatório. [6] 
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7. Receita Médica 

 A receita médica é o veículo utilizado para que ocorra comunicação entre o 

médico, o farmacêutico e o utente, assim aquando da validação da mesma existem 

parâmetros fundamentais a serem respeitados. 

 A receita médica define-se como a prescrição de um determinado 

medicamento de uso humano por profissional devidamente habilitado a prescrever 

medicamentos. [6] 

As receitas médicas, por sua vez podem ser: 

 Receita médica não renovável: o prazo de validade é de 30 dias. [Anexo 6] 

 Receita médica renovável: tem um prazo de validade de 6 meses. Destinam-se 

a determinadas doenças e a tratamentos prolongados. [7] 

Antes da dispensa deve-se atentar:  

 Identificação do utente e entidade responsável pela comparticipação;  

 Identificação do médico prescritor;  

 Vinheta ou carimbo do local de prescrição, sempre que aplicável  

 Identificação dos medicamentos prescritos: por DCI e/ou nome comercial, 

dosagem, forma farmacêutica, posologia, tamanho e número de embalagens; o 

número máximo de embalagens por receita do Serviço Nacional de Saúde 

equivale a 4 embalagens, podendo ser prescritos 4 medicamentos diferentes; 

até duas embalagens do mesmo medicamento, ou até quatro embalagens, no 

caso do medicamento se apresentar sob a forma unidose. 

 Data de prescrição: permite conferir o prazo de validade da receita  

 Ausência de rasuras  

 Número da receita e respectivo código de barras  

 

Durante a dispensa:  

O farmacêutico deve manter o diálogo com o utente tentando perceber a quem se 

destina a medicação, se é a primeira vez que vai fazer a terapêutica em questão, e 

analisar aspectos terapêuticos tais como: efeitos adversos, contra-indicações, e 

precauções especiais a tomar. As interacções medicamentosas são bastante 
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frequentes em doentes polimedicados pelo que se deve ter um cuidado muito especial 

no momento da dispensa. 

Além disto, a posologia de cada medicamento deve ser cuidadosamente explicada ao 

utente, de forma verbal e escrita para que o objectivo terapêutico seja atingido. 

 

Após a dispensa, o farmacêutico deve confirmar:  

 A comparticipação quando aplicável  

 Preços;  

 Valor a pagar pelo utente  

 Talão ou documento para IRS  

 Após a impressão, no verso da receita de toda a informação relativa à 

medicação dispensada (código de barras, quantidade, dosagem…), o utente deve 

assinar a mesma, confirmando tudo o que foi anteriormente referido.  

 É de extrema importância garantir que nenhum utente saia da farmácia mal 

esclarecido pois isso poderia comprometer a adesão à terapêutica. 
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8. Tipo de vendas 

 Depois de se ter seleccionado dos respectivos locais de armazenamento, de 

forma cuidadosa e segura, a medicação correcta que consta da receita e sempre 

prestando atenção aos prazos de validade, dosagem e tamanho de embalagem (tendo 

em conta que em caso de omissão da dosagem e/ou tamanho da embalagem não se 

pode dispensar a medicação) é necessário proceder ao seu processamento 

informático e ao ato de venda da medicação. 

 Quanto ao tipo de venda, os medicamentos podem ser dispensados, através 

de venda normal, venda suspensa, venda a crédito e venda suspensa a crédito. 

 Quando as vendas são completas, são pagas no ato da venda e podem fazer-

se com ou sem receita. As vendas suspensas são efetuadas quando na farmácia não 

existem todos os medicamentos para completar a receita. A venda a crédito tem a sua 

exclusividade para os clientes habituais da farmácia, onde são dispensados 

medicamentos com ou sem receita, sem que o doente pague no momento. 

 Na Farmácia da Apúlia, utiliza-se o programa SIFARMA 2000 no ato da venda, 

e são impressos talões de venda e receitas numa impressora, e com um leitor ótico de 

barras são registados os produtos dispensados. Tem-se ainda que introduzir a 

entidade e regime de comparticipação que o utente tem direito, bem como os dados 

para documento fiscal. Assim que é terminada a venda, no verso da receita médica 

são impressas diversas informações como identificação do medicamento dispensado, 

preço total do cada medicamento (encargo do utente por medicamento e valor total da 

receita) e a data da dispensa, assinatura do responsável pela sua correção e carimbo 

da farmácia. Assim que a receita é impressa são emitidas faturas ou faturas/recibos 

conforme o caso (crédito ou não) correspondentes à venda efetuada. A receita deve 

ser sempre assinada e carimbada pela pessoa responsável pelo levantamento, como 

prova do serviço que lhe foi prestada.  
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9. Dispensa de Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

 Na Farmácia da Apúlia este tipo de medicação encontra-se guardado num 

armário, separada da restante medicação, como já referido. 

 Substância psicotrópica é toda a substância que atua sobre as funções e 

comportamentos psíquicos, agindo direta ou indiretamente sobre o sistema nervoso 

central, produzindo alterações no comportamento, humor e cognição, qualquer que 

seja o comportamento exercido: depressor ou estimulante. São-lhes inerentes funções 

sedativas, narcóticas e euforizantes, suscetíveis de originar dependência e 

toxicomania. Por estas razões, assim como o crescente tráfico e consumo, este grupo 

de medicamentos está sujeito a uma legislação especial, que regula a prescrição, 

distribuição e cedência destes medicamentos. [8] 

 Aquando da dispensa da medicação que consta na receita, o sistema 

informático reconhece automaticamente que o medicamento em causa é 

estupefaciente e psicotrópico e não permite que a venda termine sem que sejam 

preenchidos determinados campos. Assim, é necessário que se preencha o nome, 

identificação e morada do utente que levanta a medicação, mediante apresentação de 

documento identificativo com fotografia, geralmente bilhete de identidade, bem como o 

nome, identificação e morada do utente a quem se destina a referida medicação. 
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10. Medicamentos de Uso Veterinário 

 Entende-se por produto de uso veterinário, toda a preparação farmacêutica 

constituída por uma substância ou mistura de substâncias, apresentando uma 

dosagem determinada, e que se destina a ser aplicada nos animais, para prevenção 

ou tratamento de doenças e dos seus sintomas, na correcção ou modificação das 

funções orgânicas quando administrado de forma adequada. [9] 

 Aquando deste estágio foram apenas realizadas vendas deste tipo de 

medicamentos sem apresentação de RM, nomeadamente desparasitantes internos e 

externos.  

Todos os produtos de uso veterinário estão guardados em gavetas à parte para 

não se confundirem com medicamentos de uso humano. 
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11. Medicamentos Manipulados 

Um manipulado é “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. [10] 

Na farmácia onde estagiei a procura de manipulados é bastante rara, pelo que 

raramente se fazem. Durante os quatros meses de estágio, fiz poucos e simples. 
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12. Auto-medicação 

A auto-medicação é a utilização de Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM) de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento 

de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou 

aconselhamento opcional de um profissional de saúde. [11] 

A auto-medicação é, hoje em dia, a prática mais comum quando as pessoas se 

encontram perante um problema de saúde passageiro. É importante que, o utente 

esteja consciente da responsabilidade que está a tomar, pois poderá escolher um 

medicamento que não seja o adequado para o seu problema, pondo em risco a sua 

saúde ou poderá estar a mascarar um problema de saúde ainda maior, que com o 

alivio dos sintomas não permite um diagnóstico médico precoce. 

Quando o farmacêutico participa na decisão do utente, não se trata de auto-

medicação mas sim de indicação farmacêutica. Neste caso, há uma escolha de 

terapêutica mais orientada para o problema, tendo em conta o perfil farmacológico do 

medicamento e do utente. Quando se trata de um problema maior o Farmacêutico 

deverá encaminhar o doente para o médico. 

Só um consumidor informado e consciente será capaz de assumir, em 

segurança e com responsabilidade, a condução da sua saúde.[11] 

13. Testes Bioquímicos e Fisiológicos 

 Mais importante do que definir parâmetros bioquímicos ou fisiológicos do utente 

é explicar-lhe o seu significado e fornecer-lhe o aconselhamento necessário para o 

controlo ou redução desses valores. 

 Após as determinações dos valores, o Profissional de Farmácia deve ser capaz 

de explicar se os valores são regulares ou se estão dentro dos limites referenciados. 

 Muitas vezes os utentes chegam à farmácia com valores fora dos intervalos 

recomendados. Nestes casos deve começar-se por incutir no utente a 

responsabilidade do controlo na sua saúde. O Profissional de Farmácia deve então 

mostrar-se completamente disponível para, juntamente com o utente, traçar objectivos 

reais. É importante que o doente sinta confiança no Profissional de Farmácia pois é 

um dos factores motivacionais para que ouça e cumpra os seus conselhos. 
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 Na Farmácia da Apúlia são realizados testes para medir os níveis de glicemia, 

colesterol, triglicerídeos, medição da pressão arterial, medição dos níveis de ácido 

úrico, administração de vacinas e a recolha para o sistema VALORMED. 

13.1. Medição da Pressão Arterial 

 A medição da pressão arterial é feita na área de atendimento permitindo o seu 

rápido e fácil acesso. Este aparelho possui sensores oscilométricos e dá informação 

sobre a frequência cardíaca, a pressão sistólica e diastólica e o índice de massa 

corporal. O método oscilométrico utiliza um tensiómetro de braço, que mede o som por 

vibração, usando sensores oscilométricos que medem a vibração da pressão arterial 

por baixo da braçadeira. 

