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Abreviaturas e Acrónimos 

 

 

 

ANF - Associação Nacional de Farmácias 

FSM - Farmácia São Martinho 

RCM - Resumo das Caracteristicas do Medicamento 

FI - Folheto Informativo 

IVA - Imposto de Valor Acrescentado 

MSRM - Medicamento Sujeitos a Receita Médica 

MNSRM - Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

RAM - Região Autónoma da Madeira 

DCI - Denominação Comum Internacional 

FI - Folheto Informativo 

AIM - Autorização de Introdução no Mercado  

SNS - Serviço Nacional de Saúde 

ADSE - Direcção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores da Função Pública 

SGQ - Sistema de Garantia de Qualidade 

SRS Madeira - Serviço Regional de Saúde da Madeira 
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1. IInnttrroodduuççããoo 

 
A profissão de farmacêutico em Portugal já vem datada provavelmente desde o século 

XIII, aquando da criação dos primeiros boticários. A utilização de medicamentos químicos só 

foi aceite pela comunidade médica no século XVIII, devido à introdução da literatura 

farmacêutica, principalmente a 2ª edição da Farmacopeia Lusitana e da Farmacopeia 

Ulissiponense e Tubalense [1].  

No século seguinte nasce a Sociedade Farmacêutica, permitindo o desenvolvimento 

de estudos na área de hidrologia, farmácia, bromatologia, higiene, toxicologia e química 

aplicada. Sendo que, só no ano de 1836 foi criado o curso de Farmacêutico [1]. 

Os Farmacêuticos são profissionais de saúde, especialistas do medicamento, 

possuindo formação académica para tal. Podem exercer a sua profissão numa farmácia 

comunitária possuindo funções importantes na sociedade portuguesa, ultrapassando o papel 

enquanto tecnico do medicamento [1]. Este tem um papel cada vez mais indespensável 

sobre o uso racional dos medicamentos, bem como o esclarecimento das interações 

medicamentosas, contraindicações e reações adversas e aconselhamento sobre a seleção 

do fármaco mais adequado. Têm também a capacidade de sensibilizar para a adoção de 

estilos de vida saudáveis. 

Segundo a ANF, Portugal possui uma das melhores redes de farmácias da Europa, 

sendo que em 2010 possuía uma farmácia por cada 3 725 habitantes. Dados referentes a 

2007, afirmam que em Portugal existiam 10 788 Farmacêuticos, sendo que 56% destes 

exercem a sua profissão nas farmácias. Estima-se que hoje em dia este número seja muito 

maior [2].  

Este relatório tem como objetivo descrever toda a atividade realizada durante o estágio 

na Farmácia Comunitária, que se realizou na Farmácia de São Martinho entre os meses de 

Abril a Julho. Este estágio permitiu-me obter uma formação adequada no exercício da 

profissão farmacêutico, desenvolvendo algumas competências técnicas e aspetos práticos 

que a profissão exige. 
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2. FFaarrmmáácciiaa  SSããoo  MMaarrttiinnhhoo 

 
A Farmácia de São Martinho nasceu a partir da Farmácia do Chafariz. Tudo começou 

a 14 de Janeiro de 1937, quando no largo do Chafariz, bem no centro da cidade do Funchal, 

nasceu a Farmácia do Chafariz. Os anos passaram-se, e devido à grande dificuldade em 

estacionamento e ao aumento da competitividade na zona, entre outras razões, houve a 

necessidade de avançar para uma transferência, mudando-se para uma freguesia em 

grande expansão, Freguesia de São Martinho. Ao espaço da Farmácia do Chafariz deu 

lugar a um estabelecimento ligado à saúde, sendo então que a 23 de Novembro de 2009 é 

autorizado a instalação da Chafariz Farma, uma parafarmácia. Já na Freguesia de São 

Martinho, nasceu a FSM trazendo para esta freguesia uma farmácia moderna, com um 

horário alargado e com um distinto aconselhamento farmacêutico. Atualmente a Farmácia 

do Chafariz - Sociedade Unipessoal Limitada é proprietária da Farmácia São Martinho e da 

Chafariz Farma. 

A FSM está situada numa zona habitacional, de fácil acesso, que respeita a Portaria 

n.º 352/2012, de 30 de Outubro, mantendo uma distância, em linha reta, superior a 350m da 

farmácia mais próxima, e uma distância superior, em linha reta, a 100m de uma extensão de 

saúde, de um centro de saúde ou de um estabelecimento hospitalar [3]. É frequentada pelas 

mais variadas classes sociais, desde utentes com poucos recursos socioeconómicos até 

utentes com elevado grau de formação. Sendo a grande maioria a população idosa. Existe 

um elevado número de utilizadores fidelizados, devido aos serviços que a farmácia dispõe, 

bem como à elevada simpatia e amabilidade dos funcionários da FSM. 

Aos clientes da FSM, é dada a oportunidade de abrir uma ficha de cliente (Anexo I), 

que lhes proporciona vantagens como frequentadores desta farmácia. Possibilita a 

acumulação de vales de descontos, que podem ser utilizados para descontar em futuras 

compras. Para além disto permite que os clientes recebam uma SMS ou email a informar 

que a sua reserva já chegou ou quando há certos eventos ou promoções. Também no dia 

do aniversário do cliente, é oferecido um desconto de 10% num determinado produto de 

dermocosmética. 

A FSM está aberta todos os dias do ano, das 9h às 22h, excetuando no dia 25 de 

Dezembro e 1 de Janeiro. Efetua serviço permanente algumas vezes ao mês, que é 

realizado através de um postigo de atendimento. 
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2.1. Espaço Interior e Exterior da FSM 

 
A FSM localiza-se no Rés/Chão de um prédio residencial. É uma farmácia ampla e 

bem iluminada, com uma entrada para utentes que tenham mobilidade reduzida.  

De acordo com o Decreto-Lei nº307/2007, de 31 de Agosto, a parte exterior da FSM 

está identificada com um letreiro que indica o nome da farmácia acompanhado com o 

símbolo Cruz Verde, uma placa com o nome do diretor técnico, o horário de funcionamento 

e ainda a existência de um livro de reclamações. Também está afixada toda a informação 

sobre as farmácias de serviço, sendo que é colocada no último dia de cada mês e retirada 

no início do mês [4]. 

A FSM está dividida em diversas zonas: zona de atendimento ao público (Anexo II), 

dois gabinetes de atendimento (Anexo III e IV), um consultório, um gabinete da diretora 

técnica, o laboratório, a área de receção de encomendas (Anexo V), o armazém dos 

medicamentos (Anexo VI) e as instalações sanitárias. 

É na zona de atendimento ao público que o farmacêutico desempenha as suas 

principais funções. Há um contacto direto com o utente, permitindo assim um 

aconselhamento eficaz e o esclarecimento de todas as dúvidas que possam existir. Por toda 

esta zona existem cadeiras de modo a que o utente possa comodamente esperar para ser 

atendido ou descansar antes de medir a tensão arterial. Também por toda a farmácia 

existem folhetos informativos, revistas e publicidade. 

É constituída por cinco balcões de atendimento, todos eles equipados com um 

computador, sendo que um deles possui cadeiras, permitindo ao utente que se sente 

estabelecendo um contato mais próximo, com a máxima comodidade e privacidade. Todos 

os computadores estão interligados, possuindo um programa rápido, consistente e flexível, o 

Winphar com ligação à internet. Possuem também terminais de multibando e leitores ópticos 

de códigos de barra. Nesta zona também se encontra um aparelho que permite manipular o 

dinheiro, o CashGuard. Esta é uma máquina que permite uma movimentação de dinheiro de 

forma mais eficiente e segura, facilitando o troco e minimizando os roubos e os furtos 

internos [5]. 

O atendimento é efetuado através de um sistema de senhas, havendo dois tipos de 

senhas, a A e a B. A senha A destina-se ao público em geral e a senha B é destinada a 

utentes com mobilidade reduzida, grávidas e utentes com crianças ao colo. 
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Também nesta zona, é possível encontrar os lineares de dermofarmácia e cosmética, 

os produtos dentários, os produtos de veterinária, farinhas e leites e ainda os produtos 

capilares. Num espaço mais restrito, situam-se as gavetas com todos os restantes 

medicamentos, organizados por ordem alfabética. Nestas também se encontram os 

dispositivos médicos e seringas. Os psicotrópicos e estupefacientes localizam-se nas 

gavetas, mas separados dos outros medicamentos. 

A FSM é uma farmácia que realiza muitas promoções, tendo um expositor com 

produtos, com descontos desde os 15% até aos 50%, sendo estes produtos regularmente 

trocados. Durante o meu estágio, coube-me a tarefa de retirar alguns produtos, cuja rotação 

era considerada baixa, e colocar etiquetas a anunciar o referido desconto. 

Também aqui está colocada uma balança automática que permite medir o peso, a 

altura, índice de massa corporal e o índice de massa gorda. 

Na FSM existem dois gabinetes de atendimento, um mais específico para a 

determinação dos parâmetros bioquímicos e outro utilizado para as consultas de nutrição, 

aconselhamento de dermocosmética, tratamentos faciais e corporais, formações internas e 

conferência de receituário. 

O laboratório é onde se procede a preparação dos medicamentos manipulados, sendo 

uma área bem ventilada, com temperatura e humidade adequada. Nos armários apropriados 

encontram-se todas as matérias primas e materiais necessários, bem como as capas com 

as fichas de preparação e os boletins de análise das matérias primas, que devem estar 

armazenados por um período de 3 anos. 

Na FSM existe uma zona própria para o rececionamento e armazenamento de toda a 

mercadoria. A entrada das encomendas faz-se pela entrada principal da farmácia. Esta zona 

está equipada por um computador, que possui o sistema informático da farmácia, e por uma 

fotocopiadora/fax/impressora. Estes aparelhos são essenciais para a gestão das 

encomendas.  

O armazenamento é efetuado em armários próprios, onde são colocados os produtos 

em grandes quantidades e excedentes. Para os medicamentos que necessitam de serem 

conservados no frio, existe na FSM um  frigorífico, com uma temperatura devidamente 

controlada. Podemos encontrar alguns colírios, insulinas, vacinas e algumas vitaminas. 
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2.2. Recursos Humanos 

 
Os recursos humanos são uma parte essencial na farmácia comunitária, dependendo 

deles o envolvimento e o desempenho das suas funções na actividade da farmácia, para 

obtenção de um ótimo sucesso a todos os níveis. Para isso, é importante que estejam bem 

definidas todas as responsabilidades e funções de quem trabalha na farmácia. 

Baseando-se no Decreto Lei n.º 307/2007, as farmácias dispõem de um diretor técnico 

e pelo menos um farmacêutico [4]. O quadro técnico da FSM é composto por: 

 

Função Elemento responsável 

Gerente Manuela Catarino 

Diretora Técnica Paula Fernandes 

Farmacêutica Substituta 
Cristina Vieira; Tiago Carneiro; Marília 

Parente 

Técnico de Farmácia/Qualidade Raul Gonçalves 

Técnicos de Farmácia 

Maria Fernanda Mendonça; Ana Lúcia Pereira; 

Ana Isabel Correia; Esmeraldo Pereira; 

Valdemiro Nóbrega 

Apoio Administrativo e Financeiro Bruno Neves 

Apoio e Limpezas Rosa Cró 

 

Todos eles possuem estudos e experiência para o cargo que desempenham, 

realizando diversas formações ao longo do ano.  

Quando cumprem as funções de atendimento ao público, estão devidamente 

identificados com um cartão, onde consta o nome e o título profissional. 

 

2.3. Integração do estagiário no domínio das relações do trabalho 

 
Tive o prazer de realizar o estágio com mais duas colegas, a Virgínia Martins e a Marta 

Vieira, que também estavam a realizar o estágio curricular no âmbito do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas. Ao realizá-lo com estas duas colegas, fez com que esta 

experiência se tornasse mais enriquecedora, permitindo uma maior troca de conhecimentos. 
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Também tive contacto com todos os trabalhadores da FSM, que me ajudaram a todos 

os níveis, acompanhando-os em diversas tarefas, de modo a compreender da melhor forma 

o funcionamento da farmácia. 

 

 

33..  BBiibblliiootteeccaa  ee  FFoonntteess  ddee  IInnffoorrmmaaççããoo 

 
Numa farmácia é fundamental existir algumas publicações como também é importante 

o acesso a informações online. Esta é constantemente atualizada, mas para podermos 

usufruir é obrigatório recorrer a sites qualificados em que a informação disponível é 

altamente fidedigna. 

Um dos principais sites em que temos acesso é o do INFARMED. Este permite-nos 

uma informação sobre os vários medicamentos presentes em Portugal, dando acesso aos 

RCM e FI, podemos consultar todos os alertas importante assim como o Prontuário 

Terapêutico Online.  

O WinPhar possui uma aplicação, o Simposium, que permite uma rápida consulta do 

medicamento que está a ser vendido. Possui toda a informação detalhada sobre o produto, 

nome, forma, posologia, composição, alergias, produtos equivalentes, contra-indicações e 

interações. 

Na FSM é muito usual recorrer a alguns sites que nos permite aperfeiçoar o 

aconselhamento na área da dermocosmética, como é o caso do site da Cosmetica Activa, 

que possibilita a realização de formações online acerca dos seus produtos, o site da Pierre 

Fabre, entre outros. Todos eles permitem-nos uma rápida consulta mesmo ao balcão. 

A FSM também possui uma vasta coleção de livros, que nos permite o acesso à 

informação, sempre que necessário. 

 

 

44..  GGeessttããoo  ddee  SSttoocckkss  

 
Uma boa gestão de stocks numa farmácia comunitária é uma tarefa fundamental, pois 

sem esta garantia, dificilmente poderíamos suprir as necessidades dos utentes. Neste caso 

poderia levar a um comprometimento da fidelização do utente à farmácia. Esta gestão 

também irá permitir que se evitem situações de excesso de stocks, que contribuem para 

gastos muito elevados e desnecessários. 
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O fornecedor é escolhido consoante o produto que vamos adquirir. Sendo que pode 

ser uma empresa de distribuição grossista ou o próprio laboratório. Os critérios de seleção 

de um fornecedor estabelecidos pela FSM vão desde o prazo de entrega da encomenda, as 

condições de compra, a indicação de transporte, às condições de prestação de serviço. A 

Região Autónoma da Madeira, por ser uma ilha, está condicionada às representações 

existentes, sendo que só um determinado fornecedor é que é o representante de uma 

marca. 

Os principais fornecedores da FSM são a Funchalfar, Centro Comercial Farmacêutico, 

G-Med, Farmadeira, Freitas & Brites, Mamepe e Insular Farma. Estes deslocam-se pelo 

menos uma vez por dia à farmácia.  

A aquisição de produtos é uma das etapas principais na gestão de stocks. Para uma 

boa aquisição é necessário ter em conta o que vamos comprar, ou seja, selecionar o 

produto, quanto e quando vamos comprar, programando a sua aquisição.  

Cada vez que é criado um produto na farmácia, é estabelecido, consoante a rotação 

do produto, o stock mínimo e o stock máximo. O sistema informático que a FSM possui 

permite que toda esta informação fique contida na ficha do produto. O stock mínimo é a 

quantidade mínima que a farmácia necessita de ter, já o stock máximo é a quantidade 

máxima desse produto que a farmácia quer se abastecer. O ponto de encomenda é 

estabelecido pela quantidade mínima de produto. Quando o produto chega à tal quantidade 

mínima, automaticamente é desencadeado uma proposta de encomenda (Anexo VII) para o 

fornecedor pré-definido. Apesar disto o colaborador responsável pela proposta de 

encomenda deverá avaliá-la cuidadosamente, retirando ou adicionando produtos à 

encomenda criada pelo sistema informático, ajustando assim, às necessidades reais da 

farmácia. 

 

 

55..  EEnnccoommeennddaass  ee  AApprroovviissiioonnaammeennttoo  
 

As encomendas são efetuadas aos fornecedores pelos mais variados métodos. Pode 

ser realizada via fax ou modem, através do próprio sistema informático que a farmácia tem, 

sendo este o método mais frequente. Também podemos efetuar um encomenda através do 

telefone, em situações que o medicamento não exista em stock e o utente necessite 

urgentemente do medicamento. 

Quando é necessário comprar um produto novo, é preenchida uma nota de 

encomenda, validada pela Diretora Técnica ou pelo colaborador responsável. Quando estão 
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devidamente preenchidas e autorizadas podem ser arquivadas em pastas própria, em 

suporte de papel ou outro, ou então podem ser destruídas logo após a conferência.  

Para encomendas vindas do laboratório, estas são realizadas quando um delegado da 

marca se desloca à farmácia. Nesse momento é efetuada uma nota de encomenda, que o 

próprio delegado leva consigo. Posteriormente, enviam para a farmácia, os produtos 

pedidos. 

Semanalmente é efetuado uma proposta de encomenda à Alliance Healthcare, que é 

uma empresa de distribuição farmacêutica, sediada em Portugal Continental. Esta 

encomenda tem como objetivo colmatar algumas ruturas que possam existir nos 

fornecedores da RAM, ou pedir algum produto que não possua representante na RAM. 

No decorrer do estágio, surgiu algumas situações em que, devido à falta do 

medicamento ou à falta de outra opção na farmácia, foi necessário contactar o fornecedor 

pelo telefone, de modo a avaliar a existência do produto e se possível, com a devida 

autorização, efetuar a encomenda, permitindo assim a melhor satisfação do cliente. 

As encomendas chegam à farmácia pela porta principal, ao longo de todo o dia. São 

transportadas em caixas apropriadas, pelos estafetas dos grossistas. Em caso de 

medicamentos termossensíveis, estes normalmente vem à parte, de modo que logo que a 

encomenda chegue à farmácia estes sejam colocados nos sítios apropriados. 

Quando rececionamos uma encomenda, devemos, em primeira instância, conferir se 

as caixas se destinam à farmácia, se estão em bom estado e se vêm acompanhadas da 

fatura original e duplicado. 

Após este processo já podemos dar entrada informaticamente da nossa encomenda. 

No geral todas as faturas entregues com a respetiva encomenda apresentam as seguintes 

informações: Nome do distribuidor ou laboratório, número e data da fatura, nome e o código 

do produto, quantidade pedida e quantidade enviada e quando for o caso, a quantidade de 

bónus, preço unitário do produto, o IVA do produto, preço liquido e o total da fatura.  

Um dos aspetos importantes ao realizar este procedimento é verificar com muita 

atenção, o nome, a forma farmacêutica e dosagem do produto, visto que existem 

embalagens muito semelhantes, prazo de validade, se o n.º de unidades enviadas 

corresponde ao discriminado na fatura e o preço unitário de custo e PVP. 

Se algumas das embalagens rececionadas, contiver algum dano, devemos contactar o 

fornecedor e explicar o sucedido, de modo a tentar devolver o produto. 

Em relação ao preço do medicamento, este pode vir já registado na embalagem. Neste 

caso, esse preço deve ser igual tanto na embalagem, como na fatura, assim como no 

programa informático que dispomos na farmácia. Quando o preço não vem registado na 
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embalagem, é necessário proceder ao cálculo do preço final, para isso é necessário ter em 

conta o IVA e a margem estipulada pela farmácia.  

No sistema informático registamos as quantidades fornecidas, o prazo de validade, no 

caso de não haver mais nenhum produto em stock, e o preço. Se a ficha informática do 

produto não estiver atualizada, é importante atualizá-la. No caso de ser um produto novo, é 

necessário criar uma ficha. Depois do registo informático da encomenda, as faturas são 

arquivadas, juntamente com outras faturas do mesmo fornecedor. 

Como referido, sempre que o preço não vem marcado é necessário calcula-lo e 

posteriormente imprimir uma etiqueta, para colocar no produto. Na FSM sempre que é 

necessário colocar uma etiqueta é fundamental tomar algumas precauções. Primeiro é 

sempre essencial confirmar o código Cedime da embalagem com o da etiqueta, pois o facto 

de colocar uma etiqueta errada vai fazer com que o utente pague um produto que não é o 

que está a levar, para além disso o stock do produto vai ficar incorreto podendo levar a 

ruturas de stock. 

Algumas regras básicas devem ser cumpridas como, não colocar a etiqueta na frente 

do produto que vai estar exposta, em cima do prazo de validade, lote ou indicação de prazo 

após abertura. Evitar colar por cima da composição do produto ou nas indicções de 

utilização do produto em português. Para além disto, nos produtos que estão ao acesso do 

utente que frequenta a farmácia, é necessário colocar alarmes. Após a venda desse produto 

de saúde, é importante desativá-los passando o produto numa máquina própria. 

Após rececionar a encomenda, segue-se o armazenamento da mesma. Este deve ser 

feito de modo a ficar no lugar mais correto, ou seja os produtos que necessitam de ser 

conservados no frio, ficam num frigorífico próprio, os restantes são armazenados em 

prateleiras adequadas, por ordem alfabética.  

Os produtos que são armazenados nas prateleiras, na zona de armazenamento, são 

os que têm um prazo de validade mais longo, assim sendo os que estão na zona de 

atendimento, são os que expiram o prazo mais cedo. Tanto nos lineares como nas gavetas 

os produtos que têm um prazo mais curto, ficam sempre mais à frente, sendo os primeiros a 

serem dispensados.  

Na FSM, sempre que há disponibilidade para o fazer, recorre-se à reposição dos 

produtos que se encontram no expositor ou no linear, colocando-os direitos, isto demonstra 

uma boa imagem da farmácia, para quem a frequenta. 
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5.1. Prazos de validade e devoluções de medicamentos 

 
O prazo de validade é o período em que o produto considera-se estável. O controlo 

dos prazos de validade é uma tarefa muito importante, pois possibilita que os produtos 

sejam dispensados em perfeitas condições.  

Quando o prazo de validade encontra-se perto de expirar, podemos recorrer à 

devolução ao fornecedor, de modo a obter o mesmo produto com um prazo mais alargado 

ou um crédito do valor do produto devolvido. 

Na FSM, no início de cada mês, é impresso uma listagem de produtos com o respetivo 

prazo de validade (Anexo VIII) de modo a proceder-se ao Controlo de Validade. Nessa 

listagem irá constar todos os medicamentos e produtos de saúde que terminam o prazo ao 

fim de 60 dias, os medicamentos e Produtos de Veterinária que terminam a validade dentro 

de 90 dias, e as matérias-primas que acabam a validade no final de próprio mês. Consoante 

essa listagem são retirados os produtos do stock para fazer uma posterior devolução ao 

fornecedor. Na própria listagem, são assinalados os produtos que foram retirados, bem 

como os prazos de validade dos que ficam em stock. É sempre importante atualizar os 

prazos de validade na Ficha do Produto, no sistema informático. 

Nesta farmácia as devoluções podem ser efetuadas por diversas razões, as mais 

comuns são devido ao prazo de validade, alguma embalagem danificada ou quando é 

necessário enviar algum produto para a parafarmácia, Chafariz Farma.  

Quando se realiza uma devolução é sempre necessário emitir uma nota de devolução, 

que deverá conter os produtos devolvidos, a quantidade, o prazo e o lote dos mesmos, o 

fornecedor a quem irá ser devolvido e por fim a razão que levou à sua devolução. Esta deve 

ser impressa em duplicado. Quando se procede a uma devolução de psicotrópicos e 

estupefacientes a nota de devolução para estes medicamento, deverá ser efetuada 

isoladamente. 

No decorrer do meu estágio, tive a oportunidade de realizar as tarefas acima referidas, 

tais como: Conferir mercadorias; dar entrada informaticamente das encomendas; 

etiquetagem e colocação de alarmes nos produtos; armazenamento de produtos na 

respetiva zona e reposições na zona de atendimento; devoluções para fornecedores e para 

a Chafariz Farma; e ainda proceder ao controlo dos prazos de validade. 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia São Martinho 

Abril - Julho 2013 
 

 

  1177 

 

  

66..  CCllaassssiiffiiccaaççããoo  ddooss  pprroodduuttooss  eexxiisstteenntteess  nnaa  ffaarrmmáácciiaa  

 

As farmácias podem fornecer aos seus utentes medicamentos (MSRM e MNSRM), 

medicamentos e produtos veterinários, dispositivos médicos, suplementos alimentares e 

produtos de alimentação especial, produtos fitoterapêuticos, produtos de cosmética e de 

higiene corporal, artigos de puericultura, entre outros. 

 

6.1. Medicamentos 

 
O grande volume de vendas da FSM são os MSRM e os MNSRM. 

Os MSRM são aqueles em que para serem dispensados necessitam de uma 

prescrição médica, que é efetuada por quem prescreve receitas médicas [6]. São 

considerados MSRM, todos os medicamentos que traduzem um elevado risco para a saúde 

e bem estar do utente. Também entra neste grupo os medicamentos, que contenham 

substâncias, que necessitam de mais estudos para determinar a ação e as reações 

adversas, e os medicamentos injetáveis [7]. Os MNSRM são todos os outros que não se 

enquadram na definição de MSRM. 

 

6.2. Medicamentos e produtos veterinários 

 

Os medicamentos e produtos veterinários, são destinados aos animais, principalmente 

aos animais de estimação e de companhia. Na FSM, encontram-se num linear específico. 

Os que são mais dispensados são os antiparasitários e anticoncecionais. Além destes, 

também têm disponíveis champôs e multivitamínicos. 

 

6.3. Dispositivos médicos 
 

Um dispositivo médico é definido como qualquer instrumento, aparelho ou 

equipamento a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêutico. 

Na FSM existem alguns dispositivos médicos, como: ligaduras, compressas, algodão, 

seringas, meias de compressão, pensos, canadianas, termómetros, preservativos, luvas de 

diagnóstico, etc [8]. 
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6.4. Produtos fitoterapêuticos 
 

Os produtos fitoterapêuticos são utilizados na fitoterapia, que tem por base a utilização 

de plantas, mais precisamente a parte ativa destas, no tratamento de certas patologias. 

Apesar de serem produtos naturais, é necessário, tal como os outros produtos da farmácia, 

garantir que estes tenham uma excelente qualidade. 

Na FSM existe uma vasta gama de produtos fitoterapêuticos, em que são 

aconselhados aos utentes consoante a sua utilização, como uma alternativa ao tratamento 

de algum estado sintomático.  

 

6.5. Produtos de cosmética e dermofarmácia 
 

Segundo o Decreto-Lei nº189/2008, um produto de cosmética é definido por " qualquer 

substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes 

superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, 

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

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

manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais" sendo que estes "não devem 

prejudicar a saúde humana quando aplicados em condições normais ou razoavelmente 

previsíveis de utilização" [9]. 

A FSM possui um vasto mercado de produtos cosméticos, tendo praticamente todos os 

tipos destes produtos. Estão disponíveis nesta farmácia diversas marcas reconhecidas, 

permitindo ao utente, consoante a sua disponibilidade económica e consoante a sua 

necessidade, optar pelo produto ideal. 

 

6.6. Medicamento Homeopáticos 
 

Medicamentos homeopáticos são todos aqueles que são obtidos a partir de 

substâncias ou matérias-primas homeopáticas, utilizados na Homeopatia [6]. A homeopatia 

é uma terapia alternativa que se baseia na administração de pequenas doses de uma 

substância que reproduza sintomas semelhantes aos sentidos pelo doente [6]. Para serem 

comercializados têm que possuir rotulagem e FI, para além disso, na embalagem tem que 

estar escrito "Medicamento Homeopático" [6]. Na FSM é comercializado certos produtos 

Homeopáticos mas em pequeno número. 
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6.7. Preparações oficiais e magistrais 
 

Nesta categoria podemos ter os medicamentos manipulados, as fórmulas magistrais e 

os preparados oficinais. 

 

6.8. Produtos para uma alimentação especial 
 

Os produtos para alimentação especial são definidos como, “géneros alimentícios que, 

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

claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente, são adequados ao objetivo 

nutricional pretendido e são comercializados com a indicação de que correspondem a esse 

objetivo" [10]. 

Na FSM estão disponíveis alguns desses produtos, como leites para lactentes, leites 

de transição, papas e farinhas lácteas. 

 

 

77..  DDiissppeennssaa  ddee  MMeeddiiccaammeennttooss  
  

Cabe ao farmacêutico, após uma correta avaliação da medicação, ceder produtos 

farmacêuticos aos utentes, mediante uma prescrição médica, um regime de automedicação 

ou uma indicação farmacêutica [11]. A dispensa de medicamentos exige grandes 

conhecimentos por parte do farmacêutico, sendo uma tarefa de uma enorme 

responsabilidade. 

Para uma correta dispensa é necessário avaliar a farmacoterapia, entregar o 

medicamento correto, explicar ao doente o porquê da medicação, informar sobre a 

posologia, referir as condições especiais de armazenamento, esclarecer dúvidas do utente, 

orientar sobre as medidas não farmacológicas a adotar, sempre no sentido de aumentar a 

adesão à terapêutica. 

Os MSRM para serem dispensados, necessitam de serem prescritos numa receita 

médica. Existem dois tipos de receitas, as receitas renováveis e as receitas não renováveis 

[12]. E podem apresentar-se de forma informática ou de forma manual. Na RAM as receitas 

são todas na forma manual, só chegam à farmácia na forma informática as receitas vindas 

de algum consultório ou hospital de Portugal Continental. 

A diferença entre estes dois tipos de receitas, prende-se com o fato de as receitas 

renováveis serem válidas para um período de 6 meses e possuírem uma via original e 

outras duas autocopiáveis [12]. Estas destinam-se a tratamentos prolongados. Em relação 
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às receitas não renováveis, estas têm um prazo de 20 dias consecutivos ou 10 dias úteis 

[12]. Em todas as receitas, no máximo só podem ser prescritos 4 embalagens e 4 

medicamentos distintos [12]. Se for o caso de a prescrição ser efetuada para medicamentos 

em dose unitária, é possível ser prescrito um máximo de 4 embalagens do mesmo produto 

[12]. 

Para uma boa dispensa é necessário as receitas médicas preencherem certos 

requisitos. Deverá vir identificada com o local da prescrição, através de uma vinheta própria, 

a identificação do médico, com a sua vinheta e a identificação do utente. Caso haja uma 

comparticipação especial deverá vir indicado. Para além disto é fundamental o correto 

preenchimento dos campos de prescrição. Por fim, é necessário conter nas receitas a data 

da prescrição e a assinatura do médico [12]. 

Em todas as receitas existe um quadro que indica o fornecimento ou a dispensa de 

medicamento genérico. No caso de o prescritor autorizar ou não a dispensa de um 

medicamento genérico, este deve assinalar o número do medicamento correspondente e 

assinar [12]. 

Em situações que a dosagem ou a dimensão da embalagem não é referido, deve-se 

dispensar sempre a menor dosagem e a dimensão correspondente ao destinatário do 

medicamento. Quando é prescrito medicamentos manipulados ou tiras de determinação da 

glicemia, não deve conter outros produtos na mesma receita [12].  

No final da venda, é impresso no verso da receita os códigos de identificação da 

farmácia, o número da receita, o número da venda e do operador, os códigos e nomes dos 

medicamentos comparticipados e o PVP com o valor da comparticipação e com o valor pago 

pelo utente. 

Na FSM ao fim de cada dia ou no máximo no dia seguinte, todas as receitas são 

conferidas de modo a determinar se houve uma correta dispensa, corrigindo algum eventual 

erro. É sempre possível deixar uma receita pendente na farmácia, isso acontece quando há 

uma rutura de stock ou quando é solicitado pelo utente. Estas são arquivadas, por ordem 

alfabética, numa pasta própria.  

É importante que o farmacêutico tenha conhecimento de toda a medicação que o 

doente está a tomar, de modo evitar dispensar um medicamento que possivelmente poderá 

interagir com a restante medicação que o doente toma. Sendo assim, é importante que 

quando se realiza uma dispensa, tenhamos o cuidado de perguntar ao doente, qual a 

medicação que costuma tomar. Na FSM, se for cliente, através do programa informático que 

disponibilizamos é possível consultar a medicação que o utente costuma levar. 
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7.1. Medicamentos genéricos 
 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, um medicamento genérico é um "medicamento 

com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados". Estes medicamentos devem 

estar identificados pelo seu nome, seguida da dosagem, forma farmacêutica e finalizando 

com a sigla MG. Dispõem de uma AIM e comparando ao medicamento de referência devem 

possuir segurança, eficácia e qualidade[7]. Em relação ao preço, estes têm por base o preço 

do medicamento de referência. 