 Durante o estágio apercebi-me de que era bastante frequente a hipertensão 

nos utentes que frequentavam a farmácia. O farmacêutico tem aqui um papel bastante 

importante no que diz respeito ao aconselhamento tanto farmacológico como não 

farmacológico. Tendo consciência de que a hipertensão não é uma patologia que se 

diagnostica apenas com uma medição, é essencial incentivar a monitorização regular 

da pressão arterial, para que se possa diagnosticar ou não a doença. De acordo com 

os valores obtidos, podemos dirigir o doente para o médico ou incutir a ideia de que 

uma vida mais saudável poderá resolver o seu problema. 

13.2. Medição da Glicemia 

 Este parâmetro é fundamental para quem é diabético, mas serve também para 

identificar possíveis “pré-diabéticos”. Não só recorre à sua determinação pessoas com 

essa patologia associada, mas também utentes que se sentiram com sensação de 

desmaio, ou fraqueza por exemplo. 

 Durante o estágio apercebi-me de que existe uma grande percentagem de 

utentes que está medicado para a patologia Diabetes Mellitus, torna-se, portanto, 

deveras importante a monitorização deste parâmetro, a qual é feita num local próprio 

desviado do local de atendimento para uma maior privacidade. 

 Para se efectuar esta medição o individuo deve estar em jejum, no entanto é 

possível fazer sem que se encontre em jejum, sendo neste caso necessário ter em 

consideração que os valores de referência variam em função da situação. 
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 A determinação é efetuada a partir de uma amostra de sangue capilar total, 

obtida por uma picada no dedo com lancetas descartáveis. Esta medição é fácil, 

rápida e não dolorosa. Inicialmente faz-se a desinfeção do dedo com álcool a 70º, é 

feita uma pequena picada num dedo, e a gota de sangue sobe por capilaridade na tira 

introduzida no aparelho de medição. Obtém-se rapidamente o resultado. 

 Como Farmacêutico temos o dever de perceber o porquê do utente estar a 

fazer a medição e explicar-lhe o significado do resultado, bem como referir alguns 

aspectos que sejam essenciais para que percebam a patologia associada e prestar 

indicações farmacológicas ou não para que, consoante o resultado, melhore o estado 

de saúde do utente. 

13.3. Medição do colesterol e triglicerídeos 

 A determinação do colesterol total pode ser efetuada a qualquer altura do dia, 

uma vez que a alimentação influencia ligeiramente os seus valores, no entanto quando 

se torna necessário uma medição mais exata, esta deve ser efetuada com um jejum 

no mínimo de 8 horas. 

 Relativamente aos triglicerídeos, os valores variam ao longo do dia e a sua 

quantificação é afetada pela ingestão de alimentos. A determinação ideal será após 

um jejum de 12 horas. 

 A medição deste parâmetro é, igualmente, feita num local próprio desviado do 

local de atendimento para uma maior privacidade. 

 Pude concluir, após o estágio, que esta é, juntamente com a hipertensão, a 

patologia predominante na Apúlia, sendo que a maioria das pessoas se encontram 

medicadas para esta doença. 

13.4. Determinação do índice de massa corporal 

 O índice é determinado na balança digital, em que mede os dois parâmetros 

essenciais para a sua determinação, a altura e o peso corporal e calcula 

automaticamente o índice (     
    

      
      ). Como tal, esta determinação deverá 

ser antes das refeições e o utente deve retirar os acessórios que interfiram na 

pesagem para uma maior precisão do resultado. 
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14. VALORMED 

 A VALORMED, Sistema Integrado de Recolha de Embalagens e Medicamentos 

fora de uso, resulta da associação de distribuidores e da farmácia com a indústria 

farmacêutica no sentido de gerir os resíduos de medicamentos e embalagens fora de 

uso que resultam do circuito do medicamento, que são entregues nas farmácias por 

parte dos utentes. 

 Compete a toda a população a responsabilidade de atribuir o fim mais seguro a 

todos os resíduos medicamentosos que possuam, apresentando esta ação enormes 

vantagens, tanto para a saúde como para o ambiente. 

 Desta forma, existe na farmácia um contentor no qual são depositados todos os 

produtos entregues na mesma e que é posteriormente identificado e devidamente 

inviolável para ser recolhido pelos fornecedores. Este entra depois num sistema de 

incineração contribuindo para a produção de energia. 
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15. Faturação 

 Na Farmácia da Apúlia a faturação, a gestão de recursos financeiros, de 

materiais e humanos é efetuada mensalmente.  

 O processo de faturação inicia-se logo no ato do atendimento, quando se 

imprime no verso da receita os códigos dos medicamentos com a sua respetiva 

comparticipação dependendo do organismo. É especificado o valor que o utente que o 

utente irá pagar assim como o valor comparticipado por cada medicamento, sendo no 

final emitido o documento de faturação (editado no verso da receita e na fatura/recibo). 

 No final do mês, procede-se à separação/organização das receitas médicas por 

lotes em função do regime de comparticipação a que pertencem. Estas são sujeitas a 

um processo de conferência, de forma a garantir a presença de n.º de utente ou n.º de 

beneficiário: vinheta e assinatura do Médico; vinheta do Serviço de Saúde (sempre 

que a receita não corresponda a uma consulta particular); confronto entre a validade 

da receita e a data de dispensa dos medicamentos ao utente; concordância entre o 

medicamento dispensado e o prescrito; preço do medicamento com e sem 

comparticipação; assinatura do utente; carimbo da farmácia e assinatura do 

profissional de farmácia.  

 Posteriormente, é emitido um “Verbete de identificação do lote” para cada lote 

de 30 receitas e cada organismo, que é assinado, carimbado e verificado novamente 

pelo farmacêutico. Estes contêm a identificação da farmácia e respetivo código de 

inscrição na ANF, mês e ano de emissão, identificação do organismo, número do lote, 

quantidade de receitas e etiquetas e o valor monetário total do lote correspondente ao 

P.V.P., à comparticipação pelo estado e à importância paga pelo utente. 

 Assim são emitidas quatro Relações Resumos de Lotes (uma fica na farmácia, 

uma vai para a ANF, outra para a contabilidade e uma para a Maia); cinco faturas 

(uma para a ANF, uma para a contabilidade, duas para a Maia e uma fica na farmácia) 

e cinco notas de crédito (duas vão para a Maia, uma para a ANF, uma para a 

contabilidade e uma fica na farmácia). O verbete de identificação do lote, a relação 

resumo dos lotes, e a fatura mensal de medicamentos referente ao SNS são enviados 

para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) da área da farmácia (neste caso, 

Maia), sendo que é o correio que vem à farmácia buscar a documentação. A ANF 

paga à farmácia, e a entidade comparticipadora pagará posteriormente à ANF. As 

entidades competentes fazem a sua própria conferência das receitas e caso se 
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constatem incorreções, as comparticipações não são efetuadas, e assim as receitas 

serão devolvidas à farmácia acompanhadas de uma Lista Identificativa de devoluções 

e da Relação de Resumo de Lotes, indicando as razões da devolução e os valores 

corrigidos. 
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16. Conclusão 

 

Nestes quatro meses, em algumas situações com insegurança no temível 

balcão, consegui pôr em prática a teoria que assimilei durante cinco anos. Tive a 

noção do quão importante desempenha uma farmácia comunitária na vida de uma 

pessoa e do quão importante é a profissão de Farmacêutico no meio em que 

vivemos. 

 

Devido á excelente equipa de profissionais que trabalham na farmácia da 

Apúlia nunca me senti perdida, senti que havia sempre alguém que me auxiliava 

nos momentos em que precisava. A humildade, a alegria e o gosto pelo trabalho 

são aspectos que caraterizam nesta equipa de profissionais.  

 

Mais uma vez agradeço a todos e aos utentes, uns mais queridos e 

extrovertidos outros mais envergonhados, que me proporcionaram momentos 

engraçados e me transmitiram muitos conhecimentos. 
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Acrónimos: 

MNSRM- Medicamento não Sujeito a Receita Médica 

 

MSRM- Medicamento Sujeito a Receita Médica 

 

SI- Sistema informático 

 

FIFO - First In, First Out 

 

FEFO –First Expired, First Out  

RM-Receita Médica 
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Anexos: 

Anexo 1: Fatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Etiqueta 
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Anexo 3: Nota de devolução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Nota de crédito 
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Anexo 5: Receita renovável 
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1. Introdução 

 As raízes históricas deste Hospital remontam aos finais do Século XVI, época em 

que foi instituído o Hospital da Misericórdia de Guimarães, que funcionou neste formato até à 

Revolução de 1974, altura a partir da qual passou a ser designado de Hospital Distrital de 

Guimarães. Em meados dos anos 80 do Século passado, surgiu a necessidade de construir um 

novo edifício para que se servisse de forma adequada a população da região. E, deste modo, 

começa a história das atuais instalações do Centro Hospitalar do Alto Ave.  

O projeto para a construção deste novo edifício teve início em 1978, tendo como objetivo a 

obtenção de um total de 485 camas. 

O CHAA está localizado à entrada sul da cidade de Guimarães. Foi dotado de dois edifícios, 

um corpo principal com 11 pisos, tendo os dois primeiros pisos edifícios circundantes funcionando 

como uma espécie de base. O segundo corpo foi dotado de 3 pisos, ligado ao edifício principal por 

galeria semi-enterrada.  

O novo Hospital entrou em funcionamento a 25 de Setembro de 1991, tendo sido 

inaugurado oficialmente a 8 de Fevereiro de 1992 pelo atual Presidente da República, Prof. Aníbal 

Cavaco Silva.  

O hospital funcionou neste formato até ao ano de 2002, quando foi transformado em 

Sociedade Anónima (SA) de capitais exclusivamente públicos pelo Decreto-Lei nº 285/2002. 

Em 2005 houve uma nova alteração na natureza jurídica do Hospital, decretada pela tutela 

central. 