7.2. Dispensa de medicamentos não sujeitos a prescrição médica e outros 

produtos de saúde 
 

O farmacêutico tem a capacidade e a responsabilidade de, conforme os sintomas ou 

queixas do utente, dispensar um produto farmacêutico para um eventual tratamento 

farmacológico, de modo a resolver um problema de saúde considerado como um transtorno 

ou sintoma menor [11]. Antes de proceder à dispensa, é importante que o farmacêutico 

recolha toda a informação possível sobre o utente, como os sintomas ou motivos da ida à 

farmácia, a duração do problema de saúde, se este toma alguma medicação, outros 

problemas de saúde manifestados pelo doente. 

Se for o caso de ser necessário dispensar um MNSRM, este deve ser o mais eficaz e 

com menos efeitos adversos. É necessário ter em atenção a possibilidade de este ser 

contra-indicado para o respetivo utente. Idealmente devemos optar por um medicamento de 

composição simples, cuja apresentação seja reduzida e de baixo custo. Em situações que 

se considere que não se trata de um transtorno ou sintoma menor, é relevante encaminhar o 

doente para um médico, de modo que o doente realize uma terapia mais eficaz [11]. 

Durante o meu estágio, em colaboração com a Diretora técnica, elaboramos um 

documento que continha alguns problemas mais frequentes e quais as melhores opções de 

dispensa. Este trabalho tronou-se numa experiencia muito gratificante, pois ajudou-me a 

prestar um serviço de melhor qualidade. 

 

7.3. Aconselhamento 
 

Cabe ao farmacêutico através dos seus conhecimentos científicos aconselhar da 

melhor forma o utente da farmácia. Este não tem que ser sempre constituído por medidas 

farmacológicas, podendo ser possível recorrer às medidas não farmacológicas.  
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Para além de todos os conselhos e informação dada de forma oral, o farmacêutico 

também deve reforçar essa informação por escrito ou entregar algum material de apoio 

apropriado, como folhetos informativos fornecidos pelos laboratórios ou folhetos elaborados 

pela farmácia. Devemos ter o cuidado de explicar toda a informação relativa à posologia, 

interações, contra-indicações ou maneira de tomar [11]. Para isso sempre que tivermos 

alguma dúvida, é vantajoso recorrer aos dispositivos de informação que possuímos de modo 

a fornecermos uma informação correta e atual. É imprescindível para o utente que, quando 

saia da farmácia não fique com nenhuma dúvida em relação à maneira de tomar, à duração 

do tratamento ou às eventuais precauções. 

7.4. Cuidados a ter na conservação domiciliaria de medicamentos 
 

Grande parte das vezes os utentes não têm conhecimento qual é a melhor forma para 

conservar os medicamentos. Assim sendo, aquando da dispensa de medicamentos, temos 

um papel importante na informação do melhor método de conservação, pois as más 

condições podem trazer algumas consequências desagradáveis. É sempre importante 

aquando da dispensa, referir alguns conselhos uteis para manter em boas condições de 

consumo a medicação. 

 

7.5. Medicamentos comparticipados  
 

A comparticipação do medicamento depende da demonstração técnico-científica do 

seu valor terapêutico para as indicações terapêuticas, bem como da sua vantagem 

económica [13]. 

Existem vários organismos de comparticipação nos medicamentos. Os principais são o 

SRS da Madeira e a ADSE. A cada medicamento é atribuído um escalão, determinando 

assim a percentagem de comparticipação, havendo 4 tipos de escalões: A, B, C e D sendo o 

A com maior comparticipação [13]. 

Para os utentes pensionistas em que o seu rendimento não excede um determinado 

valor, são abrangidos por um regime especial de comparticipação [13]. Neste caso há uma 

comparticipação acrescida.  

O estado também comparticipa medicamentos para patologias específicas ou 

determinados grupos de utentes, tendo por objetivo diminuir os custos da aquisição de 

medicamentos imprescindíveis. Essas comparticipações são determinadas por diplomas, 

que são referidos na receita médica [13]. Os medicamentos manipulados também possuem 

uma comparticipação específica, sendo que são comparticipados em 30% do seu preço [13]. 
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Para além destes organismos de comparticipação referidos, existem muito outros. Os mais 

comuns que aparecerem na FSM são os medicamentos comparticipados pela Assistência 

na Doença aos Militares, Caixa Geral de Depósitos, Fidelidade Mundial, Generali, Liberty 

Seguros, Médis, Multicare, PT/CTT, Guarda Nacional Repúblicana, Policia de Segurança 

Pública, Sindicato dos Bancários Sul e Ilhas, Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos 

Bancários, Câmara Municipal do Funchal e Associação de Socorros Mútuos de 4 de 

Setembro de 1862, entre outros. 

Todas estas entidades possuem um acordo com a ANF, sendo que o programa 

utilizado na FSM, o WinPhar, possui uma lista que é constantemente atualizada. A cada 

entidade é atribuído um código que ao registar o medicamente permite ter acesso à 

comparticipação.  

Em situações, em que as famílias não têm possibilidades para comprar os 

medicamentos prescritos pelos médicos, na RAM, a segurança social ajuda monetariamente 

os medicamentos. Então esta entidade, pode ajudar de duas formas, ou fornece 

monetariamente a totalidade dos medicamentos ou apenas parte desse valor. Após os 

utentes pedirem um orçamento na farmácia, estes entregam à segurança social, que passa 

um termo de responsabilidade, que pode ser de três tipos: o termo rosa (Anexo IX), o branco 

e o verde. O termo rosa só serve para ajudar medicamentos comparticipados e apenas 

cobre parte do valor dos medicamentos. Nunca é possível devolver o dinheiro do termo ao 

utente, em situações que por alguma razão o preço da medicação levado não atinja o valor 

do termo, não podemos dar o dinheiro ao utente e devemos justificar o sucedido. O termo de 

cor branca, comparticipa na totalidade a medicação, mas apenas pode incluir medicamentos 

comparticipados. Em relação ao termo de cor verde, é dado no caso de medicamentos não 

comparticipados. Estes termos têm a validade de um mês.  

O partido político CDS-PP Madeira disponibiliza às famílias mais carenciadas vales de 

5 Euros para descontar em produtos farmacêuticos comprados nas farmácias da RAM. 

Tendo em conta que a FSM está situada perto de um bairro social, em que reside um 

elevados número de pessoas com dificuldades financeiras, diariamente é recebido tanto os 

termos de responsabilidade como os vales de 5 Euros do CDS-PP Madeira. 
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88..  DDiissppeennssaa  ddee  mmeeddiiccaammeennttooss  ppssiiccoottrróóppiiccooss  oouu  

eessttuuppeeffaacciieenntteess  
  

Os medicamentos psicotrópicos, quando utilizados na forma incorreta podem causar 

dependência e tolerância própria. Possuem uma legislação própria, sendo que podem 

constituir um risco para a saúde quando usados para fins ilícitos. 

A aquisição de todos estes medicamentos rege-se pelo Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de 

Janeiro, que tem por base o controle da compra e venda destes produtos. Por outro lado, 

este também classifica estas substâncias em diversos grupos. 

A aquisição destes medicamentos procede-se de igual forma à dos outros 

medicamentos. Quando se dá a receção da encomenda, esta vem acompanhada de uma 

requisição específica em original e duplicado. O original permanece na farmácia durante 3 

anos enquanto que o duplicado é assinado, carimbado e reenviado para o fornecedor. 

Regra geral os fornecedores enviam estas encomendas separadas das outras. Quando se 

dá entrada informaticamente de Psicotrópicos e Estupefacientes, no final da conferência é 

necessário inserir o n.º da fatura do fornecedor no sistema informático e arquivar cópia da 

mesma. 

Em relação à dispensa destas substâncias necessitam de obedecer algumas regras 

especiais. Algumas destas substâncias necessitam de serem prescritas numa receita 

médica especial, de cor amarela, em papel autocopiativo, possuindo uma original e dois 

duplicados (Anexo X). Para serem validadas, necessitam de conter alguns dados 

importantes, como os dados do médico, informação sobre o doente, e em relação ao 

medicamento, deverá vir escrito o nome comercial ou genérico, a dosagem, a forma 

farmacêutica, a posologia, o número e o tamanho da embalagem. É de realçar que só é 

permitido um medicamento por receita, com um limite máximo de 4 embalagens [12]. 

A necessidade de estas receitas possuírem uma original e dois duplicados, prende-se 

com o fato de a original ser enviada para o organismo que comparticipa o medicamento, um 

duplicado é enviado para o IA-Saúde e o outro permanece na farmácia durante 3 anos. O 

duplicado que se destina ao IA-Saúde terá que ser enviado até ao dia 8 de cada mês. Junto 

com o duplicado é enviado o registo das saídas, o registo das entradas e o registo do 

balanço saídas/entradas, devidamente carimbadas e rubricadas. Até ao dia 15 de Janeiro de 

cada ano, é enviado ao IA-Saúde um relatório contendo os resultados do registo de 

entradas e saídas e respetivo balanço anual. 

Estas receitas são válidas durante 10 dias úteis. A dispensa destes medicamentos, 

não tem que ser feita ao utente ao qual foi prescrito o medicamente, pode também ser feita 
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a outro adquirente. Para isso é necessário o adquirente trazer consigo o seu cartão de 

identidade, para deste modo proceder ao preenchimento de todos os dados relativos a 

quem levantou a medicação [12]. Quando se efetua a dispensa, o sistema informático emite 

um alerta a solicitar os dados do adquirente. 

 

 

99..  MMeeddiiccaammeennttooss  mmaanniippuullaaddooss  
  

Depois de um período em que os medicamentos manipulados caíram em desuso, hoje 

em dia ganham grande expressão, devido à necessidade de uma terapêutica cada vez mais 

especializada e individual.  

Entende-se por medicamentos manipulados como uma "fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico". 

Sendo que uma fórmula magistral é “qualquer medicamento preparado (…) segundo uma 

receita médica (…)”, e um preparado oficinal “qualquer medicamento preparado segundo as 

indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, (…), destinado a ser 

dispensado diretamente aos doentes assistidos (…)” [14]. 

Estes apresentam diversas vantagens sendo, uma das principais, o fato de serem 

adequadas especificamente ao doente a que se destina, podendo ser uma alternativa 

terapêutica na ausência de uma formulação eficaz presente no mercado. 

Estes medicamentos são preparados cumprindo todas as normas e assegurando uma 

qualidade, eficácia e segurança. Toda a sua preparação tem por base a Portaria n.º 

594/2004, de 2 de Junho, que estabelece as boas praticas de preparação de medicamentos 

manipulados. 

A FSM possui um laboratório com instalações adequadas e material necessário para a 

preparação de medicamentos manipulados.  

Só é possível utilizar substâncias que satisfaçam as monografias da Farmacopeia 

Portuguesa, sendo preferencialmente adquiridas a fornecedores certificados pelo 

INFARMED. As matérias-primas devem vir acompanhadas com um boletim de análise, que 

comprova que as exigências estão conforme o estipulado, alem de que, deverá conter o 

numero de lote [14]. 

Em termos de material, a FSM possui: Almofarizes de vidro e de porcelana; Balança 

de precisão; Banho de água termostatizado; Cápsulas de porcelana; Copos de vários 

volumes; Espátulas metálicas e não metálicas; Funis de vidro; Matrazes de várias 

capacidades; Papel de filtro; Pedra para a preparação de pomadas; Pipetas graduadas; 
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Provetas graduadas; Vidros de relógio. Para além deste material o laboratório também está 

provido de uma Hotte. Todos estes equipamentos estão devidamente calibrados.  

Para efetuar a preparação de manipulados é necessário seguir algumas regras de 

modo a obter uma preparação de elevada qualidade. 

Na FSM, regra geral, estas preparações são realizados entre as 15h30 e as 17h, 

solicitando posteriormente ao utente que venha buscar. Grande parte das vezes o 

manipulado é pedido através de uma receita médica. Nesta deve estar escrito os 

componentes e as respetivas quantidades, a quantidade a ser preparada, a posologia e a 

duração do tratamento.  

Ao iniciar a preparação é necessário executar alguns passos relevantes. Devemos 

verificar se as matérias-primas a utilizar estão dentro do prazo de validade e em bom estado 

de conservação. É importante proceder à desinfeção do local de manipulação e usar luvas 

de modo a evitar qualquer contaminação. O material utilizado é lavado com água e passado 

por álcool etílico - 96 vol. antes de ser utilizado. A execução deverá ser conferida por um 

supervisor. No final da preparação deverá ser anotado todos os lotes e validades das 

matérias-primas. Na FSM procede-se ao preenchimento da folha de preparação e à 

preparação do rótulo no computador, de deve ser impresso duas vezes, uma para colocar 

na preparação e outra para colocar juntamente com a cópia da receita que é arquivada 

numa pasta própria. 

O rotulo deverá conter certas informações, como o nome do doente, o nome da 

farmácia e da diretora técnica, a substância ativa e as quantidades, validade, a posologia, o 

número de lote atribuído, recomendações de conservação e precauções especiais. Na FSM 

os medicamentos manipulados são identificados com um número sequencial e o respetivo 

ano. 

O prazo de validade dos medicamentos manipulados pode estar estipulado numa 

bibliografia existente, como o Formulário Galénico Português. Quando não é possível saber 

o prazo através desta fonte, este é definido através de certas regras: para preparações 

líquidas não aquosas e preparações sólidas o prazo de validade será igual a 25% do tempo 

que resta para expirar o prazo de validade, não ultrapassando os 6 meses; para 

preparações líquidas que contêm água, o prazo de validade não deverá ser superior a 14 

dias, sendo conservado no frigorífico; para as restantes preparações o prazo de validade 

deverá corresponder à duração do tratamento, não excedendo os 30 dias [14]. 

Um aspeto importante sobre os manipulados, é a verificação da sua qualidade. Para 

isso recorre-se a ensaios para controlar a qualidade. Deverão ser realizados ensaios 

específicos consoante a forma farmacêutica. Para formas farmacêuticas sólidas, deverá ser 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia São Martinho 

Abril - Julho 2013 
 

 

  2277 

 

realizado o ensaio de uniformidade de massa, formas farmacêuticas semi-sólidas a 

determinação do pH, soluções não estéreis verificar se há partículas em suspensão e 

determinação do pH, soluções injetáveis verificar a ocorrência de partículas em suspensão, 

determinação do pH, fecho do recipiente, doseamento da substância ativa e garantia de 

esterilidade [14]. 

 

9.1. Regime geral de preços dos Medicamento Manipulados 
 

O calculo do preço dos medicamentos manipulados é estabelecida pela Portaria 

n.º769/2004, de 1 de Julho, que segundo a qual este tem por base o valor dos honorários da 

preparação, mais o valor das matérias-primas e mais o valor dos materiais de embalagem. 

O cálculo do valor dos honorários é obtido através de um fator - F - que é atualizado 

todos os anos, multiplicando-se por um valor de acordo com a forma farmacêutica e a 

quantidade preparada. A dispensa de matérias-primas a granel, não é sujeita a honorários. 

O preço das matérias-primas é calculado tendo em conta o valor da sua aquisição (sem 

IVA), multiplicado pelos fatores estabelecidas na Portaria, consoante a maior das unidades 

em que foram utilizadas ou dispensadas. O valor da embalagem é determinado pelo valor 

de aquisição multiplicando pelo fator 1,2. O preço final do medicamento manipulado é 

calculado pela soma dos três valores multiplicando por 1,3 acrescentando o IVA em vigor 

[15]. 

 

9.2. Medicamentos Manipulados Preparados 
 

Na FSM são vários os medicamentos manipulados preparados, os mais comuns a 

serem preparados são: 

 Solução Alcoólica de Ácido Bórico 

 Creme de Hidroquinona 

 Pomada de Ácido Salicílico 

 Suspensão oral de Trimetropim 

 Solução aquosa de Nitrato de Prata 

 

Durante o meu estágio, foi me dada a possibilidade de, realizar alguns manipulados, 

como a Pomada de Ácido Salicílico, Suspensão oral de trimetropin e Solução aquosa de 

Nitrato de Prata. 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia São Martinho 

Abril - Julho 2013 
 

 

  2288 

 

1100..  AAuuttoommeeddiiccaaççããoo  
  

A automedicação é uma prática algo comum na nossa sociedade, devido ao grande 

acesso dos consumidores à mais variada informação sobre a saúde. Baseia-se na ingestão 

de medicamentos sem qualquer aconselhamento, sendo uma ingestão por conta própria, 

levando a um risco acrescido para quem o realiza [16].  

Pode ter algumas vantagens para o utente, como uma forma comoda, barata e rápida 

de tratar um transtorno menor, mas quando não é utilizado da forma correta poderá trazer 

graves problemas para o utente [16]. A grande maioria da população não tem quaisquer 

conhecimentos para avaliar e instituir uma terapêutica adequada dentro das várias opções 

terapêuticas. 

Quando o utente se dirige à farmácia, com o intuito de se automedicar, deveremos 

tentar assegurar se este possui informação suficiente para avaliar corretamente o problema 

de saúde. Apesar de saber o nome do medicamento, não quer dizer que saiba como é 

tomado, qual a posologia ou até mesmo se é necessário tomar alguma precaução especial. 

Desta forma é crucial que o farmacêutico, exerça o seu papel e de algum modo tente 

fornecer alguma informação relevante. Outro aspeto importante, que é necessário ter em 

conta, para quem recorre à automedicação, é o fato de o doente estar a fazer alguma 

medicação, podendo haver um risco acrescido de interações medicamentosas [16]. 

Devido à recorrente automedicação, o INFARMED formulou um despacho, que indica 

as situações passíveis de automedicação. Fazem parte deste despacho situações de 

obstipação, herpes labial, tosse e rouquidão, entre outras situações. Normalmente são 

situações de doenças ligeiras que o doente consegue identificar e que podem ser tratadas 

até 5 dias, mas apesar disso, existem grupos de doentes que não devem ser tratados em 

regime de automedicação como o caso das grávidas, mulheres a amamentar, crianças até 

aos 12 anos e alguns doentes crónicos [16]. 

 

 

1111..  OOuuttrrooss  ccuuiiddaaddooss  ddee  ssaaúúddee  pprreessttaaddooss  nnaass  ffaarrmmáácciiaa  
 

11.1. Farmacovigilância 
 

A Farmacovigilância é um processo que permite detetar, avaliar e prevenir todos os 

riscos relacionados com os fármacos comercializados em Portugal. Segundo o INFAMED 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia São Martinho 

Abril - Julho 2013 
 

 

  2299 

 

este sistema "visa melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, em defesa do 

utente e da Saúde Pública" [6].  

De modo a cumprir estes objetivos é necessário que haja um estudo do uso e dos 

efeitos dos medicamentos nos doentes, a transmissão de alertas sobre reações adversas de 

certos medicamentos, a avaliação de toda a informação disponível e a informação sobre os 

possíveis riscos aos profissionais de todos os doentes. 

Por tudo o que foi referido, a Farmacovigilância assume um papel de grande 

importância na Saúde Pública. Em Portugal foi criado em 1992 o Sistema Nacional de 

Farmacovigilância que é constituído pela Direção de Gestão do Risco de Medicamentos do 

INFARMED [6]. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, cabe a este departamento 

recolher e avaliar a informação, tomar uma decisão e comunicá-la junto dos profissionais de 

saúde e utentes. 

Caso ocorra um depoimento de uma reação adversa a um medicamento, este deve ser 

comunicado à Diretora Técnica/Farmacêutica/Técnico que, têm o dever de comunicar à 

entidade responsável, utilizando o formulário em suporte digital na página eletrónica do 

INFARMED. Aí deverá ser descrito todas as reações adversas ou suspeitas de reações 

adversas graves ou inesperadas, que não constem no FI ou RCM e que tenham ocorrido 

aquando da utilização dos medicamentos. Também têm a obrigação de notificar qualquer 

informação considerada importante sobre a utilização do medicamento [6]. 

 

11.2. Cuidados de saúde prestados na farmácia 
 

Durante muitos anos as farmácias dedicaram-se em exclusivo à venda de 

medicamentos e à produção de medicamentos manipulados. Mas com a evolução dos 

tempos, estas passaram a locais onde a prestação dos mais variados cuidados de saúde é 

um fator que distingue muitas farmácias. 

Segundo a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro, que regula os serviços 

farmacêuticos prestados na farmácia, afirma que estes são prestados de modo a promover 

a saúde e o bem-estar dos utentes, podendo apresentar-se sob a forma de "apoio 

domiciliário, administração de primeiros socorros, administração de medicamentos, 

utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, administração de vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação, programas de cuidados farmacêuticos, 

campanhas de informação e colaboração em programas de educação para a saúde" [17]. 

Todos os cuidados de saúde prestados pela FSM estão devidamente divulgados de 

forma visível e com o respetivo preço. 
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11.3. Administração de Injetáveis e Vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação 
 

Na FSM existe um enfermeiro, o Enfermeiro André, que está disponível para 

administrar tanto os injetáveis como as vacinas não incluídas no plano nacional de 

vacinação.  

 

11.4. Determinação de parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos 
 

A farmácia é um local onde cada vez mais os utentes socorrem-se para avaliar o 

estado de saúde, recorrendo à determinação de certos parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos. 

Na FSM são determinados, num gabinete apropriado, a Pressão Arterial e Pulsação, o 

Colesterol Total, a Glucose, os Triglicéridos o Peso e a execução de testes de gravidez. De 

modo a registar todos os valores dos testes realizados, a FSM disponibiliza gratuitamente 

cartões próprios ao utente, ficando assim registado toda a informação. Por outro lado, 

também é possível registar informaticamente todos os valores medidos, para isso só é 

necessário que o utente seja cliente da FSM. 

Para determinar o colesterol total, a glicemia ou os triglicerídeos, recorre-se à recolha 

de sangue capilar para uma tira. Existem certos passos obrigatórios ao realizar estes testes 

como, colocar luvas e todo o material que iremos precisar em cima da mesa, desinfetar o 

local de recolha do utente. Após terminar a recolha é importante separar corretamente todo 

os lixo, sendo que as lancetas são colocadas no contentor para resíduos cortantes 

contaminados, luvas e algodão contaminados com sangue são colocados no contentor para 

resíduos contaminados não cortantes e o restante material não contaminado é colocado no 

lixo normal. Um dos aspetos importantes ao determinar os parâmetros bioquímicos é, 

sempre que se abrir uma nova caixa de fitas de medição, torna-se necessário proceder a um 

controlo, de modo a verificar se as tiras estão nas perfeitas condições. 

A Tensão Arterial é dos parâmetros mais medidos na FSM. A medição regular vai 

permitir avaliar a resposta e adesão à terapêutica. Para uma boa medição é necessário 

certificar se o utente não ingeriu álcool, bebeu bebidas cafeinadas, fumou ou realizou 

exercício na última meia hora e aconselhar o utente a sentar pelo menos 5 minutos antes da 

medição. O aparelho usado na FSM para a medição da Tensão Arterial é o Tenso Care B10, 

um aparelho certificado, com erro de precisão mínimo. 
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A determinação da glicemia é efetuada através do auxilio de um aparelho. Aquando da 

medição é importante perguntar ao utente se está ou não em jejum, pois os valores irão 

estar alterados consoante este fator.  

A determinação do colesterol e dos triglicerídeos é efetuada na mesma máquina 

Accutrend Plus, sendo um aparelho simples e fácil de usar.  

A farmácia tem um papel importante na educação do doente, sendo que, consoante os 

valores, devemos recomendar alguns produtos adjuvantes, evidenciar medidas para 

melhorar os valores dos parâmetros medidos, como diminuir o consumo de sal no caso dos 

hipertensos, reduzir o consumo de alguns alimentos quando demonstram colesterol e 

triglicerídeos altos, alertar para o cuidado com os pés em diabéticos, podendo aconselhar 

cremes específicos.  

Na FSM também se efetua testes de gravidez. Estes baseiam-se na deteção da 

Hormona Gonadotrofina Coriónica Humana, na urina, que é produzida durante a gravidez. 

Para a realização deste teste a urina utilizada pode ser a de qualquer hora do dia, mas é 

preferível utilizar a primeira urina da manha, tendo em conta que esta está mais 

concentrada. 

 

11.5. Diagnóstico da pele 
 

Cada vez mais à uma maior preocupação com a aparência e com o bem-estar. A FSM 

possui uma máquina que permite fazer um diagnóstico cutâneo, ou seja, permite verificar 

qual o tipo de pele, podendo aconselhar os produtos mais adequados. É um teste rápido e 

simples.  

 

11.6. Consultas de Nutrição 
 

Num país em que cada vez mais os utentes que frequentam as farmácias possuem 

patologias ligadas à má alimentação, é imprescindível, as consultas de nutrição numa 

farmácia, tanto para combater o excesso de peso, como para alterar certos estilos de vida 

que estão a associados a estas patologias, como é o caso da hipertensão e dislipidémias.  

Desde Maio, a FSM possui quinzenalmente consultas de nutrição, efetuadas pela 

nutricionista Drª Ana Rodrigues. No período em que realizei o meu estágio e ao contactar 

com os utentes consultados, verifiquei um elevado grau de satisfação.  
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11.7. Ações de Educação da Saúde 
 

A realização de ações de educação da saúde são muito importantes, para todos os 

utentes que frequentam a farmácia. Estas vão permitir estimular hábitos de vida saudáveis 

na população, vão responsabilizar as pessoas pela sua própria saúde. Visam promover a 

saúde e prevenir a doença. 

Cada vez mais os farmacêuticos têm um papel de cativar os utentes para a 

importância de saber mais sobre questões que possam estar relacionadas com a sua saúde 

ou patologia. 

Estas ações devem ser realizadas tendo em conta os mais variados padrões 

comportamentais e culturais, recorrendo a diversos materiais educativos. 

Durante o decorrer do meu estágio na FSM, foram realizadas várias ações educativas, 

nas quais tive o prazer de participar. No final do mês de Abril, no âmbito do dia das 

profissões, a farmácia foi visitada por várias turmas do Infantário João de Deus, com 

crianças entre os 3 e 5 anos de idade. Esta ação teve como objetivo demonstrar às crianças 

o que é ser farmacêutico, fazendo uma visita à farmácia e explicando tudo o que nela existe. 

 

11.8. Gestão de Resíduos de Medicamentos 
 

Devido ao grande acumular de resíduos de medicamentos, a Industria Farmacêutica 

associou-se aos Distribuidores Farmacêuticos e às Farmácias criando a VALORMED, 

entidade responsável pela gestão dos resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso 

[18]. 

Na farmácia procede à recolha desses medicamentos que são colocados em 

embalagens especificas que, quando cheias, são seladas e entregues aos distribuidores. 

 

 

1122..  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  ee  GGeessttããoo  nnaa  FFaarrmmáácciiaa  
 

 

12.1. Processamento do receituário e faturação 
 

Sempre que possível, as receitas são organizadas consoante o sistema de 

comparticipação. Posteriormente a esse procedimento, estas são agrupadas num conjunto 

de 30 receitas, procedendo ao fecho do lote informaticamente, que é identificado por uma 
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letra e por um número. Ao fechar o lote é impresso uma folha, que é anexada a esse 

conjunto de 30 receitas, contendo nesse verbete o nome e o código da farmácia, o mês e o 

ano da receita, tipo e número sequencial do lote, valor total dos lotes correspondente ao 

PVP, a parte paga pelos utentes e a parte a pagar pelo Estado. 

Ao conjunto desses lotes é elaborado uma relação-resumo dos lotes, que contem a 

seguinte informação, o nome e código da farmácia, o mês e ano da respetiva fatura, o 

número da folha, relativo ao total de folhas da relação-resumo dos lotes, o tipo e o número 

sequencial do lote, o valor total dos lotes correspondente ao PVP, paga pelos utentes e a 

pagar pelo Estado. 

No inicio da cada mês é enviado para o SRS Madeira todas as receitas, do mês 

anterior, organizadas desta forma. Posto isto, o SRS Madeira procede à validação das 

receitas. Estes comprovam os requisitos das receitas médicas e das faturas mensais, 

verificam todos os documentos entregues pela farmácia, efetuam à conferência entre os 

medicamentos prescritos e os medicamentos dispensados e certificam-se do número de 

receitas médicas, do PVP e da importância a pagar pelo Estado. 

Sempre que há inconformidades, o SRS Madeira envia para a farmácia o resumo 

contendo os valores das retificações, as receitas incorretas e a respetiva justificação. Após 

isto, a farmácia deverá realizar uma nota de crédito com o valor das comparticipações das 

receitas recusadas. 

No dia 10 do mês seguinte, o Estado procede ao pagamento do valor indicado na 

fatura mensal enviada ao SRS Madeira, corrigido com as possíveis retificações. 

Durante o meu estágio algumas receitas comparticipadas pelo organismo 163- 

Pensionista, foram devolvidas à farmácia, pois esses utentes não possuíam os requisitos 

para usufruir dessa comparticipação. Desta forma, para evitar situações destas, no ato da 

dispensa, os utentes portadores de receitas comparticipadas pelo organismo 163, tinham 

que apresentar a respetiva declaração que indicava que eram pensionistas abrangidos pelo 

regime de comparticipação especial. Esta informação é colocada na ficha do utente de 

modo a não obrigá-lo a trazer a declaração sempre que se desloca à farmácia.  

Durante o estágio colaborei com o fecho dos lotes e organização para enviar as 

receitas para o respetivo organismo de comparticipação. 
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12.2. Fiscalidade 
 

Ao longo do ano são efetuadas algumas fiscalizações à farmácia. Estas são realizadas 

pelo Serviço Regional de Saúde da Madeira e pelo INFARMED, de modo a garantir que a 

farmácia cumpre toda a legislação em vigor.  

Durante esta fiscalização as autoridades analisam diversos documentos que estão 

armazenados na farmácia. Alguns dos documentos que é necessário apresentar são 

boletins de análises dos químicos para a venda ao público e para a preparação de 

manipulados, as faturas originais dos fornecedores, os livros obrigatórios, os registos de 

requisições de estupefacientes e psicotrópicos, bem como uma das vias das receitas 

médicas de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, documentação de registo dos 

medicamentos manipulados entre outros registos que podem estar armazenados 

informaticamente. 

 

12.3. Informática na Farmácia 
 

Hoje em dia a informática é imprescindível nas farmácias, sem ela tornar-se-ia um 

trabalho lento e com alguns erros acrescidos. Os programas informáticos vieram permitir o 

tratamento, armazenamento e processamento de dados de forma rápida, eficaz segura. 

O programa informático que a FSM apresenta é o Winphar. A partir deste, é possível 

obter informação sobre qualquer produto na farmácia, como o stock, o fornecedor, emitir 

alertas sobre os produtos. A gestão de encomendas bem como o inventário e faturação é 

possível ser feito através deste programa. Possibilita ainda a criação de fichas de cliente. 

 

 

1133..  RReellaacciioonnaammeennttoo  ccoomm  eennttiiddaaddeess  ee  uutteenntteess  
 

 

13.1. Interação com o utente 
 

A comunicação entre utente e farmacêutico deverá ser de uma enorme confiança, 

respeito e cordialidade. Para realizar atendimento numa farmácia é necessário interpretar, 

da forma mais correta, os pedidos do cliente, nesse sentido os colaboradores da FSM 

recebem constantes formações. 
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Em todas as farmácias é obrigatória a presença de um livro de reclamações. No caso 

do utente, por alguma razão, quiser proceder a uma reclamação, é necessário chamar o 

responsável da farmácia, Diretor Técnico ou Farmacêuticos, de modo ao utente proceder à 

reclamação [4]. 

Como farmácia certificada que é, a FSM todos os anos realiza questionários de 

satisfação dos clientes. Estes não totalmente anónimos e permitem medir a satisfação sobre 

a imagem da farmácia, a simpatia e rapidez do atendimento, tempo de espera para ser 

atendido e possibilitar ao utente realizar alguma sugestão ou reclamação. Durante o estágio, 

realizei todos os questionários aos utentes da FSM, apresentando resultados de grande 

satisfação. 

 

13.2. Aspetos de comunicação e imagem 
 

A imagem e todos os aspetos ligados à comunicação, como a publicidade são muito 

relevantes de modo a farmácia se destacar de um universo já muito saturado. Um espaço 

moderno, com aparelhos sofisticados, consegue atrair uma grande variedade de clientes. 