Em 2007, surge então o Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE, pelo DL 50-A/2007 de 28 de 

fevereiro, que fundiu os antigos hospitais da Senhora da Oliveira e S. José de Fafe num único 

Centro Hospitalar, com sede em Guimarães. Mantendo-se o estatuto jurídico EPE.  

Atualmente o CHAA tem por área de influência os Concelhos de Guimarães, Fafe, Vizela, 

Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto e Felgueiras.  

Este possui um total de quase 1700 profissionais, dispersos pelos diversos Serviços e por 

ambas as Unidades. [1] 
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O CHAA, bem como outros seis hospitais com o mesmo estatuto, iniciou no mês de Maio de 

2004 um processo que visa a sua Acreditação pelas normas da Joint Comission International, 

sendo que esta tem como objetivo os seguintes aspetos: 

 Avaliar globalmente a organização, tendo como pressuposto que o utente representa um 

conjunto bastante complexo de processos e funções.  

 Utilizar normas consensuais para a avaliação da Qualidade.  

 Envolver todos os profissionais de saúde no desenvolvimento das normas e avaliação dos 

processos.  

 Focalizar no utente o desenvolvimento das normas e a avaliação dos processos, bem como 

as questões da segurança e efetividade dos cuidados prestados.  

 Criar uma cultura de Melhoria Contínua da Qualidade. [2] 

2. Organização dos Serviços Farmacêuticos 

2.1. Localização 

 A localização dos Serviços Farmacêuticos deverá sempre que possível, obedecer às 

seguintes normas: 

 Facilidade de acesso externo e interno; 

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

 O sector de distribuição de medicamentos a doentes ambulatórios, se existir, deverá 

localizar-se próximo da circulação normal deste tipo de doentes, como por exemplo junto 

das consultas externas e ter entrada exterior aos serviços farmacêuticos;  

 Proximidade com os sistemas de circulação vertical como monta-cargas e elevadores. [3,4] 

Os SF do CHAA estão situados no piso 1 (rés-do-chão) do edifício principal do Hospital, o 

que permite um fácil acesso a todos os fornecedores, profissionais de saúde e utentes que 

necessitem de medicação de ambulatório. 

 O espaço físico encontra-se dividido nas seguintes áreas:  

 Gabinete Administrativo  

 Vestiários  

 Gabinete Diretora Técnica  

 Instalações Sanitária Femininas  

 Instalações Sanitária Masculinas  

 Sala de Convívio  
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 Armazém de Psicotrópicos, Estupefacientes, Benzodiazepinas e Hemoderivados  

 Laboratório  

 Reembalagem  

 Gabinete Distribuição Clássica 

 Área de Distribuição Clássica  

 Armazém  

 Armazém de Produtos Inflamáveis e Gases Medicinais  

 Gabinete de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU)  

 Área de DIDDU  

 Armazém Antibióticos  

 Área de preparação de Citotóxicos e Nutrição Parentérica  

 Ambulatório  

 Armazém de Produtos de Grande Volume (ANEXO I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Imagem 1 – Planta Farmácia Hospitalar 

 

 

 

2.2. Recursos humanos 

 Em primeiro lugar, é importante referir que para que qualquer serviço funcione 

corretamente, são necessários recursos humanos adequados. Deste modo, no CHAA, o número de 

pessoas envolvidas em todos os sectores dos SF, está de acordo com aquilo que é desejável para 

o número de camas existentes no hospital. 
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Diretora dos SF  

Drª. Ariana Araújo 

 

Farmacêuticos 

 

Aurora Leocádio 

Cidália Pinto Lisboa 

José Costa 

Maria Conceiçao Rebelo 

Márcia Silva 

Neslson Gomes 

Paula Martins 

Sofia Ferreira  

Sofia Jordão 

Técnicos de Diagnóstico e 
Terapêutica 

 

Ana Carvalho 

Célia Torres 

Nelson Cardoso 

Raquel Pereira 

Rita Bizarro 

Sónia Mendes 

Virginia Freitas 

Assistentes Operacionais 

 

Alexandre Sampaio 

Cidália Salgado 

Eduardo Luz 

Fernanda Sá 

Assistentes  Técnicos 

 

Carina Morais 

José António Bastos 

Imagem 2 - Página Inicial GHAF 

 

 No seguinte esquema estão representados os recursos humanos existentes nos SF do 

CHAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 - Recursos humanos 

2.3. Sistema Informático 

O Sistema Informático utilizado nos SF do 

CHAA designa-se por GHAF (Gestão Hospitalar 

de Armazém e Farmácia), sendo este 

extremamente útil na medida em que possui 

diversas funções que apoiam muito a gestão dos 

SF. [5] 
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    Esquema 2 - Sistema Informático 

 

2.4. Horário de Funcionamento 

  Os SF do CHAA funcionam normalmente das 9.00h às 18.30. No entanto, até às 

20.00h está sempre presente um farmacêutico e um técnico para que seja possível responder a 

eventuais pedidos que surjam nesse período. Além disso, apesar de os SF estarem encerrados ao 

sábado á tarde e ao domingo, existe sempre um farmacêutico de serviço responsável por 

responder a pedidos que possam surgir nesses dias, de modo a garantir o fornecimento de 

medicação urgente ou até quando se dá a eventual rutura de stocks em determinado SC. 

 

3. Gestão Hospitalar: 

 

Mesmo estando a tratar da saúde do ser humano e esse ser o ponto fulcral da farmácia do 

hospital, não se pode nunca descurar a gestão dos recursos que permitem o tratamento de tantas 

pessoas.  

A gestão é a base do sucesso de qualquer empresa, e a farmácia hospitalar tem também que 

ser vista sobre essa perspetiva. Comprar em quantidade que satisfaça as necessidades sem que 

haja acumulação de stocks excessiva é um desafio que compete à Diretora dos SF. Ter em conta a 

sazonalidade, prazos de validade e as necessidades dos serviços são fatores determinantes para 

que a gestão seja competente. Todo este processo de avaliação de diferentes fatores está 

facilitado pelo sistema informático que fornece ao utilizador as informações vitais acima referidas. 
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3.1. Aquisição e Aprovisionamento 

 

A aquisição de medicamentos tem por base legal o Decreto-Lei nº 179/99 de 8 de Junho e o 

Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, neles estão especificados os tipos de concurso 

possíveis para a aquisição de produto e o limite financeiro estabelecido anualmente para cada 

um deles, assim:  

 

 Concurso público- qualquer interessado que reúna os requisitos exigidos pode 

apresentar proposta.  

 Concurso limitado por prévia qualificação- apenas os selecionados pela entidade 

adjudicante, na fase de candidaturas, pode apresentar propostas.  

 Concurso limitado sem apresentação de candidaturas- apenas os convidados 

pela entidade adjudicante podem apresentar propostas  

 Por negociação, com ou sem publicação prévia de anúncio - implicam a 

existência de uma fase de negociação do conteúdo do contrato com um ou 

vários locadores ou fornecedores de bens ou serviços.  

 Com consulta prévia- devem ser consultados vários locadores ou fornecedores 

de bens ou serviços.  

 Ajuste direto- não implica a consulta a vários locadores ou fornecedores de bens 

ou serviços. [6,7]  

 

O Ministério da Saúde é o responsável pela edição no Diário da República dos 

medicamentos que serão expostos a concurso público. Após essa publicação as empresas 

interessadas em fornecer os hospitais fazem a sua proposta que será posteriormente avaliada 

quanto a fatores como:  

 Preço  

 Qualidade dos serviços  

 Rapidez de entrega 

 Bonificações 

 Condições de pagamento  

 

Depois de selecionadas as empresas de fornecimento, o hospital negoceia diretamente com as 

mesmas. No entanto existem medicamentos que não são propostos a concurso público, nesses 

casos a farmácia comunica diretamente com os fornecedores afim de negociar as melhores 

condições, contudo a decisão final é do Conselho Administrativo. 
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3.1.1. Hemo derivados 

 

Todos os derivados do plasma humano, antes de fornecidos, são submetidos a um estudo 

analítico (amostra representativa de cada lote) para despiste de doenças transmissíveis. Este 

boletim de análise é remetido ao INFARMED que então emite o respetivo certificado de aprovação 

que acompanha o produto, tornando assim legal sua comercialização 

 

3.1.2. Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

A aquisição de psicotrópicos e estupefacientes é regulamentada Decreto Regulamentar 

nº61/94, atualizado na portaria nº981/98-II série.  

A aquisição é feita em requisição escrita, devidamente assinada e autenticada, pelo 

responsável dos SF no livro de modelo aprovado pelo Infarmed (modelo nº1506- Casa da Moeda). 

Este documento é elaborado em duplicado, que acompanha a nota de encomenda ao fornecedor, 

sendo depois de assinada devolvida ao requisitante o original. [8] 

Trata-se de uma requisição individual, ou seja, só pode conter um tipo de substância das 

constantes das tabelas I a IV.  

Da requisição deve constar:  

 Número da requisição  

 Número da nota de encomenda 

 Fornecedor 

 Nome (DCI), forma farmacêutica e dosagem da substância 

 Quantidade 

 Assinatura do Responsável dos Serviços Farmacêuticos e nº de inscrição na Ordem dos 

Farmacêuticos.  

 

3.1.3. Medicamentos Sujeitos a Autorização Especial 

 

O INFARMED pode autorizar a utilização em Portugal de medicamentos não possuidores de 

qualquer das restantes autorizações quando se verifique uma das seguintes condições:  

 Mediante justificação clínica, sejam considerados imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou 

tratamento de determinadas patologias; 

 Sejam necessários para dar resposta à propagação, atual ou potencial, de agentes 

patogénicos, toxinas, agentes químicos, ou de radiação nuclear, susceptíveis de causar efeitos 

nocivos;  



Fevereiro/Março de 2013 [RELATÓRIO DE ESTÁGIO – CENTRO HOSPITALAR DO ALTO AVE] 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | 16 

               Ana Cristina Rodrigues (080601077); Ana Rita Mesquita (080601110) 

 Em casos excecionais, sejam adquiridos por serviço farmacêutico ou farmácia de oficina e 

dispensados a um doente específico. [9]  

 

3.2. Receção e Verificação 

 

Os medicamentos, acompanhados da guia de remessa, devem ser recebidos nos Serviços 

Farmacêuticos, assim a receção implica:  

 Conferência, qualitativa e quantitativa, dos produtos farmacêuticos rececionados com a 

guia de remessa. 

 Conferência da guia de remessa com a nota de encomenda.  

 Conferência, registo e arquivo da documentação técnica (certificados de análise).  

 Registo de entrada do medicamento.  

 Movimentação do original da guia de remessa, para o Serviço de Aprovisionamento, a 

fim de permitir o pagamento pelos Serviços Financeiros. [10]  

 

3.2.1. Hemo derivados 

Os Hemo derivados são acompanhados, além de guia de remessa e/ou fatura, do respetivo 

certificado de aprovação emitido pelo INFARMED. Certificado este que é arquivado em dossier 

próprio. [11] 

Por se tratar de produtos que exigem rigor acrescido, devem ser registados 

informaticamente os seguintes dados, para consulta e verificação facilitada:  

 Laboratório responsável pelo fornecimento.  

 Designação do produto.  

 Número da fatura e/ou guia de remessa.  

 Data da fatura e/ou guia de remessa.  

 Quantidade de produto fornecida.  

 Número do lote do produto.  

 Número do certificado de aprovação do Infarmed  

 

3.2.2. Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

A receção deste tipo de substâncias é feita por um farmacêutico. Após comparar o 

encomendado com o recebido é arquivada a requisição escrita (modelo nº1506, Casa da 
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Moeda) devolvida pelo fornecedor devidamente assinada. Esta documentação deve 

permanecer nos arquivos da farmácia durante pelo menos cinco anos. 

 

3.3. Armazenamento Geral 

 

Devem ser criadas as condições necessárias para garantir espaço, segurança temperatura, 

ausência de luz. Essas condições são:  

 

 Condições ambientais:  

-Temperatura máxima 25º C.  

-Humidade inferior a 60%.  

- Proteção da luz solar direta  

 

 Política de armazenamento  

- Espaço.  

- Dimensões adequadas aos produtos farmacêuticos.  

- Deve permitir uma rotação de stocks adequada (FEFO).  

 

3.4. Armazenamento Especial 

 

Existem medicamentos que requerem armazenamento especial, como os citotóxicos, 

estupefacientes e psicotrópicos, injetáveis de grande volume, inflamáveis, gases medicinais, 

medicamentos e reagentes que necessitam de refrigeração, Hemo derivados e benzodiazepinas. 

 

 

3.5. Prazo de validade 

 

A gestão dos prazos de validade é feita periodicamente com a emissão mensal de uma 

listagem de produtos cuja validade expira num prazo de três meses, para que desta forma possam 

ser devolvidos ao fornecedor.  

Para que o sistema informático tenha acesso a essa informação, no momento da recepção 

é introduzido o prazo de validade de cada produto. 
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4. Distribuição de Medicamentos 

 

4.1 Distribuição Unitária 

 

 

 

4.1.1 Em que consiste: 

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária consiste na dispensa, a partir da 

interpretação da prescrição médica por parte do Farmacêutico(a), da medicação necessária para 

cada doente para um período de 24 horas, sempre que possível em dose unitária, sendo cada 

unidade identificada pela DCI (Denominação Comum Internacional), dosagem, prazo de validade e 

lote de fabrico. 

 Os SC abrangidos por este tipo de distribuição são: 

Pneumologia/Neurologia/Psiquiatria/Dermatologia; Ortopedia Homens/ Mulheres; Medicina 

Homens, Medicina Mulheres e Medicina C (Mista); Gastroenterologia/Cardiologia; Cirurgia I, 

Cirurgia II e Cirurgia III; Urologia; Pediatria; Otorrinolaringologia; Cirurgia Vascular; Obstetrícia 

/Ginecologia; UCIP. [12] 

 

4.1.2 Papel do Farmacêutico:  

No circuito DIDDU, o Farmacêutico tem um papel ativo e interventivo na melhoria da 

qualidade do serviço prestado ao utente, sendo possível:  

 maior eficácia e segurança pela deteção precoce de contraindicações e interacções 

medicamentosas, duplicação de terapêuticas, posologias inadequadas;  

 racionalizar o uso de medicamentos e stocks nas enfermarias;  

 diminuir os erros de administração ou esquecimento das mesmas 

 obtenção de mais tempo para execução de outras tarefas pelos Enfermeiros, pois a 

medicação já se encontra pronta a administrar;  

 redução de desperdícios e reaproveitamento dos medicamentos: quando não 

administrados ao utente, são devolvidos à farmácia, que os reutiliza;  

 cooperação máxima Médico (a)- Farmacêutico (a)- Enfermeiro (a), para que o 

circuito funcione em pleno, beneficiando o utente; redução de custos. [12] 

Relativamente a esta área, validamos prescrições médicas electrónicas, 

organizamos dossiers e fizemos requisições aos SF e devoluções aos doentes. 
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4.1.3 Distribuição dos medicamentos:  

Todas as prescrições são validadas pelo Farmacêutico durante a elaboração do perfil 

farmacoterapêutico. Caso exista alguma não conformidade o farmacêutico contacta directamente 

com o médico, tentando resolver a situação da melhor forma. 

 Após a validação das prescrições médicas relativas aos SC, os farmacêuticos imprimem os 

mapas terapêuticos (ANEXO II) e entregam-nos aos TDT para que estes possam preparar os 

módulos que posteriormente seguem para os SC. Cada módulo é constituído por gavetas onde 

consta o nome do utente, número de processo, SC e número da cama. 

Os módulos podem também ser preparados com o apoio do Kardex – sistema 

semiautomático de dispensa, para o qual o Farmacêutico envia o perfil farmacoterapêutico. O TDT 

processa os pedidos e procede à colocação da medicação nas gavetas individuais dos utentes 

segundo as indicações do equipamento. Concluída a colocação da medicação nas malas, estas 

aguardam a hora estipulada de envio ao SC, sendo o transporte efectuado pelo AO aos SF. 

 Após a receção e verificação da medicação enviada nas malas, o Enfermeiro deve 

contactar a FR pela DIDDU e reportar as faltas de medicação, se for o caso, indicando o número 

do processo e nome do utente, assim como o medicamento em falta e as respectivas quantidades. 

Nestas situações, o Farmacêutico (a) preenche o “Registo de Faltas em DIDDU” e verifica 

informaticamente se a medicação foi debitada ao doente. Se o registo informático estiver correto, 

verifica com o TDT se este enviou a medicação prescrita. 

 Cada serviço dispõe de um stock de emergência, o qual é previamente acordado entre o 

Farmacêutico e o Enfermeiro chefe, que é bastante útil em períodos em que a farmácia esteja 

encerrada ou em situações de emergência. 

Os medicamentos que constam na tabela 1, quando prescritos em SOS, não são enviados 

nas malas de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária, devendo os mesmos serem retirados 

dos armários de recurso, em caso de necessidade. [12] 

Medicamentos utilizados em S.O.S, não fornecidos em DIDDU 

Princípio ativo Via de administração Dose 

Captopril Oral 25mg 

Haloperidol EV/IM 5mg/1mL 

Metoclopramida EV/IM 10mg/2mL 

Metoclopramida Oral 10 mg 
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Paracetamol EV 1000mg 

Paracetamol Oral 500mg 

Tramadol EV/IM 100mg/2mL 

Tramadol Oral 50mg 

Tabela 1 - Lista de Medicamentos utilizados em S.O.S, não fornecidos em DIDDU  

4.1.4. Medicamentos que não pertencem ao Formulário Interno: 

Existe, por vezes, a necessidade por parte dos médicos em prescrever medicação que não 

consta no FHNM nem nas suas adendas, assim vêem-se obrigados a preencher um documento 

que depende da situação:  

 

 Se se tratar de uma situação pontual basta preencher uma “Justificação de 

Receituário de Medicamento”.  

 Se se tratar de uma medicação para tratamento prolongado, é necessário preencher 

um impresso para medicamentos extra formulário (ANEXO III)  

 

Os SF só estão habilitados a dispensar esta medicação após aprovação por parte da CFT. 

[12] 

4.1.5. Devolução ao SF de medicação: 

Toda a medicação existente nas malas e cestas que não seja administrada nas 24 

horas a que se destina, deve ser devolvida aos SF no dia seguinte, nas respectivas gavetas 

ou cesta, estando os medicamentos de conservação entre os 2ºC e 8ºC devidamente 

identificados e conservados nas condições requeridas. 

A devolução poderá ser devida a intolerância, substituição ou descontinuação da 

terapêutica instituída. 

Se os medicamentos não cumprirem os requisitos, serão devidamente destruídos. Caso 

contrário, o TDT verifica a existência de consumo por parte do utente. Se houver consumo, o TDT 

aponta as quantidades devolvidas nos mapas de terapêutica correspondentes ao utente em cuja 

gaveta a medicação foi devolvida. Os mapas são posteriormente entregues ao Farmacêutico (a), 

que irá efectuar a devolução informaticamente ao utente. [12] 
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4.2. Distribuição Clássica: 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Em que consiste 

Este tipo de distribuição consiste na reposição dos stocks de medicamentos, soros e 

injetáveis de grande volume, detergentes, antissépticos e desinfetantes, material de penso e outros 

produtos farmacêuticos existente em cada serviço. Estes são identificados pela DCI, dosagem, 

prazo de validade e lote de fabrico. É importante referir que as quantidades são previamente 

estabelecidas entre a Farmacêutica Responsável pela DTM e a Enfermeira Chefe de cada SC, 

sendo que estas poderão ser alteradas quando necessário. 