A promoção da farmácia nos mais variados órgãos e redes sociais, é também uma 

aposta cada vez mais importante. É fundamental haver uma grande divulgação de todos os 

serviços prestados, promoções, etc., não somente oral, mas também sob a forma de 

cartazes, folhetos informativos ou então na comunicação social. 

A FSM, é uma farmácia relativamente recente, o que possui uma imagem moderna e 

acolhedora. Para além disto, possui uma página na rede social Facebook onde minuto a 

minuto é atualizada informação relativa ao que se passa na farmácia, como promoções, 

palestras, rastreios, etc. Por toda a farmácia estão espalhados folhetos informativos e 

cartazes sobre os serviços prestados, bem como a existência de um expositor, que possui 

alguma evidência de produtos em desconto. 

As montras são também uma excelente forma de comunicação. Na FSM alguns dos 

colaboradores estão encarregues de montá-las, sendo utilizados cartazes e folhetos 

informativos de modo a complementa-las, por outro lado, estas também podem ser 

preparadas pelos laboratórios. Os produtos normalmente expostos são produtos sazonais, 

medicamentos não sujeitos a receita médica, dermofarmácia, cosmética e fitoterapia. São 

mudadas periodicamente. 
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13.3. Qualidade 
 

A FSM é uma farmácia qualificada, que promoveu e mantem um sistema de gestão de 

qualidade que abrange todas as áreas da farmácia.  

Foi implementado a 17 de Março de 2010, sendo certificada pela Norma NP EN ISSO 

90001:2008. Este sistema de gestão cumpre todos os requisitos, excluindo a cláusula 7.3 

visto que se limita a aplicar metodologias definidas por entidades externas. 

Um dos objetivos deste sistema de qualidade é tornar a FSM uma farmácia moderna, 

inovadora e de referência, pelos seus serviços e produtos de elevada qualidade, tudo isto de 

modo a promover a saúde e o bem-estar dos utentes, assegurando a dispensa de 

medicamentos, produtos e serviços de saúde, intervindo com inovação e criatividade e 

participando em projetos de intervenção comunitária, com a informação e aconselhamento 

adequados. 

Este sistema de qualidade determina a qualificação do seu pessoal, documentação de 

suporte e qualidade dos produtos dispensados. 

As ações realizadas pelos colaboradores da FSM, são essenciais para determinar este 

certificado de qualidade. Semanalmente é importante registar, informaticamente, a 

temperatura, tanto do frigorífico com do ambiente, a humidade e a montagem das montras. 

Da mesma forma, sempre que se realizar uma formação, tanto na farmácia como fora dela, 

é necessário registá-la.  

Periodicamente é efetuado auditorias internas no âmbito do sistema de gestão da 

qualidade, por forma, a assegurar que todos os requisitos da Norma ISO 9001:2008, estão a 

ser cumpridos. 

Durante o estágio procedi ao registo da temperatura, humidade e registo das montras. 

 

 

1144..  FFoorrmmaaççããoo  
 

Todo o universo da saúde está em constante evolução, daí ser extremamente 

importante, a participação em ações de formação. 

Durante o estágio foi-me dada a possibilidade de participar em diversas formações, as 

quais ajudaram-me no aconselhamento farmacêutico, e permitindo consolidar os meus 

conhecimentos. 
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As formações que frequentei incidiram-se mais na área da dermofarmácia e cosmética. 

Foram as seguintes: 

 

- Formação da Eucerin®, no Hotel Pestana Casino Park  

- Formação da Farmodiética - Absorvit e Advancis, na FSM 

- Formação do Grupo Cosmética Activa, no Hotel Pestana Casino Park, 11 de Abril de 

2013 

- Formação da Caudalie®, no Hotel The Vine, 16 de Maio 2013 

- Formação da Avene®, no Hotel Melia, 8 de Maio de 2013 

- Formação da ISDIN®, no Hotel Melia, 9 de Maio de 2013 

- Formação da Nestlé Nutrition Institute, no Golden Residence Hotel, 17 de Maio de 

2013 

- Formação da AstraZeneca®, no Hotel The Cliff Bay, 28 de Maio de 2013 

- Curso Intensivo da Uriage®, no Hotel Pestana Promenade, 25 de Junho de 2013 

- Formação Frontline Combo, na FSM 
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Anexos 
 
 
Anexo I: Criação da ficha de cliente 
 

 
 
 
 
Anexo II: Zona de Atendimento ao público 
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Anexo III: Gabinete de atendimento 
 

 
 
 
 
Anexo IV: Gabinete de atendimento - Medições de parâmetros fisiológicos e 
bioquímicos 
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Anexo V: Área de receção de encomendas 

 

 

Anexo VI: Área de armazenamento 
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Anexo VII: Preparação de Encomendas 

 
 
 
Anexo VIII: Gestão dos prazos de validade 
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Anexo IX: Termo de Responsabilidade Rosa 

 

 

Anexo X: Receita médica especial 
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1.INTRODUÇÃO 

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E. (SESARAM) é 

uma unidade integrada de prestação de cuidados de saúde, funcionando como 

dispositivo articulador, na base de complementaridade, dos centros de saúde e dos 

hospitais e como instância de planeamento de recursos, cabendo-lhe a prestação de 

cuidados aos indivíduos, às famílias e aos grupos sociais. A história da criação do 

SESARAM remonta ao Século XX com o início da atividade hospitalar no Funchal. 

Primeiro com a construção do HM na década de quarenta, e depois com o Hospital 

Cruz de Carvalho (atualmente HNM), na década de 70. Em 2003, os dois hospitais 

passaram a se designar: Hospital Central do Funchal.  

O Hospital Cruz de Carvalho (HNM) iniciou a sua atividade a 9 de Setembro de 

1973. A partir daquela data o distrito do Funchal passou a dispor «de um dos melhores 

e mais bem equipados hospitais portugueses, e também dos melhores ao nível 

estrangeiro». A capacidade total, na altura, era de 526 camas. Até ao início do Século 

XXI, o Hospital Cruz de Carvalho e o HM constituíram o Centro Hospitalar do Funchal.  

Atualmente o Hospital Cruz de Carvalho é denominado Hospital Dr. Nélio 

Mendonça.  

Ao longo dos últimos anos a atividade do Núcleo Farmacêutico no HNM tem 

crescido substancialmente devido: ao aumento de especialidades clínicas na 

Instituição, como solução para as nossas limitações territoriais; a um cada vez maior 

número de utentes com patologias crónicas, designadamente oncológicos, quando a 

lei obriga a dispensar os medicamentos; ao alargamento do campo de ação dos 

Serviços Farmacêuticos ao fornecimento de medicamentos aos Cuidados continuados, 

aos lares de 3ª idade, à Proteção Civil, às Santas Casas da Misericórdia e Aeroportos 

da Madeira; Em resposta a todos estes fatores, a 13 de Setembro de 2011 nascem as 

novas instalações do NF no HNM. 

De acordo com o Decreto-lei nº44204, de Fevereiro de 1962, uma Farmácia 

Hospitalar é: "conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos 

hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas funções de assistência que 

pertencem a esses organismos e serviços e promover a ação de investigação 

científica e de ensino que lhes couber". As Farmácias Hospitalares existem há várias 

décadas em Portugal. Segundo os dados mais recentes da Ordem dos Farmacêuticos, 
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em Portugal, existem cerca de 627 Farmacêuticos especialistas em Farmácia 

Hospitalar, que exercem nas farmácias hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, 

bem como em certos casos, em grandes unidades de saúde privadas.  

Os Farmacêuticos possuem um papel importante no meio hospitalar, pois têm 

um conhecimento específico sobre o medicamento, o seu mecanismo de ação, bem 

como a melhor forma de utilização. Têm como principais funções a obtenção de 

medicamentos, procurando o melhor para o doente a um menor custo; a preparação 

de medicamentos, através da reconstituição de citotóxicos e de nutrição parentérica; o 

desenvolvimento do medicamento com o máximo de rigor e segurança. Outra das 

funções do farmacêutico é a distribuição dos medicamentos em DDU para os serviços 

ou a distribuição de medicamentos em ambulatório. Levando sempre em conta um 

elevado controlo e vigilância da terapêutica, permitindo determinar o nível de adesão e 

identificar efeitos secundários graves. A disponibilização de informação sobre 

medicamentos, como por ex.: o esclarecimento de dúvidas, correspondem a tarefas 

dos Farmacêuticos Hospitalares. 

O nosso estágio teve como principal objetivo uma melhor formação na área da 

Farmácia Hospitalar. Permitiu conhecer, da melhor forma, as funções exercidas pelo 

Farmacêutico Hospitalar. Adquirimos competências técnicas impostas no âmbito da 

Farmácia Hospitalar e obtivemos uma perspetiva completa do que implica este 

estatuto. 
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2.ORGANIZAÇÃO DO NÚCLEO FARMACÊUTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: Organização do Núcleo Farmacêutico 

O NF no HNM encontra-se organizado de acordo com o organograma acima 

apresentado, pertencendo ao SESARAM. 

Em Portugal todo o circuito do medicamento encontra-se sob tutela do 

INFARMED. Na Região Autónoma da Madeira esta vigilância encontra-se sob tutela 

do IA-SAÚDE, que por sua vez responde ao INFARMED.  

O SESARAM apresenta duas vertentes e estas dividem-se da seguinte forma: 

1. Hospitais 

1.1. HM: Medicina Interna, Dermatologia, Pneumologia, Infecto-contagiosas, 

Consultas externas; 

1.2. HJA: RRCCI que diverge em UAID, CPA e UAII. Este último pode ser de 

curta duração (30 dias), média duração (90 dias) e longa duração (até 180 

dias); 

1.3. HNM: as restantes especialidades, como por exemplo a UCI, Bloco e 

Serviço de urgência; 

2. Cuidados Primários 

2.1 Todos os Centros de Saúde da Região Autónoma da Madeira, inclusive 

Porto Santo (total de 53); 

2.2. Serviços Prisionais, Bombeiros… 

SESARAM 

HOSPITAIS 
(900 CAMAS) 

H. Dr. Nélio 
Mendonça 

H. dos 
Marmeleiros 

H. João de 
Almada 

CP 

Centros de 
Saúde 

Outros 
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O NF encontra-se em funcionamento nas novas instalações desde 23 de 

Setembro de 2011, permitindo uma melhor gestão de pessoas e recursos. Encontra-se 

organizado da seguinte forma:  

 

Esquema 2: Divisão do Núcleo Farmacêutico. 

O NF é composto por 23 Farmacêuticos, incluindo a Directora Técnica, 18 TDT 

e 10 Assistentes Operacionais.  

Relativamente ao programa informático utilizado, o SRSFARMA, este foi 

elaborado em parceria com o Serviço de informática do HNM (Anexo IV e V). Vai de 

encontro às necessidades do NF permitindo uma maior qualidade, segurança, eficácia 

e economia dos serviços prestados, encontrando-se toda a rede interligada, 

possibilitando uma rápida conexão entre Enfermarias e NF. 

O horário de funcionamento do NF do SESARAM desde o passado dia 1 de 

Março de 2013 passou a serviço permanente, sendo este de 24 horas. 

O horário de funcionamento no HM efectua-se de segunda a sexta desde as 

9:00 até as 16:00, sendo as necessidades posteriores a este horário asseguradas pela 

Pyxis.  

ARMAZÉM 

01 PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

(Anexo I) 

GRANDES 
VOLUMES 

(Anexo II) 

INFLAMÁVEIS 

(Anexo III) 

SECTORES 

GESTÃO 

DISTRIBUIÇÃO 

•CP 

•Urgências 

•Psicotrópicos 

•Ambulatório 

•DDU/RNS 

CIM 

FARMACOTECNIA 

ZONA DE 
DISTRIBUIÇÃO 

KARDEX 

ZONA DE FRIO 

N.F. 
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O HJA não apresenta Farmácia no local, sendo o NF do SESARAM 

responsável por dar resposta às necessidades desta unidade hospitalar, assim como 

aos CP. 

 

3. GESTÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

Relativamente aos produtos farmacêuticos, cabe ao NF uma correta gestão 

permitindo o uso seguro e a dispensa destes em condições adequadas aos serviços 

clínicos. De modo a obter um rendimento elevado em todo o processo do 

medicamento em ambiente hospitalar, uma gestão eficaz deverá englobar as 

seguintes fases: seleção, aquisição, gestão de stocks, receção e armazenamento. 

Sendo todas estas fases efetuadas e acompanhadas informaticamente, levando a 

cabo um controlo eficaz dos stocks efetivamente existentes na Farmácia (Anexo VI e 

VII).  

 Seleção 

A seleção dos medicamentos para o HNM é efetuada tendo como guia o 

Formulário Hospitalar de Medicamentos Interno ou por carácter de exceção, em 

resposta a alguma necessidade especial de um doente. Este formulário foi elaborado 

com base no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e nas patologias mais 

frequentes no HNM.  

Quando se pretende iniciar uma terapêutica com um medicamento que não 

existe no FHNM, o médico formula um pedido de introdução de novo medicamento no 

formulário “Justificação de Receituário”. Este pedido irá conter as características do 

medicamento, a justificação para a sua introdução e a duração prevista do tratamento. 

Posteriormente será avaliado pela CFT, que poderá dar um parecer positivo ou não à 

obtenção do novo medicamento (Anexo VIII). 

Quando é necessária a aquisição de um medicamento que não é 

comercializado em Portugal é obrigatório pedir uma AUE ao INFARMED, IP. Segundo 

a Deliberação nº105/CA/2007 uma AUE está indicada a medicamentos "com AIM em 

país estrangeiro" ou " Sem AIM em país estrangeiro, cuja eficácia e segurança de 

emprego sejam fortemente presumidas à luz dos resultados de ensaios precedentes, 

nomeadamente realizados com vista a um pedido de AIM. 
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Apesar de um medicamento não ter AIM em Portugal, este pode pertencer ao 

FHNM. O pedido de AUE é realizado pelo diretor clínico ao INFARMED, sendo 

importante referir a justificação clínica para a obtenção de medicamentos que não 

pertencem ao FHNM, as principais indicações destes, as estratégias terapêuticas e 

uma listagem de medicamentos alternativos anexando a devida fundamentação 

científica (Anexo IX). Por outro lado, também pode ser pedido uma AUE para um 

medicamento com provas preliminares de benefícios clínicos, ou seja, em ensaios 

clínicos de fase III, sendo neste caso relevante explicar a causa do doente não estar 

inserido nesse ensaio. 

 A AUE uma vez autorizada apenas é válida no ano civil em que é obtida 

(Anexo X). 

Os critérios com maior relevância na seleção dos fármacos pelo SESARAM 

são a qualidade e eficácia semelhantes dos produtos farmacêuticos, seguindo-se o 

menor custo. Estes factores têm grande peso no parecer da CFT na avaliação de 

medicamentos novos a introduzir no Formulário Hospitalar.   

 

 Aquisição 

A aquisição dos produtos farmacêuticos é realizada por um Farmacêutico em 

colaboração com o Serviço de Aprovisionamento. É efetuada uma estimativa anual 

com base em anos anteriores e a partir desta criam-se procedimentos de aquisição. 

Estes podem ser efetuados das seguintes formas:  

-Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde 

-Concurso Público: Nacional ou Internacional 

-Ajuste Direto 

O Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde encontra-se nos serviços 

partilhados do Ministério da Saúde, sendo uma ferramenta que permite auxiliar na 

aquisição de produtos farmacêuticos, tendo como objetivo desburocratizar e assegurar 

a transparência em todos procedimentos durante a aquisição, garantindo a 

concorrência entre fornecedores. No NF são adquiridos através destes catálogos 

pílulas e vacinas. 



  
 

14 
 

Relatório de Estágio na Farmácia do SESARAM 

Hospital Dr. Nélio Mendonça - RAM 

Fevereiro-Abril 2013 

Quanto à restante medicação esta é adquirida por Ajusto Direto ou por 

Concurso Público. Para medicamentos exclusivos, a escolha do fornecedor ocorre por 

Ajuste Direto. Contudo, os medicamentos de uso não exclusivo estão dependentes do 

valor do procedimento de compra. Se este for até 100 mil euros opta-se pelo Ajuste 

Direto. Entre 101 e 200 mil euros, é realizado um Concurso Público a nível nacional. 

Em um pedido de compra com valor superior a 200 mil euros é realizado um Concurso 

Público a nível Europeu. 