4.2.2. Requisição pelos Serviços Clínicos para a reposição de Stocks nivelados 

Cada SC possui um stock específico, a partir do qual se elabora o perfil das requisições (é 

elaborada uma listagem para cada SC na qual estão descriminados os produtos que constam no 

seu stock, com os respetivos códigos de barras e quantidades máximas, não podendo os pedidos 

de reposição efetuados exceder os máximos estabelecidos). 

Os pedidos podem ser feitos de duas formas, através de pastas ou através de requisições 

eletrónicas. No que diz respeito á primeira situação, em cada dia predeterminado para a reposição, 

um AO do SC em questão transporta a pasta aos SF até às 10.30 horas, sendo que depois se 

procede á avaliação dos pedidos, debita-se informaticamente a medicação ao SC, imprime-se a 

requisição e esta é entregue ao TDT, que procede á sua preparação. Seguidamente, os AO dos SF 

efetuam o transporte ao respetivo SC. Este processo está a ficar cada vez mais em desuso. 

 Quanto à requisição feita por via eletrónica, o enfermeiro chefe ou seu substituto efetua o 

pedido no GHAF e envia aos SF, até ás 10.30horas do dia estabelecido e o resto do procedimento 

é equivalente ao que é feito quando a requisição é efetuada através de pastas.(ANEXO IV) 

Além disso, neste sector dos SF, procede-se à elaboração de kits de medicamentos, 

existentes na UCA. A reposição destes stocks é feita por requisição num modelo próprio.

Neste âmbito, fomos intervenientes em diferentes aspetos, entre os quais a 

validação de prescrições médicas eletrónicas, preparação de Kits, organização 

de dossiers e dispensa de medicamentos para reposição de stocks. 

É ainda importante referir que tivemos um papel muito ativo na organização do 

carro da Urgência. 
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 Existem ainda outros medicamentos como é o caso dos antibióticos para profilaxia pré-

operatória, Misoprostol e Mifepristone, que existem sob a forma de stock no serviço, sendo que a 

sua reposição é feita após envio do registo de uso nos respetivos modelos, com débitos imputados 

ao doente e ao serviço respetivo.(ANEXO V) 

 

4.2.3. Requisição pelos Serviços Clínicos para reposição de Stocks nivelados por troca de 

módulos 

 Cada SC possui um stock específico que é reposto por troca de módulos. Existem 

dias específicos para cada SC. No referido dia, o AO dos SC transporta a mala/carro em uso aos 

SF para seja substituído (a) por outro módulo com o stock reposto, assinando a folha de 

levantamento. [13] 

 

4.3. Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório 

 

 

 

 

Este tipo de dispensa de medicamentos, efetuada pelos serviços farmacêuticos 

hospitalares, foi criada para que seja assegurado o fornecimento de medicamentos restritos ao 

ambiente hospitalar e que portanto não existem nas farmácias comunitárias. Além disso, cada vez 

mais existe a necessidade de garantir a adesão á terapêutica bem como a vigilância e controlo de 

certas patologias crónicas. [14] 

Existe ainda outro aspeto muito importante que é o facto de existir uma maior proximidade 

entre o farmacêutico e o doente, o que permite que exista um melhor acompanhamento e 

monitorização da terapêutica e assim possam ser detetadas eventuais reações adversas 

decorrentes do uso dos medicamentos, contribuindo para uma terapêutica mais segura e eficaz. 

A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório pode contemplar uma dispensa 

gratuita (Medicamentos abrangidos pela legislação; Medicamentos não abrangidos pela legislação) 

ou uma venda (nas condições previstas na Legislação). 

Nesta área tivemos bastante contribuição nomeadamente na dispensa de 

medicamentos, organização de receitas e organização de dossiers relativos aos Termos 

de Responsabilidade. Além disso, a proximidade com o doente foi bastante benéfica e 

satisfatória. 
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Assim, o doente deverá dirigir-se ao ambulatório, após consulta com o médico, munido de 

prescrição, em suporte informático, de acordo com o modelo de receita médica legalmente 

estabelecido, sendo que esta deverá estar datada e assinada. 

O Despacho nº 13382/2012 de 12 de Outubro de 2012 vem normalizar as normas e 

procedimentos associados à prescrição, dispensa e monitorização da dispensa de medicamentos a 

título gratuito em regime de ambulatório nas farmácias hospitalares nas situações especiais 

regulamentadas. A Circular Normativa nº01/CD/2012 de 30/11/2012 do INFARMED define os 

procedimentos envolvidos na dispensa de medicamentos para regime ambulatório. 

Existem determinados elementos que devem estar contemplados na receita, sendo que 

estes estão listados na seguinte tabela. 

Identificação do doente -Nome; 

-Morada; 

-Número do cartão de cidadão ou nº do utente; 

-Número do processo interno do hospital, 

quando exista; 

-Entidade financiadora (subsistemas, sistemas 

privados); 

 

Identificação do médico prescritor -Nome; 

-Especialidade; 

-Nº Ordem Médicos. 

 

Diagnóstico/patologia  

Prescrição farmacológica -Denominação Comum Internacional: 

-Dose; 

-Forma Farmacêutica; 

-Frequência; 

-Duração da terapêutica, quando se aplica; 

-Dimensão da embalagem. 

 

  Tabela 2 - Elementos contemplados na receita 
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Antes de o medicamento ser efetivamente dispensado, deve proceder-se a uma validação 

técnica e outra administrativa, sendo que a última deverá incluir a identificação correta do doente, a 

verificação da validade da prescrição, da existência de menção do despacho que regulamenta a 

dispensa, se aplicável.  

No primeiro ato de dispensa, deve ser o doente a dirigir-se ao ambulatório e este deve 

comprometer-se com as condições de utilização dos medicamentos, através da assinatura de um 

documento de responsabilização. 

Os medicamentos para tratamento de doenças crónicas são cedidos para um período de 30 

dias, sendo que as exceções são autorizadas pelo CA. 

Durante o registo da dispensa, deve ter-se em atenção vários parâmetros, a saber: 

-Nº de processo interno do hospital; 

-Nº da Ordem dos Médicos do médico prescritor; 

-Nº da Receita médica; 

-Local de prescrição; 

-Centro de Custo; 

-Patologia; 

-Quantidade fornecida de cada medicamento, com lote associado; 

-Associação ao “Sonho” quando aplicável; 

-Assinatura datada, pelo utente do comprovativo de dispensa da medicação. No caso em 

que a dispensa é efetuada ao cuidador, regista-se o número de identificação deste, sendo o 

comprovativo da dispensada assinada pelo mesmo. 

Nos SFH do CHAA estão disponíveis medicamentos dispensados de forma gratuita para as 

seguintes patologias: Doença Renal Crónica, Esclerose Lateral Amiotrófica, Hepatite C, Esclerose 

Múltipla, Oncologia, Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite Psoriatica, Artrite 

Idiopatica Juvenil e Psoriase em Placas, D.Crohn, VIH, Tuberculose e Lepra.  

Existem ainda medicamentos que se encontram fora do âmbito legal, podendo apenas ser 

cedidos mediante autorização do Conselho de administração do CHAA. Esta autorização pode ser 

dada para uma situação concreta, abrangendo todos os doentes que se incluem nessa situação, ou 

de forma personalizada. Neste tipo de medicamentos estão incluídos medicamentos para a 

Hepatite B, D.Wilson, Anti-infecciosos de Uso Exclusivo Hospitalar, Policetemia Vera, Hipertensão 

Refrataria e Feocromacitoma, Trombocitemia e Trombocitopenia, Lúpus, Foro Neurológico, 

Epilepsia e Esclerodermias. 

Por outro lado, a venda de medicamentos apenas é possível, segundo o Decreto-Lei nº 44 

204/62 e Decreto-Lei nº 206/2000, se forem cumpridas as seguintes condições: 
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Ao nível dos Medicamentos sujeitos a controlo especial, fomos bastante úteis já 

que contribuímos para a dispensa de medicamentos para os diversos SC, 

organização de arquivos, requisições e devoluções, controlo de stock. 

a. Quando na localidade não exista farmácia particular; 

b. Quando, em situações de emergência individual ou coletiva, se apure não haver no 

mercado local os medicamentos necessários; 

c. Quando as farmácias pertençam à Santa Casa da Misericórdia. [15] 

 

4.4. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

 

 

 

 

4.4.1. Distribuição Individualizada 

Nos serviços que não são abrangidos pela DIDDU, o fornecimento de medicamentos que 

não existam no stock fixo, é garantido de forma individualizada mediante prescrição médica. A 

prescrição manual é enviada aos SF pelo AO do SC, nos serviços não abrangidos pela prescrição 

eletrónica. Deste modo, a medicação é fornecida, diariamente, após validação pelo farmacêutico e 

preparada pelo TDT. 

 A DI também é o processo de distribuição utilizado para o fornecimento de medicamentos 

no Hospital de Dia Polivalente. O HDP envia com dois dias de antecedência o agendamento dos 

tratamentos e as respetivas prescrições médicas, sendo que o levantamento é efetuado pelo AO 

do serviço no dia anterior ao tratamento, assinando a sua receção.(ANEXO VI) 

 

4.4.2. Distribuição de Gases Medicinais 

Segundo a lei existente relativa a este conteúdo, decreto-lei nº 176/2006, de 30 de agosto, 

entende-se por gases medicinais “gases ou 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 

transplante” 

O oxigénio em garrafas portáteis também está abrangido por este tipo de 

Distribuição.(ANEXO VII) 
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4.4.3. Distribuição de Hemo derivados 

 Estes medicamentos estão sujeitos a legislação específica, Despacho nº5/95 e 

nº1051/2000. 

 Estes produtos são identificados pela DCI, dosagem, prazo de validade, lote de fabrico e 

laboratório de origem, nº de certificado do Infarmed e ainda pela identificação do doente., segundo 

uma prescrição médica específica 

 Existe um controlo muito apertado relativamente a estes produtos, motivo pelo qual se deve 

proceder a um registo informático de todos os dados que se seguem: laboratório responsável pelo 

fornecimento; designação do produto; número de fatura e/ou guia de remessa; data da fatura e/ou 

guia de remessa; quantidade de produto fornecida; número do lote do produto; número do 

certificado de aprovação do Infarmed. 

 É de referir que estes produtos são armazenados em área reservada e separada dos 

restantes produtos. 

 Quanto à requisição dos Hemoderivados, este é feita recorrendo ao uso de um modelo 

próprio constituído por duas vias, sendo que a primeira fica arquivada nos SF e a segunda é 

arquivada no processo clinico do doente. No preenchimento desta requisição devem ser incluídos 

vários aspetos, a saber: Preenchimento médico: nome do medicamento; forma farmacêutica, dose 

e duração e tratamento; justificação clinica; assinatura do médico e data da requisição. 

Preenchimento farmacêutico: Numeração sequencial da requisição; nome do produto; número de 

lote e laboratório de origem; quantidade dispensada; número do certificado do Infarmed; assinatura 

do farmacêutico e data do fornecimento. (ANEXO VIII) 

 Além do preenchimento desta requisição, são ainda colocadas etiquetas identificadoras do 

doente bem como o seu nº de processo, em todas as embalagens. Deste modo, garante-se uma 

maior rastreabilidade de todos os produtos.  

4.4.4. Distribuição de Estupefacientes e Psicotrópicos  

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes devem obedecer a condições especiais 

de segurança, encontrando-se sob e égide do ministério da justiça e da saúde – Decreto 

Regulamentar nº61/94, que estabelece o regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e 

psicotrópicos, no sentido de evitar o seu tráfico para atividades ilícitas. É também de salientar a 

Portaria N.º 981/98 (2.ª série), relativa à execução das medidas de controlo de estupefacientes e 

psicotrópicos. 
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Esta distribuição abrange o fornecimento destes fármacos para a reposição de stocks fixos 

em todos os serviços clínicos, sendo que estes são definidos entre o farmacêutico responsável 

pela distribuição destes produtos e o enfermeiro chefe de cada serviço.  

É importante salientar que estes produtos são armazenados em dois cofres e dois armários 

fechados, devidamente identificados e organizados por ordem alfabética da respetiva DCI. 

 Relativamente à reposição, esta é elaborada por requisição em modelo especial, aprovado 

pelo INFARMED, que corresponde ao registo de administração. A requisição é sempre feita em 

duplicado (a cópia fica para o Serviço requisitante e o original arquiva-se nos SF, após envio dos 

Estupefacientes e Psicotrópicos).(ANEXO IX) 

 Cada requisição só pode conter um único tipo de substância, embora possa incluir os vários 

doentes sujeitos à mesma prescrição. 

 Cada requisição é referente a uma só substância ativa na qual podem constar vários 

doentes aos quais foi prescrito o mesmo medicamento. 

Devem constar na requisição: 

- nome do serviço requisitante 

- nome do medicamento (DCI), dose e forma farmacêutica 

- nome do(s) doente(s) 

- rubrica do enfermeiro responsável pela administração e data 

- quantidade administrada 

- quantidade fornecida 

- assinatura e nº mecanográfico do diretor de serviço ou seu legal substituto. 

 Tal como em todos os outros tipos de distribuição, estes fármacos são debitados nos 

centros de custo relativos a cada serviço requisitante. 

 Ao receber cada requisição, o Farmacêutico responsável deverá atribuir um nº sequencial 

para que a folha original seja posteriormente arquivada de forma sequencial em capa de arquivo 

própria. 

 Após respetiva quantificação, os fármacos são colocados em sacos pretos acompanhados 

das folhas de requisição bem como o comprovativo do débito no respetivo centro de custos no seu 

interior. 
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 Seguidamente, estes sacos são transportados pelo AO dos SF até aos SC, onde o 

enfermeiro responsável pelos Estupefacientes e Psicotrópicos confere e assina a requisição na 

presença do AO dos SF que se dirige depois novamente aos SF com o original da requisição. 

 Outro aspeto importante relativo a este tipo de distribuição é a execução de uma contagem 

de todo o stock, de Estupefacientes e Psicotrópicos, pelo farmacêutico responsável(a), nos SF, de 

forma semanal. 

 

 

4.4.5. Distribuição de Metadona 

Quando se encontra internado um doente que faz Metadona, o enfermeiro do serviço 

comunica o facto aos SF. Os SF contactam o Instituto da Droga e Toxicodependência (IDT) para 

que nos sejam dispensadas as doses necessárias para o período e internamento previsto. A 

quantidade enviada pelo IDT é registada e armazenada em área de acesso condicionado.  

Assim, diariamente é enviada a dose respetiva, sendo feito o registo do fornecimento no 

mesmo modelo. Aquando da alta do doente, as doses não utilizadas são devolvidas ao IDT. 

4.4.6. Medicamentos de Justificação Obrigatória 

Estes incluem os medicamentos que pertencem ao formulário Interno do Centro Hospitalar 

do Alto Ave-Guimarães e que necessitem de justificação clínica. A sua prescrição é acompanhada 

da Justificação de Extra-Formulário, totalmente preenchida, sem a qual não podem ser fornecidos. 

4.4.7. Medicamentos Extra-Formulário 

Estes referem-se aos medicamentos que não pertencem ao Formulário Interno do Centro 

Hospitalar do Alto Ave, a sua prescrição deve ser acompanhada da Justificação de Medicamento, 

totalmente preenchida e assinada pelo Diretor de Serviço. Posteriormente deverão ser feitas a 

análise e autorização pela Diretora dos Serviços Farmacêuticos e da Direção Clínica, sem as quais 

estes medicamentos não serão fornecidos. 

Se a medicação requerida não existir em stock na Farmácia do CHAA, deverá proceder-se à sua 

aquisição, o que não permite um fornecimento imediato. 
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5. Unidade de Produção: 

 

5.1. Citotóxicos 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Medicamentos Extra-Formulário 

Em Portugal, o cancro tem-se tornado uma doença cada vez mais frequente. Como tal, esta 

área dos citotóxicos torna-se um elemento fulcral nos dias de hoje. 

A preparação de medicamentos citotóxicos é efectuada de forma centralizada numa 

Unidade de Preparação de Medicamentos Citotóxicos localizada nos Serviços Farmacêuticos. A 

nível hospitalar, entende-se como manipulação de medicamentos citotóxicos a preparação de uma 

dose a partir de uma embalagem comercial, administração de uma dose ao doente, recolha e 

eliminação dos desperdícios das duas operações anteriores e recolha e eliminação dos 

excedentes. 

A preparação é efectuada de acordo com a prescrição médica e de forma a garantir a 

assepsia e a estabilidade do medicamento, a segurança do operador e de modo a evitar a 

contaminação ambiental. 

Os profissionais que manipulam este tipo de fármacos possuem um registo individual onde 

consta o período de tempo correspondente ao trabalho, e o registo de ocorrência de acidentes 

(derrames, salpicos, etc.).  

A distribuição de medicamentos citotóxicos é realizada de forma individualizada, após 

preparação em câmara de fluxo laminar vertical, localizada na Unidade Centralizada de Preparação 

de Citotóxicos. [16] 

 

 

 

Neste sector, fomos bastante úteis na elaboração de fluxogramas e tabelas que 

melhoraram o funcionamento do circuito do medicamento citotóxico, preparação 

do medicamento citotóxico, organização de dossiers, realização de um trabalho 

acerca de Mucosites, verificação de stocks, lotes e prazos de validade e 

validações de prescrições médicas manuais.(ANEXO X,XI) 
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5.1.2. Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) 

As instalações desta unidade são semelhantes às da Nutrição Parentérica, constituída por 

três áreas fisicamente distintas, a zona negra, a ante-câmara e a câmara. 

 Zona negra: Encontram-se os armários de armazenamento e frigorifico, lavatório, lava-

olhos, bancada de aço inox onde se coloca todo o material e medicamentos citotóxicos a 

utilizar, bem como os medicamentos já reconstituídos, secretária com computador e 

máquina de selar. É nesta zona que se encontra o armário de arquivo (com os manuais, 

arquivo de prescrição e de documentação de registo). Está também Relógio de parede, 

necessário para se proceder aos registos das horas de preparação. Existe também uma 

zona com chuveiro. 

 Ante-câmara : existe um lavatório dotado de torneira accionada por pé, onde se procede à 

lavagem e desinfecção das mãos e, onde se encontra o material de proteção individual dos 

operadores. Existe ainda um banco corrido que separa fisicamente esta zona da zona 

limpa. 

 Sala de preparação: é uma zona controlada com sistema de tratamento de ar próprio. Na 

sala de preparação existe uma câmara de fluxo de ar laminar vertical, classe II, tipo B, onde 

são realizadas todas as reconstituições em condições de assepsia e com o mínimo de risco 

de contaminação e segurança para o operador. Na sala de preparação a pressão é 

negativa. 

 A comunicação física entre a zona negra e a câmara efectua-se através de adufa, e a 

comunicação verbal através de intercomunicador. [16] 

 

5.1.3. Vestuário: Bata, luvas, máscara, touca, proteção do calçado. [16] 

 

5.1.4. Circuito do Medicamento Citotóxico 

Dadas as características particulares destes produtos, o seu circuito é independente de toda 

a restante medicação. Existe, ainda, um sistema de rotatividade que impede que os profissionais 

que lidam directamente com estes medicamentos fiquem demasiadamente expostos aos mesmos.  