Quando se opta pelo Concurso Público este deve ser submetido numa 

plataforma digital própria, a vortalGOV®. O fornecedor será selecionado com base nos 

critérios de adjudicação. 

 Sendo a Região Autónoma da Madeira um arquipélago, em que os custos de 

transporte dos fármacos para a região são consideravelmente caros, muitos dos 

fornecedores têm preços mínimos de encomendas.  

 

Circuitos especiais de Aquisição 

Quando se procede à encomenda de uma benzodiazepina ou psicotrópico é 

necessário preencher um impresso denominado “Anexo VII”. Esta requisição deverá 

conter o número da nota de encomenda, o fornecedor, o número de código do 

medicamento, a sua designação, forma farmacêutica, dosagem e quantidade que se 

pretende adquirir. É necessário conter o carimbo do HNM, assim como a assinatura da 

Diretora Técnica. Este anexo é enviado ao fornecedor, pois só assim é que pode 

dispensar o produto, enviando à posteriori este documento com a correspondente 

encomenda. 

Relativamente à medicação para diálise esta pode seguir um percurso diferente 

dos restantes medicamentos, como é o caso dos doentes que efetuam diálise em 

casa. Nestas situações é enviado um pedido de reposição de medicação ao 

fornecedor, que entrega diretamente a medicação em casa do doente. Posteriormente, 

envia ao NF a fatura, seguindo-se a elaboração de um pedido de compra que é 

entregue no serviço de aprovisionamento, por sua vez este serviço emite uma nota de 

encomenda e finaliza-se assim este circuito. 
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Gestão de Stocks 

Após deteção de que o medicamento entrou no ponto de encomenda, a 

farmacêutica responsável solicita o reaprovisionamento, que é enviado inicialmente 

para o Serviço de Aprovisionamento (Anexo XI). Neste serviço emitem uma nota de 

encomenda que é enviada por fax ou e-mail aos fornecedores. Estes posteriormente 

entregam na farmácia os medicamentos pedidos. 

 

 Receção 

As encomendas requisitadas pelo NF são recebidas na zona de receção, por 

um TDT (Anexo XII). Estas estão sempre acompanhadas por uma fatura e/ou guia de 

remessa. O TDT compara com a nota de encomenda os medicamentos entregues, ou 

seja, as quantidades, os lotes e os prazos de validade. Posteriormente a 

documentação é entregue a um administrativo que efetua a entrada da encomenda no 

programa informático, procedendo á atualização dos stocks.  

Quando é rececionado um hemoderivado é sempre confirmado se este vem 

acompanhado do respetivo certificado de libertação de lote, emitido pelo INFARMED. 

Este certificado é posteriormente arquivado num dossier com o respetivo nº de lote e 

prazo de validade, de forma a permitir um melhor controlo da qualidade e um fácil 

acesso à informação, sempre que necessário. 

Quando são rececionadas benzodiazepinas e psicotrópicos, é verificado que 

nesta encomenda se encontra anexado à fatura o “Anexo VII”, devidamente carimbado 

e assinado pela entidade fornecedora. É depois entregue à farmacêutica responsável 

pela aquisição destes medicamentos, arquivando o respetivo anexo com a 

correspondente nota de encomenda. 

Durante a nossa passagem pelo Sector de Gestão realizamos as 

seguintes atividades: 

Receção de medicamentos: receber, conferir, arquivar e distribuir; 

Receção de medicação urgente; 

Receção de medicação de frio; 
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Contacto com fornecedores; 

Visita ao banco de sangue do HNM: laboratórios de Imuno-hematologia, de biologia 

molecular e de virologia; 

 

4.SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

De acordo com as Boas Práticas de Farmácia Hospitalar: “A distribuição do 

medicamento é função da Farmácia Hospitalar que com metodologia e circuitos 

próprios, torna disponível o medicamento correto, na quantidade e qualidade certas, 

para cumprimento da prescrição médica proposta, para cada doente e todos os 

doentes do hospital.”  

A distribuição de medicamentos é uma etapa indispensável no circuito do 

medicamento que se pode realizar pelos seguintes sistemas: 

-Distribuição Clássica 

-Distribuição em Dose Unitária 

-Distribuição por Níveis de Stock 

 

Distribuição Clássica  

Foi o primeiro sistema de distribuição de medicamentos a nível hospitalar, 

apresentando a vantagem de utilizar poucos recursos humanos e pouco espaço físico. 

Contudo apresenta desvantagens, tais como a grande dificuldade de controlar os 

stocks existentes, levando a um maior número de erros durante a preparação e 

administração da medicação. De forma a colmatar estas desvantagens, criam-se 

novos sistemas de distribuição, como a DDU e a RNS.  

No NF do SESARAM segue o sistema de distribuição clássica as requisições 

urgentes. Estas são efetuadas através do SRSFARMA, validadas pelo farmacêutico, 

preparadas por um TDT e dispensadas para os respetivos serviços/centros de saúde. 

A dispensa de medicação de carácter urgente seja a nível hospitalar ou a nível 

dos centros de saúde, exige a realização de uma requisição urgente. Esta pode ser 
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efectuada por telefone, on-line ou por fax. Deverá conter o nome do medicamento em 

DCI, a dose, a forma farmacêutica, a quantidade necessária e o serviço para qual é 

requisitado. Por sua vez a requisição é avaliada e validada por um farmacêutico, 

sendo preparada por um TDT que a coloca na prateleira, sendo posteriormente levada 

até ao serviço respetivo.  

Durante a nossa passagem pelo Sector de Urgências realizamos as 

seguintes atividades: 

Leitura: 

“Manual de Gases Medicinais”; 

“Manual de Antimicrobianos”; 

“Manual de Dietas especiais e disponíveis em Farmácia Hospitalar”; 

“Guia de Administração de Medicamentos por via Parentérica”; 

“Manual de Material de Penso”; 

“ VII Reunião Dispositivos Médicos no Tratamento de Feridas”; 

 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

Segundo as Boas Práticas de Farmácia Hospitalar: “Sistemas de Distribuição 

…anos de experiência e reflexão continuam a demonstrar como sendo o mais seguro 

e eficaz sistema de distribuição individual diária em dose unitária.”  

A DDU baseia-se na distribuição da medicação prescrita pelo médico, para um 

período de 24 horas, em dose individual unitária. Segundo o Manual da Farmácia 

Hospitalar “Este processo apresenta diversas vantagens, tais como, o melhor 

conhecimento do perfil farmacoterapêutico do doente, aumentar a segurança e 

eficiência do circuito do medicamento, diminuir os riscos de interações e erros 

associados, racionalizar a terapêutica, atribuir mais corretamente os custos, diminuir 

os desperdícios de medicação e possibilitar aos enfermeiros que dediquem mais 

tempo aos cuidados dos doentes.”  
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É importante referir que, na distribuição de medicamentos, o farmacêutico é 

responsável por validar toda a prescrição efetuada pelo médico. Podendo esta ser 

realizada de forma manual, em tickets (Anexo XIII) ou de forma informatizada (Anexo 

XIV). A prescrição deverá ser efectuada por DCI, indicando a forma farmacêutica, a 

dose, e a dosagem, assim como, o nome do utente, o serviço onde este se encontra e 

a respetiva cama.  

O farmacêutico deverá analisar ao pormenor a prescrição, de modo a detectar 

algum possível erro, contactando o médico em caso de dúvida. Só depois é que esta 

será validada, sucedendo-se a preparação dos medicamentos a dispensar. Sendo 

esta efetuada por um TDT e auxiliada por equipamentos semiautomáticos, como o 

Kardex (Anexo XV). 

O Kardex permite o armazenamento dos fármacos em dose unitária, inclusive 

benzodiazepinas. É um carrossel automatizado vertical, adaptado para medicamentos 

que têm uma frequência de acesso elevada. Caracteriza-se por uma elevada 

velocidade, isto permite um acesso rápido a todos os fármacos, tem uma alta 

qualidade e eficiência, consumindo pouca energia. Este contém um sistema de alta 

segurança. Permite diminuir os erros relativamente a trocas, ocultação ou duplicação 

da medicação; aumenta a qualidade do trabalho permitindo maior rapidez; reduz o 

espaço de armazenamento de medicação; racionaliza os diversos stocks nas unidades 

de distribuição.  

A distribuição pelo kardex é realizada medicamento a medicamento e não 

doente a doente. O programa associado denomina-se “Mercurio” e o computador 

directamente ligado nunca é desligado. 
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Esquema 3: Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

Como referido anteriormente, a prescrição também pode ser efetuada através 

de tickets que são entregues por um enfermeiro aos serviços farmacêuticos, onde o 

farmacêutico responsável pelo serviço trata de informatizar a prescrição, validar e de 

seguida, enviar a informação para o Kardex. Após a informação chegar ao Kardex é 

lida pelo TDT responsável, que coloca a medicação correta nas maletas, que por sua 

vez possui gavetas, identificadas com o serviço, o nome e a cama do doente (Anexo 

XVI). De seguida, a medicação é colocada em dose unitária identificada com o número 

de lote e prazo de validade. Em casos justificados procede-se ao re-embalamento dos 

medicamentos, sendo estes identificados por DCI, nome comercial, dose, lote e prazo 

de validade (ANEXO XVII). Na hora previamente acordada com o serviço, as maletas 

sobem para os andares e descem as maletas do dia anterior. Estas são fechadas à 

chave para o transporte e abertas nas enfermarias por um enfermeiro. Quando, por 

alguma razão, o doente não cumpre a terapêutica determinada, os medicamentos são 

devolvidos ao NF, nas maletas. 

Sempre que possível, o farmacêutico, realiza uma conferência aleatória, às 

maletas preparadas para ser dispensadas para os serviços. Na ocorrência de algum 

erro, este deverá ser registado numa folha própria, existente no NF para estas 

situações. Esta acção por parte dos farmacêuticos permite obter uma maior 

Prescrição Médica 
Informatizada 

NF 
receção/validação 

DDU para 24 
horas 

Enfermaria 

Doente 

Enfermeiro/  
Pedido à Farmácia 
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segurança, eficácia e rentabilidade no serviço prestado ao utente assim como 

assegurar todo o percurso do medicamento. 

A medicação em dose unitária é sempre distribuída para um período de 24 

horas, com a exceção do sábado ou véspera de feriados, em que é distribuída para 48 

horas. 

Quando necessário os serviços recorrem ao armário de urgência, armário esse 

que existe na sala de medicação de cada serviço, sendo esta uma forma de assegurar 

a instituição de terapêutica o mais rapidamente possível, principalmente aos sábados, 

domingos e feriados. Quando esta medicação é utilizada, é preenchido pelos 

enfermeiros uma requisição: “Folha de medicação urgente e reposição de stock do 

armário de urgência” (Anexo XVIII). Esta requisição deverá ir de encontro à prescrição 

feita on-line pelo médico responsável pelo utente ao qual foi administrada. A 

medicação prescrita em situação de urgência quando necessário é retirada do armário 

de urgência. 

 

Reposição por Níveis de Stock 

Define-se pela presença de um nível de stock fixo de medicamentos que é 

acordado entre o Farmacêutico, Enfermeiro Chefe e o Diretor Clínico do Serviço. 

Relativamente à reposição, esta é realizada com uma periodicidade previamente 

determinada por estes três profissionais de saúde. 

Pode haver dois tipos de RNS, total ou parcial. A reposição total consiste na 

deslocação do farmacêutico aos serviços de forma a verificar o nível do stock 

existente. A reposição parcial baseia-se na RNS de desinfetantes, dietas, manipulados 

e corretivos de volémia.  

Com a periodicidade determinada o Farmacêutico desloca-se ao serviço, de 

modo a verificar o stock existente, elaborando uma requisição, que será preparada por 

um TDT, sendo entregue ao serviço correspondente no dia agendado. Antes da 

medicação ser dispensada para o serviço é conferida pelo farmacêutico, de modo a 

não haver erros na dispensa. 

De acordo com o Manual de Boas Práticas Hospitalares: “Para os serviços 

clínicos cujas características particulares (por exemplo unidades de cuidados 
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intensivos, blocos…) demonstrem não ser adequada a distribuição de medicamentos 

por este sistema (dose unitária), deverá adoptar-se o método que melhor garante os 

objetivos pretendidos, eficácia e segurança.”  

No HNM existem 3 Pyxis: uma no Bloco Operatório, uma no Serviço de 

Urgência e uma na Pediatria. Existindo ainda uma quarta pyxies no HM. Esta última 

vem facilitar a aquisição de medicação após o horário de fecho da farmácia (16h). 

Sendo esta uma forma de distribuição com apoio de uma máquina semi-automática. 

A introdução destas pequenas máquinas permitiu uma melhoria em todo o 

circuito do medicamento, reduzindo os custos devido a um maior controlo na 

utilização, maior segurança, melhor acesso, e uma distribuição mais eficaz. Estas 

veem acompanhadas de um programa informático próprio, ao qual é necessário 

credenciais de acesso para gerir toda a medicação que consta no interior de cada uma 

das máquinas. A Pyxis do serviço de pediatria está acoplada a um frigorífico, sendo 

esta associação mais vantajosa por permitir um controle mais rigoroso da medicação 

de frio. De uma maneira geral, grande parte dos fármacos presentes nas Pyxis, 

encontram-se na forma farmacêutica injetável.  

Serviço Tipo de Distribuição 

Consulta Externa  RNS Total 

Consulta Externa Pediátrica RNS Total 

Unidade da Dor Crónica RNS Total 

Gastrenterologia  RNS Parcial/DDU 

Imagiologia  RNS Total 

Hemato-Oncologia Hospital de Dia RNS  

Serviço de Urgência RNS Parcial/Pyxis 

UCIP RNS Parcial 

Hemodiálise RNS Total 
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Cirurgia Geral RNS Parcial/DDU 

Cirurgia Vascular RNS Parcial/DDU 

Cirurgia Cardio-Torácica  RNS Parcial/DDU 

Bloco Operatório RNS Total/Pyxis 

UTIC RNS Parcial 

Cardiologia RNS Parcial 

UCINP RNS Total 

Pediatria RNS Total/Pyxis 

Ortopedia/ Cirurgia Plástica RNS Parcial 

Otorrino/Hemato-Oncologia RNS Parcial/DDU 

Neurologia/Oftalmologia RNS Parcial 

Urologia/Nefrologia RNS Parcial 

 

Tabela 1: Tipo de RNS por serviço 

Durante a nossa passagem pelo Sector de DDU/RNS realizamos as 

seguintes atividades: 

Contacto com” Manual de Boas Práticas de Farmácia Hospitalar”; 

Contacto com “Manual de Procedimentos”; 

Visita a Farmácia da UCINP  

Contacto com “Manual de Gases Medicinais”;  

Visita a Farmácia do Bloco 

Contacto com “Manual de Material de Penso com Ação Terapêutica” 

Contacto com “Documento de Consenso sobre Pneumonia Nosocomial” 
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Contacto com “Manual de Política de Antimicrobianos” (Interno, Comissão de 

Farmácia e Terapêutica; Direção do Serviço de Urgência, Março de 2009); 

Contacto com “Manual de Antimicrobianos” (Interno, 2011); 

Contacto com “Formulário de Medicamentos” (Serviço Regional de Saúde, EPE 

Comissão da Farmácia e terapêutica, 1ªedição 2004); 

Visita a Farmácia da UCIP:  

Visita ao Serviço de Diálise; 

Visita ao Serviço de Pediatria; 

Visita ao Serviço de Gastrenterologia; 

Visita ao Serviço de Urgências; 

 

Regime de distribuição em Ambulatório 

O HNM possui dois ambulatórios, um no NF e outro denominado ambulatório 

de Hemato-Oncologia, localizado no serviço de Hemato-Oncologia (Anexo XIX).  

O ambulatório de Hemato-oncologia está de serviço das 9:00h às 16:00h. É 

constituído por uma câmara frigorífica, onde está armazenada a medicação de frio, e 

um armário de fácil acesso, onde os medicamentos encontram-se em gavetas, 

organizados por ordem alfabética. Possui medicação para o hospital de dia e para os 

doentes que se encontram em tratamento em ambulatório. Entre outros, 

medicamentos antineoplásicos e alguns manipulados. Para além da dispensa comum, 

ou seja, apoiada pelo sistema informático, é sempre necessário dar saída do produto 

em ficha própria do medicamento, sendo fundamental colocar o nome do utente e a 

quantidade de comprimidos que levou. A ficha do produto encontra-se dividida por três 

capas, de acordo com a dispensa:  

-Medicamento de frio 

-Hospital de dia 

-Tratamento em ambulatório 
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 Esta é mais uma forma de controlar erros de dispensa e realizar uma gestão 

mais eficaz do medicamento. 

Alguns medicamentos que são entregues pelo ambulatório aos doentes, 

necessitam de uma autorização especial para serem dispensados. Para isso o médico 

deverá elaborar uma justificação clínica “DV6” que será posteriormente aprovada ou 

não pela CFT atendendo à justificação/gravidade da patologia e ao benefício/custo do 

tratamento. Como por exemplo: o Desatinib, Fulvestrant, Imatinib, Octreotido, 

Talidomida, Vinorrelbina (Anexo XX). Após a hora de encerramento, os utentes podem 

adquirir os seus medicamentos no ambulatório do NF.  

O ambulatório do NF está de serviço permanente, tendo este iniciado o horário 

de 24 horas a 1 de Março de 2013, nascendo assim a dispensa por dose unitária para 

os doentes com alta do Serviço de urgência do HNM. Por sua vez, em ambos os 

ambulatórios, de acordo com a Circular Normativa N.º 01/CD/2012 de 30/11/2012 do 

INFARMED: “medicamentos para tratamento de doenças crónicas deverão ser 

cedidos para um período de 30 dias; As excepções deverão ser autorizadas pelos 

Conselhos de Administração dos hospitais.” Em casos justificados, ex.: rutura de 

stock, há uma racionalização da dispensa o que muitas vezes implica ao utente uma 

ida ao NF a cada 10, 15 dias. Utentes com patologias como: HIV, Hepatite C, doente 

renal crónico…são tipicamente os doentes que usufruem do ambulatório. Aos utentes 

que realizam terapêutica antivírica é obrigatório assinar o recibo de levantamento de 

medicação de forma a evitar situações de duplicação, ocultação e melhor controlo de 

situações de abandono da terapêutica. Levando também a um conhecimento 

sustentado dos custos deste tipo de terapêutica.  

No ambulatório do NF, a sala está equipada com um frigorífico para 

armazenamento de medicação termossensível e um armário de fácil acesso, com 

gavetas, nas quais estão armazenados os medicamentos segundo a patologia para 

que estão indicados, às quais foi atribuída uma determinada cor: 

-Insuficiência Renal Crónica/Transplantados: Rosa claro 

-Fibrose Quística: Rosa escuro 

-Manipulados: Branco 

-Neurologia: Amarelo 
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-Antineoplásicos: Verde Escuro 

-Antiretrovirais: Vermelho 

-Hipertensão pulmonar/Patologia Cardíaca: Verde claro 

No dia 1 de Março de 2013 o ambulatório do NF iniciou a dispensa de 

medicamentos em dose unitária, procedendo também à iniciação de um serviço 

permanente. 

Ao contrário do que acontece com os doentes crónicos, na dispensa em dose 

unitária, que se encontra apenas conectada com o Serviço de Urgências do HNM, a 

prescrição segue via eletrónica para o NF eliminando-se assim a prescrição em papel, 

permitindo uma maior segurança e eficácia aquando da dispensa. Esta dispensa é 

efectuada exclusivamente por farmacêuticos, para um máximo de 10 dias de 

terapêutica. 

Durante a nossa passagem pelo Sector de Ambulatório realizamos as 

seguintes atividades: 

Análise de toda a legislação que vigora a nível de dispensação de medicamentos em 

ambulatório; 

Contacto com o circuito do medicamento desde a entrega da prescrição até à sua 

dispensa; 

Contacto com legislação relativa a medicamentos órfãos, o que está disponível em 

Portugal, assim como a prevalência de doenças raras que justifica a utilização desta 

classe; 

Visita ao hospital de dia de Hemato-Oncologia; 

Contacto com re-embalamento e arrumação de medicamentos em dose unitária; 

Preparação de embalagens secundárias para a dispensa em dose unitária; 

Preparação de Folhetos Informativos para a dispensa em dose unitária; 

Preparação de Medicamentos para a Nefrocare (centro privado de diálise), serviços 

prisionais e Porto Santo (ambulatório); 
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Cuidados Primários: 

Os CP englobam todos os centros de saúde da região, alguns lares e 

cooperações de Bombeiros. Os centros de saúde possuem medicação para as 

consultas externas, vacinação, planeamento familiar, e em alguns casos para os 

serviços de urgência, internamentos e medicina física e reabilitação. 

Estes serviços possuem um stock, acordado entre o farmacêutico e o 

enfermeiro chefe. Mensalmente o enfermeiro elabora uma requisição eletrónica da 

medicação em falta. É analisada e validada pelo farmacêutico, que posteriormente 

entrega aos TDT, que preparam a medicação. No dia combinado, um representante do 

centro de saúde desloca-se ao NF do SESARAM recolhendo toda a medicação 

requisitada 

Durante a nossa passagem pelo Sector de CP realizamos as seguintes 

atividades: 

Leitura: 

 “Manual de procedimentos para a realização de inventários”; 

“Manual de procedimentos administrativos dos centros de saúde”; 

“Manual de distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos”; 

Validação de saídas para centros de saúde; 

Conferência de medicação dispensada para centros de saúde; 

Conferência de vacinas dispensadas para centros de saúde; 

 

Centro de saúde Francisco Rodrigues Jardim 

Relativamente à distribuição para o Centro de saúde Francisco Rodrigues 

Jardim (Ilha do Porto Santo), a medicação é dispensada duas vezes por mês, sendo 

preparada pelo TDT no dia anterior à dispensa. Segue para o serviço de 

aprovisionamento onde será levantada, no dia previamente estabelecido, por um 

representante do centro de saúde, este por sua vez irá colocar toda a medicação no 
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barco para ser transportada até a ilha do Porto Santo. Este percurso é também 

efectuado para toda a medicação de ambulatório. Relativamente à medicação de frio 

esta é enviada de avião.  

No caso de pedidos de medicação urgente, em situações atmosféricas 

adversas ou na impossibilidade de transporte marítimo a medicação segue de avião. 

 

5. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLO ESPECIAL 

São todos os medicamentos que necessitam de uma justificação clínica, de 

modo a haver uma adequada utilização. Neste grupo estão incluídos os psicotrópicos 

e estupefacientes, os antibióticos de reserva, os hemoderivados, citotóxicos e 

Medicamentos extra-formulário. 

 

Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são usados na terapêutica com grandes 

benefícios em diversas patologias. Segundo o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro 

“Devido às suas características particulares estes medicamentos estão sujeitos a um 

maior controlo, sendo necessário seguir uma legislação com os objetivos de privar 

aqueles que se dedicam ao tráfico de estupefacientes. A adoção de medidas 

adequadas ao controlo e fiscalização das substâncias utilizadas no fabrico de 

estupefacientes e psicotrópicos, reforça e complementa as medidas previstas na 

Convenção sobre Estupefacientes de 1961.” A utilização desses fármacos para fins 

clínicos está também sujeita a um percurso próprio seguindo regras rígidas e sob 

vigilância do IA-SAÚDE, e estes por sua vez sob vigilância do infarmed.  

Estes fármacos estão armazenados num cofre, cujo acesso apenas se efectua 

com uma chave e palavra-passe, ao qual apenas têm acesso os farmacêuticos do NF. 

Todo o circuito de distribuição, desde a chegada do fármaco até ao envio para os 

serviços a que se destinam, é efetuado por um farmacêutico.  

Quando se trata de dispensa para Centros de Saúde ou Serviços clínicos, após 

a apresentação do “Anexo X” (Anexo XXI) e da requisição comumente determinada 
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“APR1” (Anexo XXII), o farmacêutico procede à dispensa dos psicotrópicos, podendo 

esta ocorrer de duas formas:  

No caso dos centros de saúde a medicação é dispensada em envelope selado. 

Estes possuem um nível de estupefacientes e psicotrópicos, quando necessário ao fim 

do mês enviam a requisição para o NF. No caso da medicação que segue para os 

serviços, esta é dispensada em mão ao enfermeiro chefe. Sempre que este recebe a 

medicação, assina a requisição e deixa um duplicado na farmácia. Todas as 

requisições são manuais e devem conter o nome do fármaco em DCI, a dose, a forma 

farmacêutica, o código do serviço, nº sequencial da requisição, o nome e a cama do 

doente. Devendo ser guardadas durante 5 anos. É de referir que tanto nos centro de 

saúde como nos serviços hospitalares, estas substâncias estão armazenadas num 

cofre, cuja única detentora da chave é a enfermeira chefe ou quando na sua ausência 

o enfermeiro substituto. O horário para o levantamento de psicotrópicos e 

estupefacientes efectua-se entre as 11h ao 12h30. 

Quanto à dispensa em ambulatório, esta é efetuada após receção da receita 

especial amarela, ou seja, do “Anexo I” (Anexo XXIII). Aquando da dispensa o utente 

assina um termo assumindo o levantamento da medicação (Anexo XXIV). 

Quanto ao prazo de validade destes fármacos, estes seguem regras 

específicas, uma vez ultrapassado, os serviços/centros de saúde devolvem à farmácia 

a medicação e esta por sua vez é colocada por um farmacêutico numa caixa selada, 

devidamente identificada, que posteriormente será incinerada de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro. 

Durante a nossa passagem pelo Sector de Psicotrópicos/Estupefacientes 

realizamos as seguintes atividades: 

Arquivar Anexo X às respectivas guias de psicotrópicos dispensados 

Dispensa de psicotrópicos para os Serviços 

Inventário semanal ao cofre de psicotrópicos/estupefacientes 

Leitura da Legislação referentes a psicotrópicos e estupefacientes 
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Hemoderivados  

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, define-se 

hemoderivados como “medicamento preparado à base de componentes de sangue, 

nomeadamente a albumina, os concentrados de factores de coagulação e as 

imunoglobulinas de origem Humana”.  

As requisições para hemoderivados são elaboradas em fichas próprias que 

possuem duas vias (Anexo XXV), uma via farmácia preenchida pelo farmacêutico e 

uma via serviço preenchida normalmente pelo enfermeiro. Nestas fichas são 

registados o nº do registo de distribuição, o nome do hemoderivado, a dose, o lote, o 

laboratório e o nº de certificado de libertação de lote emitido pelo infarmed. Para cada 

lote o infarmed avalia o produto e atribui um número de certificado “Certificado de 

libertação de lote”, validando a utilização do medicamento.  

As Albuminas humanas e as Imunoglobulinas G humana Normal, tendo em 

conta as suas características especiais, torna-se necessário elaborar uma justificação 

de receituário para obtenção destes medicamentos (Anexo XXVI).  

A albumina humana está indicada no tratamento de 1ª linha do síndrome 

nefrótico, da cirrose associada a peritonite bacteriana espontânea, transplante 

hepático, ressecção hepática, plasmaferes e paracentese. Não é permitido o uso na 

hipoalbuminémia, reposição nutricional, pré-operatório, no aumento ou diminuição da 

eficácia de fármacos. Na farmácia do HNM estão disponíveis as formulações da 

Albumina a 5% e a 20%. 

A utilização de IgG IV está indicada em casos de imunodeficiência primária e 

secundária, na Leucemia Linfocítica Crónica, na púrpura trombocitopénica idiopática, 

na doença de Kawasaki e no Síndrome Guilain-barre. Quando uma outra situação 

clínica requer a utilização destes medicamentos, para as quais não se encontram 

indicados, é necessário a elaboração de uma “Justificação para prescrição de IgG IV”  

(Anexo XXVII), folha de “Informação Clínica de Tratamentos Off-Label” (Anexo XXVIII), 

folha de “Consentimento para tratamentos Off-label” (Anexo XXIX), seguindo-se a 

avaliação por parte da CFT e Comissão de Ética. A introdução destas justificações 

permitiu uma consciencialização, aquando da prescrição destes hemoderivados, vistos 

que são produtos muito caros, permitindo alguma redução de custos. Sempre que os 

hemoderivados, enviados para um serviço, não são utilizados, devem ser devolvidos 
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ao NF num prazo de 24 horas. As Imunoglobulinas Anti-Tetânicas, Anti-D, Anti-varicela 

e fatores de coagulação são alguns dos exemplos que se encontram em nível nos 

Centros de Saúde e no Serviço de Urgência.  

 

Antibióticos de Reserva 

Todos os hospitais possuem antibióticos de reserva. A escolha destes 

antibióticos está relacionado com a própria flora bacteriana do hospital, havendo uma 

maior controlo nestes grupos de fármacos de forma a evitar um aumento de 

resistências aos antimicrobianos.  

Sempre que é feita uma requisição para um antibiótico de reserva esta deve 

ser acompanhada por uma justificação clínica (Anexo XXX), que deverá conter o nome 

do doente, o serviço, o local da infeção, se está a realizar um tratamento empírico ou 

dirigido e sempre que possível acompanhado por um antibiograma. A justificação é 

enviada para a CFT, que aprova o uso do antibiótico de reserva consoante a 

sensibilidade ao microrganismo ou adequação do protocolo empírico. 

 

Citotóxicos 

 No NF do SESARAM, a preparação dos medicamentos citotóxicos não são da 

responsabilidade dos farmacêuticos. Esta situação deve-se ao fato de a câmara de 

fluxo laminar no NF ser horizontal, o que condiciona a preparação de citotóxicos pois 

estes têm de ser preparados em câmara de fluxo laminar vertical. A responsabilidade 

da preparação desta medicação recai sobre enfermeiros com habilitações para a 

preparação de citotóxicos, que ocorre no serviço de hemato-oncologia numa sala 

preparada para o efeito.  

 

6.CIM 

O CIM é onde se localiza toda a informação relacionada com os 

medicamentos, dispositivos médicos ou produtos de saúde. Sempre que solicitado o 

NF disponibiliza informação sobre qualquer dúvida que possa existir utilizando várias 

fontes bibliográficas como por exemplo: as revistas científicas, os livros ou os artigos 
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de revisão. As dúvidas chegam ao CIM via telefone, por escrito ou via e-mail, sendo 

posteriormente registadas informaticamente. Os farmacêuticos analisam a questão, e 

após uma consulta e análise das diversas fontes, respondem a quem solicitou. Deve 

ser registado quem requisitou a informação, qual a pergunta efetuada, a data, a 

rapidez da resposta e quem elaborou a resposta. A maior parte das questões 

colocadas são sobre a manipulação, a estabilidade e a forma de administração de 

medicamentos. 

Durante a nossa passagem pelo Sector CIM realizamos as seguintes 

atividades: 

Contato com o Manual interno do CIM; 

Respostas a perguntas formulados pelos serviços ao CIM; 

Contato com os livros:  

“Prontuário Terapêutico 2011” 

“Catalogo de formulas no esteriles” versión 2 (marzo 2010) UCG FarmaciaHospitalaria. 

Hospital Materno Infantil; 

“Guia de Bolso para Farmácos Injectáveis” Trissel, Lawrence A. 2008, Artmed; 

 

7.FARMACOTECNIA 

O sector de Farmacotecnia do HNM apresenta desde 1989 uma unidade de 

preparação de nutrição parentérica, seguindo, desde 2004, a unidade de preparação 

de misturas endovenosas. A preparação de colírios, re-embalamentos e outras 

formulações em condições de assepsia efetua-se desde 1991.O sector engloba a 

preparação de formulações estéreis e não estéreis e estas são preparadas de acordo 

com parâmetros de elevada exigência que comprovam a segurança e eficácia dos 

medicamentos obtidos. 

Segundo o Decreto-Lei nº95/2004, 22 de Abril, o Farmacêutico ao preparar um 

medicamento manipulado "(…)deve assegurar-se da qualidade da preparação, (…) 

deve ainda verificar a segurança do medicamento, no que concerne às doses da ou 

das substâncias ativas e à existência de interações que ponham em causa a ação do 



  
 

32 
 

Relatório de Estágio na Farmácia do SESARAM 

Hospital Dr. Nélio Mendonça - RAM 

Fevereiro-Abril 2013 

medicamento ou a segurança do doente". Este Decreto-lei também refere que "O 

descondicionamento de especialidades farmacêuticas, com a finalidade de as 

incorporar em medicamentos manipulados, é um ato de exceção, só podendo realizar-

se se não existir no mercado especialidade farmacêutica com igual dosagem ou 

apresentada sob a forma farmacêutica pretendida e apenas nos seguintes casos: 

medicamentos manipulados destinados a aplicação cutânea; medicamentos 

manipulados preparados com vista à adequação de uma dose destinada a uso 

pediátrico; medicamentos manipulados destinados a grupos de doentes em que as 

condições de administração ou de farmacocinética se encontrem alteradas". 