É no dia anterior ao marcado para o utente realizar a quimioterapia que a farmácia recebe a 

prescrição (ANEXO XII) feita pelo médico, isto porque nesse dia o utente é submetido a exames para 

avaliar o seu estado.  
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No próprio dia o utente é recebido no hospital e o médico vê como este se encontra, 

confirmando à farmácia que determinado tratamento é para ser ou não feito.  

Só após esta confirmação, caso seja positiva, é que se inicia todo o processo propriamente dito, 

isto porque no dia anterior, aquando da recepção da prescrição médica, o farmacêutico debita no 

GHAF a medicação necessária e imprime os rótulos de identificação.  

A maioria dos citotóxicos é administrada por via injetável, requerendo em alguns casos 

diluições e/ou reconstituições para a preparação estéril final. 

No exterior da câmara encontra-se um farmacêutico que trata todo o material a ser utilizado. 

Este material é colocado em bandejas devidamente pulverizadas com álcool a 70º, os produtos são 

todos etiquetados e é dispensado o protocolo a seguir. Tudo isto é transportado para o interior da 

CFLV através de um transfer que esta contém.  

O material pronto é transportado pelo transfer novamente para o farmacêutico que está no 

exterior, este coloca-o dentro de uma mala que o irá transportar até ao serviço, enviando 

juntamente uma fotocópia do protocolo, devidamente datado e assinado.  

No final é preenchida uma folha com a hora de saída da câmara e hora de envio do 

citotóxico da farmácia, folha essa que fora anteriormente preenchida com dados como a 

identificação do utente, o protocolo aplicado e a hora do “OK” (ANEXO XIII). 

Existe uma folha a ser preenchida onde se procede ao registo de informações relativas aos 

protocolos utilizados (ANEXO XIV) e outra relativa aos parâmetros de qualidade (ANEXO XV). [16] 

 

5.1.5. Controlo da CFLH e das preparações 

A CFLH é verificada e controlada duas vezes por ano. Dispõe-se de um contrato de 

manutenção, entre o hospital e uma firma idónea.  

 

Tal como a NP, o controlo engloba os seguintes testes:  

 Teste penetração (DOP) <0.01%;  

 Teste de Velocidade do fluxo (m/s);  

 Teste de Velocidade de fluxo de entrada (m/s); 

 Teste de fumos;  

 Teste de intensidade de ruído (db); 

 Teste de intensidade de luz.  
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5.2. Nutrição Parentérica: 

5.2.1. Considerações gerais 

A Nutrição Parentérica consiste (NP) na administração de nutrientes por via intravenosa, 

assim estes têm que ser estéreis e apirogénicos, sendo que a administração pode ser feita por um 

cateter central ou periférico. 

Este tipo de nutrição é uma terapêutica complexa que deve ser abordada através de uma 

equipa multidisciplinar onde o farmacêutico exerce as suas funções em diálogo, interligação e 

cooperação com os outros profissionais de saúde. 

A preparação de nutrição parentérica é realizada de forma individualizada, após preparação 

em câmara de fluxo laminar horizontal, localizada na Unidade de Preparação de Misturas Nutritivas 

para Nutrição Parentérica. 

Classicamente, esta via é indicada para terapia nutricional quando há contra-indicação 

absoluta para o uso do trato gastro-intestinal:  

 Impossibilidade do uso das vias oral/enteral  

 Interferência de doenças de base em ingestão, digestão ou a absorção de alimentos  

 Desnutrição com perda de massa corporal >20%  

 Estados hipermetabólicos  

 Pacientes queimados  

 Pacientes sépticos  

 Politraumatizados  

 Pancreatite aguda  

 Fístulas intestinais de alto débito  

 

No CHAA as bolsas produzidas destinam-se à unidade de cuidados intensivos neonatais. A 

sua preparação é efectuada de acordo com a prescrição médica e de forma a garantir a assepsia e 

a estabilidade da preparação, a segurança do operador e de modo a evitar a contaminação 

ambiental. [17] 
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5.2.2. UMNNP 

Os SF dispõem de uma Unidade de Misturas Nutritivas para Nutrição Parentérica (UMNNP) 

que participa no apoio técnico e clínico e na dinâmica de acções a tomar na instituição de um 

suporte nutricional em todas as fases do seu circuito – prescrição, preparação, administração e 

acompanhamento ao doente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3 - Circuito da Unidade de Nutrição Parentérica (Adaptado do Manual de Procedimentos 

de Unidade de Misturas Nutritivas para Nutrição Parentérica) 

 

A função da UMNNP é dispensar misturas nutritivas, seguras e eficazes, onde a garantia de 

estabilidade e compatibilidade é assegurada, para serem administradas ao doente, com um mínimo 

de manipulações. Este objectivo fundamenta-se em critérios técnicos (integridade asséptica, dose 

prescrita…) e clínicos (redução de efeitos adversos, integração do farmacêutico na equipa de 

nutrição). [17] 

 

5.2.3. Circuito 

O médico preenche uma prescrição de NP (ANEXO XVI) que chega à farmácia através de um 

AO do serviço prescritor, no caso do CHAA a UCIN.  

 

Em cada prescrição existem duas soluções a preparar:  

 Solução 1 – hidrossolúvel  

 Solução 2 - Lipossolúvel  
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É da responsabilidade do médico indicar a velocidade de perfusão.  

 

O farmacêutico perante a prescrição deve analisá-la criteriosamente e validá-la caso esteja 

tudo dentro dos conformes.  

A prescrição deve conter: 

 identificação do doente, nome e número de processo, 

 idade e peso, 

 identificação de médico prescritor e data, 

 fármacos e doses 

 

A cópia da prescrição, do Hospital de Dia ou da Neonatologia, é enviada aos Serviços 

Farmacêutico no próprio dia à administração. O farmacêutico coordenador destacado, valida a 

prescrição e prepara as ordens de preparação/rótulo e procede ao registo informático dos 

consumos.  

No final da preparação é preenchida uma ficha que para além da ordem de preparação 

anteriormente referida também contém a garantia de qualidade (ANEXO XVII) 

As bolsas de NP têm um prazo de validade de 24 horas. [17] 

5.2.4. Instalações 

 Antecâmara: Área com armários, onde se encontra todo o vestuário esterilizado, máscaras 

e luvas, assim como um pequeno stock de fármacos usados na preparação da misturas 

nutritivas. Existe ainda um lavatório onde se lavam e desinfectam as mãos.  

 

 Sala Asséptica: Sala em que se efectua a preparação das misturas nutritivas, em condições 

de assepsia e com um mínimo risco de contaminação. Esta sala dispõe de:  

- Câmara de fluxo de ar laminar horizontal com filtros HEPA (pressão positiva) 

- Carro movível onde se coloca o material e componentes a usar.  

  

 Todo o material é previamente limpo com álcool a 70º. [17] 

 

5.2.5. Controlo da CFLH 

A CFLH é verificada e controlada duas vezes por ano. Dispõe-se de um contrato de 

manutenção, entre o hospital e uma firma idónea.  
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O controlo engloba os seguintes testes:  

 Teste penetração (DOP) <0.01%;  

 Teste de Velocidade do fluxo (m/s);  

 Teste de Velocidade de fluxo de entrada (m/s);  

 Teste de fumos;  

 Teste de intensidade de ruído (db);  

 Teste de intensidade de luz. [17] 

 

5.2.6. Vestuário  

Relativamente ao vestuário, é obrigatório o uso dos seguintes elementos:  

 fato de bloco – calça e túnica; 

 bata estéril fechada e com punhos elásticos; 

 luvas estéreis, sendo substituídas sempre que apresentem alguma rotura ou quando o 

tempo de preparação se prolongue para além de 2 horas.; 

 touca; 

 máscara; 

 botas. [17] 

 

5.3. Preparação de Medicamentos não Estéreis 

 

Este tipo de preparações engloba os manipulados, papéis para pediatria e ainda soluções 

de fisioterapia. 

As matérias-primas necessárias para a sua preparação estão organizadas e armazenadas 

em armário específico no laboratório. 

É de referir que para cada fórmula farmacêutica existem sempre dois tipos de fichas, a 

saber: 

Ficha de Produção, contém toda a informação necessária ao processo de fabrico nas 

condições pré-fixadas 

Ficha Técnica, indica a fórmula e especifica as instruções técnicas (procedimentos) para 

preparação da forma farmacêutica, assim como algumas informações específicas consideradas de 

interesse. 

Quando se procede á rotulagem do medicamento é importante termos em atenção os 

seguintes aspetos: 



Fevereiro/Março de 2013 [RELATÓRIO DE ESTÁGIO – CENTRO HOSPITALAR DO ALTO AVE] 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | 36 

               Ana Cristina Rodrigues (080601077); Ana Rita Mesquita (080601110) 

• Denominação do preparado  

• Composição qualitativa e quantitativa dos princípios ativos  

• Via de administração  

• Número de registo  

• Número do lote  

• Data de fabrico e prazo de validade  

• Identificação dos SF  

• Identificação do doente [17] 

 

 

 

5.4. Reetiquetagem 

 

 A reembalagem permite aos SF disporem do medicamento, na dose prescrita, de forma 

individualizada, permitindo assim, reduzir o tempo de enfermagem dedicado à preparação da 

medicação a administrar, além disso reduz os riscos de contaminação do medicamento, reduz 

os erros de administração e uma maior economia; garante a identificação do medicamento 

reembalado; protege-o dos agentes ambientais; assegurar que pode ser utilizado com 

segurança, rapidez e comodidade. [4]  

 

 O local onde estagiei dispõe de uma sala dedicada só à reembalagem onde se encontram 

os aparelhos necessários à mesma. Esses aparelhos estão diretamente ligados ao sistema 

informático, isto porque em cada embalagem têm que constar dados como:  

 Nome do Hospital  

 DCI  

 Prazo de validade  

 Dosagem  

 Lote atribuído  

 

 Para que o processo de reembalagem seja possível, tem que ser preenchida uma ficha da 

qual consta a seguinte informação:  

 Data da preparação  

 Designação do produto  

 Número de fabrico  

 Quantidade necessária  

 Quantidade obtida  
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 Prazo de validade  

 Número de lote atribuído  

 Nome comercial do produto  

 Laboratório de produção  

 Lote de fabrico  

 Prazo de validade de fabrico  

 

 Poderá ser necessário atribuir um prazo de validade diferente do que consta na embalagem 

original, isto depende se o produto foi fracionado ou se não se manteve na sua embalagem inicial. 

Numa circunstância destas pode-se proceder de duas formas:  

 

 Atribuir um prazo máximo de seis meses  

 Atribuir um prazo de 25% do tempo que falta para o prazo expirar.  

 

6. Comissões técnicas 

6.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 Comissão de Farmácia e Terapêutica é constituída, no máximo, por seis membros, 

conforme o determinado no regulamento interno do hospital, sendo metade deles médicos e 

metade farmacêuticos.  

 É presidida pelo diretor clínico do hospital ou por um dos seus adjuntos, os restantes 

médicos são designados pela comissão médica e os farmacêuticos pelo pessoal técnico 

superior de saúde dos serviços farmacêuticos do quadro do hospital.  

A CFT reúne sempre que seja convocada pelo seu presidente. [18]  

Esta comissão tem como objetivo:  

 Atuar como órgão consultivo e de ligação entre os serviços clínicos e farmacêuticos;  

 Informar os planos de aquisição de medicamentos e orientar o seu consumo;  

 Dar parecer sobre novos medicamentos a adquirir;  

 Elaborar a lista de medicamentos de urgência que devem existir nos serviços clínicos;  

 Elaborar as agendas privativas do formulário de medicamentos e o manual da farmácia. 

[4]  

 

6.2. Comissões de Ética para a Saúde 

 

 Às CES cabe zelar pela observância de padrões de ética no exercício das ciências médicas, 

de forma a proteger e garantir a dignidade e integridade humanas, procedendo à análise e 

reflexão sobre temas da prática médica que envolvam questões de ética. [19]  
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 A CES é constituída por juristas, médicos, enfermeiros, capelão, farmacêuticos, 

nutricionistas, sociólogos, assistentes socias, entre outros e tem como objetivos:  

 

 Zelar, no âmbito do funcionamento da instituição ou serviço de saúde respetivo, pela 

salvaguarda da dignidade e integridade humanas;  

 Emitir, por sua iniciativa ou por solicitação, pareceres sobre questões éticas no domínio 

das atividades da instituição ou serviço de saúde respetivo;  

 Pronunciar-se sobre os protocolos de investigação científica, nomeadamente os que se 

refiram a ensaios de diagnóstico ou terapêutica e técnicas experimentais que envolvem 

seres humanos e seus produtos biológicos, celebrados no âmbito da instituição ou 

serviço de saúde respetivo;  

 Pronunciar-se sobre os pedidos de autorização para a realização de ensaios clínicos da 

instituição ou serviço de saúde respetivo e fiscalizar a sua execução, em especial no 

que respeita aos aspetos éticos e à segurança e integridade dos sujeitos do ensaio 

clínico;  

 Pronunciar-se sobre a suspensão ou revogação da autorização para a realização de 

ensaios clínicos na instituição ou serviço de saúde respetivo;  

 Reconhecer a qualificação científica adequada para a realização de ensaios clínicos, 

relativamente aos médicos da instituição ou serviço de saúde respetivo;  

  Promover a divulgação dos princípios gerais da bioética pelos meios julgados adequados, 

designadamente através de estudos, pareceres ou outros documentos, no âmbito dos 

profissionais de saúde da instituição ou serviço de saúde respetivo. [19]  

 

 

6.3. Comissão de Higiene e Controlo à Infeção Hospitalar 

 

 Esta comissão tem como objetivos:  

 Definir, implantar e monitorizar um sistema de vigilância epidemiológica de estruturas, 

processos e resultados, dirigido a situações de maior risco;  

 Fornecer aos serviços interessados, informações pertinentes referentes a 

microrganismos isolados e resistência a agentes antimicrobianos;  

 Propor recomendações e normas para a prevenção e controlo da infeção e a 

monitorização da sua correta aplicação;  

 Colaborar na definição da política dos antibióticos, antissépticos, desinfetantes e 

esterilização do estabelecimento de saúde;  
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 Colaborar em ações de formação desenvolvidas pelo estabelecimento, no âmbito do 

controlo da infeção;  

 Proceder a inquéritos epidemiológicos e divulgar os seus resultados dentro da 

instituição;  

 Opinar em projetos de execução de obras e na aquisição de equipamentos e bens de 

consumo ou serviços relacionados com a prevenção e controlo da infeção;  

 Colaborar na aplicação de normas legais relativas a condições de higiene e segurança 

no trabalho;  

 Elaborar e apresentar à aprovação do órgão de gestão do estabelecimento, o plano de 

ação anual;  

 Colaborar na apreciação de normas legais, relativas à recolha, transporte e eliminação 

de resíduos hospitalares;  

 Elaborar e enviar ao órgão de gestão, o relatório de atividades referente ao ano 

anterior.  

 

6.4. Outras Comissões 

  

 O CHAA tem outras comissões, nomeadamente:  

 Antibióticos  

 Garantia de Qualidade  

 Nutrição Artificial  

 Tratamento de Feridas  

 Normalização de Consumos  

 Comissão Oncológica  
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7. Conclusão 

Nesta longa caminhada, muitos foram os conhecimentos adquiridos em diversas vertentes 

da Ciência. O estágio serviu para aplicarmos esses mesmos conhecimentos e sentirmos que 

todo o esforço e dedicação foram, no final, úteis e até mesmo cruciais para o nosso 

desempenho nas várias funções que nos foram atribuídas. 

Devemos ainda referir que o estágio é, para o estudante, o início de uma nova vida pautada 

de novos objetivos, ambições e responsabilidades que deverão ser alcançadas numa futura 

vida profissional.  

Especificamente, o estágio no Centro Hospitalar do Alto Ave, permitiu-nos conhecer uma 

realidade diferente, abrindo portas para um grande leque de saídas profissionais que são 

abrangidas pelo Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. 

 Agradecemos, mais uma vez, a toda equipa dos Serviços Farmacêuticos do CHAA pelo 

carinho e pela incessante transmissão de conhecimentos que, de outra forma, não seriam 

alcançáveis.  
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ANEXO I – Organização dos Serviços Farmacêuticos 

 

Zona Administrativa 

 

 

 

 

Gabinete de Direção dos SF 

 

 

 

 

 

Armazém de substâncias controladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente, este é o local de primeiro contacto com a 

farmácia. Além da parte administrativa propriamente 

dita, aqui recebem-se também os pedidos de alguns SC. 

Normalmente, este é o local de primeiro contacto com a 

farmácia. Além da parte administrativa propriamente 

dita, aqui recebem-se também os pedidos de alguns SC. 

Este local encontra-se fechado à chave e é 
um farmacêutico que está responsável pela mesma. 

No seu interior encontram-se psicotrópicos, 

benzodiazepinas e hemoderivados, todos por ordem 

de DCI e devidamente rotulados. 
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Laboratório 

 

 

 

 

 

 

Sala de reembalagem 

 

 Gabinete de DT 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Como o próprio nome indica, neste local são 

preparados os manipulados não estéreis. 

Esta sala está equipada com aparelhos capazes 

de reembalar produtos contemplando na sua 

embalagem informações como nome, dosagem, prazo 

de validade, nome do hospital e lote. 

Nesta zona, é processada toda a informação 

referente á Distribuição Tradicional. 
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Armazém geral 

  

 

 

 

 

 Gabinete de DIDDU 

 

 

 

 

 

 

 Área de preparação de formulações estéreis 

  

 

 

 

 

 Ambulatório 

 

  

 

 

Nesta área encontra-se armazenada a maior parte 

dos medicamentos, estando estes distribuídos em 

prateleiras por ordem alfabética, tendo em conta a DCI. 

Neste espaço, procede-se à validação das 

prescrições médicas dos diferentes SC. 

Esta secção engloba a área de preparação 

de citotóxicos e a área de preparação de Nutrição 

Parentérica. 

Aqui, dispensa-se a medicação de algumas 

patologias específicas, as quais serão descritas mais 

à frente. 
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ANEXO II - Mapa terapêutico 
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ANEXO III - Extra formulário 
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ANEXO IV – Reposição de Stocks (Distribuição Tradicional) 
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ANEXO V – Reposição de stocks : Antibióticos 
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ANEXO VI – Distribuição Individualizada 
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ANEXO VII – Requisição de Gases Medicinais 
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ANEXO VIII – Requisição de Hemoderivados 
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ANEXO IX – Requisição de Estupefacientes 
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ANEXO X – Folha de Registo Individual- UCPC 
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ANEXO XI – Folha de Registo Individual- UCPC 
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ANEXO XII - Protocolo dos citotóxicos 
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ANEXO XIII – Recepção de “OKs” (citotóxicos) 
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ANEXO XIV - Controlo do material utilizado (citotóxicos) 
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ANEXO XV - Controlo de qualidade dos citotóxicos 
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ANEXO XVI - Requisição de parentéricas 
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ANEXO XVII - Registo de parentéricas 

 

 