No HNM, as formas farmacêuticas podem ser preparadas na sala de 

Farmacotecnia (Anexo XXXI) ou na Câmara de Fluxo Laminar (Anexo XXXII). A sala 

de Farmacotecnia é onde se prepara as formulações não estéreis e onde se efetua o 

re-embalamento. Já na Câmara de Fluxo Laminar é onde se prepara todas as 

formulações que necessitam de elevadas condições de assepsia, como a nutrição 

parentérica e misturas endovenosas. 

 

 Formulações não estéreis 

Sempre que necessário recorre-se à manipulação de medicamentos. No NF é 

comum preparar soluções para uso externo, suspensões, xaropes e papéis 

medicamentosos. Sempre que possível, evita-se a preparação de papéis 

medicamentosos, substituindo por suspensões ou soluções orais. No HNM grande 

parte dos papéis medicamentosos são preparados para o serviço de pediatria. Após 

manipulação, estes devem possuir um rótulo com o lote, nome em DCI, dia da 

preparação e prazo de validade. O prazo de validade é calculado consoante o prazo 

do medicamento, se for no mínimo de 2 anos, os papéis têm um prazo de 6 meses, 

inferior a 2 anos, a validade corresponde a 25% do tempo que falta para expirar o 

prazo. As soluções e as suspensões são armazenadas em frascos de vidro âmbar, de 

modo a conservar ao máximo o medicamento. Quando se realiza uma preparação, é 

necessário imprimir a ficha de preparação e a nota de produção (Anexo XXXIII). A 

ficha de preparação contem o procedimento, o número de lote e o prazo de validade, 

bem como todos os reagentes e material a utilizar, sendo o Farmacêutico responsável 

por esta execução. Em seguida o TDT elabora o manipulado, no final da preparação 

os frascos ou os papéis são rotulados com etiquetas específicas, sendo que uma 
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delas é colocada na ficha de preparação (Anexo XXXIV). Na nota de produção é 

colocada a quantidade que foi gasta de cada reagente de modo a dar saída 

informaticamente. 

 

Formulações Estéreis 

A preparação de formulações estéreis exigem cuidados especiais, para 

minimizar a contaminação microbiológica. São efetuadas numa sala com uma Câmara 

de fluxo laminar horizontal, devidamente limpa, e com a entrada de pessoal e material 

na sala por uma antecâmara de forma a minimizar contaminações.  

Antes de iniciar a preparação da formulação, é necessário abrir um número de 

lote, e imprimir o rótulo que vai ser colocado posteriormente na nossa preparação. O 

rótulo deverá conter a identificação correta do doente, o tipo de esquema utilizado, a 

via de administração e data de validade (Anexo XXXV). São preparadas em conjunto 

por um TDT e por um Farmacêutico, sendo designado por operador A o que esta a 

executar a preparação: o TDT; e por operador B o que está a supervisionar o trabalho: 

o farmacêutico. Este é responsável pela validação da prescrição médica, devendo 

comprovar a concentração final da mistura, a estabilidade, as incompatibilidades, a 

posologia e o volume prescrito. 

 Na antecâmara procede-se à preparação de todo o material que vai ser 

necessário, desde as bolsas, os fármacos e as seringas, entre outros. Sucede-se a 

preparação do pessoal, que vestem uma bata apropriada, desinfetam as mãos e 

colocam luvas e máscara. Antes de iniciar a preparação deve-se assegurar que todo o 

material necessário está presente e em boas condições. Procede-se à desinfeção com 

álcool 70º de todo o material, que não está estéril, bem como da superfície de 

trabalho. São realizados todos os registos de todas as operações efetuadas assim 

como o operador, o número de lote dos produtos e a data de preparação. No NF a 

preparação de misturas endovenosas é organizada da seguinte forma: após 

confirmação da presença do doente no serviço, às segundas, quartas e sextas são 

preparadas as misturas de trastuzumab; às terças e quintas são preparadas as 

misturas de cetuximab (Anexo XXXV) e os pequenos volumes deste anticorpo que se 

destinam a usos off-label no serviço de oftalmologia (Anexo XXVIII, XXIX). Na Nutrição 

Parentérica utilizam-se bolsas tri-compartimentadas, em que o primeiro passo é o seu 
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rebentamento, em seguida aditivar. Às segundas, quartas e sextas são aditivadas com 

vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Às terças, quintas e sábados são aditivadas 

com oligoelementos. Ao domingo a Nutrição Parentérica administrada aos doentes 

não é aditivada, ou seja, é apenas necessário rebentar a bolsa. Existem cinco 

esquemas diferentes, sendo o esquema 4 e o 5 utilizados nos cuidados intensivos. A 

Nutrição Parentérica, após constituição, tem um prazo de validade de 6 dias quando 

conservado entre 6-8ºC e de 24horas quando conservado à temperatura ambiente. 

Para confirmar as condições de assepsia da Câmara de fluxo laminara efetua-

se controlo microbiológico, de 15 em 15 dias. É realizado o controlo do ambiente 

dentro da Câmara, da mesa de apoio e das mãos do operador A. Este controlo é 

efetuado em placas de gelose de chocolate. No final da preparação é também 

realizado o controlo da mistura obtida, que tem como objetivo validar a técnica 

asséptica. O controlo microbiológico é realizado diariamente em bolsas para 

administração em prematuros e semanalmente em bolsas para administração em 

adultos, em que é retirado uma alíquota para um caldo de hemocultura.  

O HNM possui duas câmaras de fluxo laminar, uma no NF e outra no serviço 

de Hemato-Oncologia. A única utilizada pelos farmacêuticos é a do NF. É uma 

Câmara de Fluxo Laminar Horizontal, tem como principal objetivo proteger a 

preparação. Possui um filtro HEPA, que deve ser mudado após 1000 horas de 

utilização e um pré-filtro que é mudado de 6 em 6 meses. É ligada diariamente cerca 

de 30 minutos antes do início da manipulação e desligada ao fim do dia. 

 

Re-embalamento 

 A principal característica do sistema DDU é o facto de os medicamentos 

serem dispensados em Dose Unitária, sendo que quando não é possível a dispensa 

nesta forma, procede-se ao seu re-embalamento. Isto acontece quando é necessário 

fracionar os compridos, de modo a corresponder à dose prescrita ou quando o blister 

não está preparado para a Dose Unitária, ou seja não contém o lote e o prazo de 

validade por cada comprimido. O re-embalamento tem como finalidade assegurar a 

identificação do medicamento re-embalado com o respetivo nome em DCI, dose, lote, 

prazo de validade, data de embalagem, bem como o nome do Hospital e da Diretora 
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Técnica. Permite que o medicamento re-embalado possa ser utilizado com segurança, 

rapidez e comodidade. 

No HNM, a re-embalamento é efetuado por dois TDT com o auxílio de uma 

máquina, a “Medical Packaging Unit Dose” (Anexo XXXVI). Estes devem estar 

vestidos com uma bata apropriada e com luvas de forma a garantir a qualidade e 

segurança do medicamento. É efetuado um registo do re-embalamento assim como 

dos TDT que o realizaram, do medicamento re-embalado e da quantidade re-

embalada (Anexo XXXVII). Quando os medicamentos são retirados do blister ou são 

fracionados, o prazo de validade destes é alterado, correspondendo a 25% do tempo 

que resta para expirar o prazo. 

Durante a nossa passagem pelo Sector de Farmacotecnia realizamos as 

seguintes atividades: 

Contato com a legislação interna da rotulagem de papéis farmacêuticos; 

Contato com os manipulados usualmente realizados, fichas de preparação e rótulos; 

Preparação: 

Xarope de Hidrato cloral 

Violeta Genciana 

Citrato de cafeína  

Solução de Bicabonato de Lidocaína e Nistatina 

Papéis farmacêuticos para provas de provocação do Ibuprofeno 

Testes químicos de controlo de qualidade: 

Titulação de Lixivia 

Re-embalamento de medicamentos; 
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8.FARMACOVIGILÂNCIA 

Segundo a Organização Mundial de Saúde a Farmacovigilância é  " A ciência e 

as atividades relacionadas com a deteção, avaliação, compreensão e prevenção de 

reações adversas ou qualquer outro problema relacionado com os medicamentos."  Na 

Farmacovigilância procede-se à recolha de toda a informação, que é analisada, e 

consoante a relação benefício-risco do medicamento são tomadas certas decisões: 

alertas de segurança; redimensionamento do tamanho das embalagens; restrições ao 

uso do medicamento; retirada do medicamento do mercado, entre outros.  

O Sistema Nacional de Farmacovigilância, existente em Portugal, foi criado em 

1992, sendo a entidade responsável por este sistema o Infarmed. 

Todos os profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos hospitalares, 

devem colaborar com este sistema, enviando toda a informação sobre reações 

adversas à entidade competente. 

 À semelhança de outros hospitais, o HNM efetua esta vigilância. Cada vez que 

uma RAM é identificada procede-se ao preenchimento de uma folha de notificação, 

esta deverá conter o medicamento suspeito, a reação adversa observada, o nome do 

doente e o nome do médico que o está a acompanhar. A notificação da RAM deverá 

ser enviada ao infarmed num prazo máximo de 15 dias após a manifestação da 

mesma. Posteriormente à chegada da notificação á entidade competente, o Sistema 

Nacional de Farmacovigilância procede à sua análise, lançando um alerta de 

segurança, ou no seu portal eletrónico ou enviando um e-mail à Diretora Técnica. 

Quando esta informação chega ao NF, verifica-se se o lote no qual foi notificado a 

RAM existe no stock. No caso de existir são seguidas as instruções previamente 

enviadas no alerta. As notificações da RAM contribui para uma melhor monitorização 

do perfil de segurança dos medicamentos, salvaguardando a saúde pública. 

 

9.ENSAIOS CLÍNICOS 

Os farmacêuticos do NF são em parte, responsáveis pelos ensaios clínicos. 

São responsáveis por uma correta distribuição e controlo da amostra, bem como pelo 

acompanhamento do ensaio. Relativamente ao ensaio, é necessário controlar a  
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temperatura a que estão armazenados os medicamentos, principalmente os de frio. 

Deve haver uma total confidencialidade, aquando na distribuição das amostras em 

estudo.  

No HNM estão a decorrer atualmente cinco ensaios clínicos, sendo que um 

deles ainda não foi iniciado, e que tem como objectivo determinar a eficácia, 

segurança e tolerabilidade da ceftazidina avibactam em associação com o 

metronidazol versus o meropenem, no tratamento de infecções intra-abdominais, de 

caracter complicado, em adultos hospitalizados. Sendo este realizado pelo laboratório 

Astra-Zeneca. 

Decorre também o estudo do laboratório Boehringer Ingelheim, C-SCDADE8, 

que está a analisar os efeitos do Empagliflozin no tratamento oral de Diabetes Melitus 

do tipo 2. 

A Tecnimeda sociedade tecnico-medicinal está a desenvolver um estudo 

clínico que avalia a eficácia e a tolerabilidade da associação de um creme de 

Ubidecarenona a 4%, Dexpantenol 5% e Clorohexidina 0,5%, aplicada via tópica anal 

duas vezes por dia mais uma pasta de cloridrato de deltiazem a 2%, aplicada via 

tópica anal duas vezes por dia. 

Está a decorrer outro ensaio para determinar a segurança e tolerabilidade a 

longo prazo de REGN727/SAR236553 em doente com elevado risco cardio-vascular 

com hipercolesterolemia não controlada. 

Por último, temos o ensaio da Merck-Sharp & Dohme, que está a estudar os 

efeitos terapêuticos da combinação do ezetimiba com a sinvastatina. 

 

 

10.COMISSÕES TÉCNICAS 

No HNM as comissões na qual o farmacêutico é um dos intervenientes, são: 

Comissão de Ética, Comissão Farmácia e Terapêutica e Comissão de Controlo da 

Infeção Hospitalar. Todas estas comissões são sempre compostas por equipas 

multidisciplinares. 
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Segundo o Decreto-Lei nº97/95 cabe à Comissão de Ética "zelar pela 

observância de padrões de ética no exercício das ciências médicas, por forma a 

proteger e garantir a dignidade e integridade humanas, procedendo à análise e 

reflexão sobre temas da prática médica que envolvam questões de ética". Estas são 

compostas por Farmacêuticos, Médicos, Juristas, Teólogos, Sociólogos, Psicólogos 

sendo que, no HNM é constituída por dois Farmacêuticos. 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica é constituída por Nédicos e 

Farmacêuticos em igual número, sendo no HNM constituída por 3 médicos e 3 

farmacêuticos, incluído a diretora do NF. De acordo com o Despacho n.º 1083/2004, 

de 1 de Dezembro de 2003 compete a esta comissão "Atuar como órgão de ligação 

entre os serviços de ação médica e os serviços farmacêuticos; elaborar as adendas 

privativas de aditamento ou exclusão ao Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos; emitir pareceres e relatórios, acerca de todos os medicamentos a 

incluir ou a excluir no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (…); 

cumprimento do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e suas adendas; 

pronunciar-se sobre a correção da terapêutica prescrita aos doentes (…); apreciar com 

cada serviço hospitalar os custos da terapêutica (…); elaborar (…), a lista de 

medicamentos de urgência que devem existir nos serviços de ação médica; propor o 

que tiver por conveniente dentro das matérias da sua competência." 

Por fim, a Comissão de Controlo da Infeção Hospitalar, que tem como objetivo 

prevenir, detetar e sugerir medidas de controlo de infeções a nível hospitalar. Esta 

comissão é muito importante tendo em conta o elevado número de infeções 

nosocomiais existentes nos hospitais portugueses. É composta por Médicos, um 

Enfermeiro e dois Farmacêuticos. Tem o dever de analisar os microrganismos 

prevalentes, investigando, controlando e notificando surtos de infeção; propor 

recomendações para a prevenção e controlo da infeção; colaborar na definição da 

política de antibióticos, antissépticos, desinfetantes e esterilização do Instituto; 

participar no programa de promoção da qualidade do Instituto; sugerir ações 

formativas específicas em higiene e controlo da infeção hospitalar.  

 

 

 



  
 

39 
 

Relatório de Estágio na Farmácia do SESARAM 

Hospital Dr. Nélio Mendonça - RAM 

Fevereiro-Abril 2013 

11.OS NOSSOS PROJETOS 

 Realização de um trabalho de investigação, apresentado ao NF no dia 27 de 

Março de 2013, cujo tema foi: “Infeções Fúngicas Invasivas” elaborado por Virgínia 

Teodora Câmara Martins; e dia 4 de Abril de 2013, cujo o tema foi "Inibidores da 

Tirosina Cinase", elaborado por Joana Sofia Viveiros Vieira. 
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ANEXOS 

Anexo I: Armazém 01 – Produtos Farmacêuticos 
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Anexo II: Armazém de grandes volumes 
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Anexo III: Armazém de Produtos Inflamáveis 
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Anexo IV e V: Programa Informático SRSFARMA 
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Anexo VI e VII: Gestão de Stocks 
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Anexo VIII: Justificação de Receituário (Extra Formulário) 
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Anexo IX: Pedido de AUE ao INFARMED 
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Anexo X: Parecer da CFT ao pedido de AUE 
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Anexo XI: Ponto de Encomenda 
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Anexo XII: Zona de receção de encomendas 
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Anexo XIII: “Tickets” 

 

Anexo XIV: Reposição por Dose Unitária através do SRSFARMA 
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Anexo XV: Kardex 
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Anexo XVI: Maletas e Gavetas 
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Anexo XVII: Re-embalamento em Dose Unitária 

 

Anexo XVIII: Folha de Medicação Urgente e Reposição de Stock do Armário de 

Urgência 
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Anexo XIX: Ambulatório de Hemato-Oncologia 
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Anexo XX: Lista de Medicamentos Sujeitos a DV6 
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Anexo XXI: Anexo X 
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Anexo XXII: APR1 
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Anexo XXIII: Anexo I 
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Anexo XXIV: Termo de responsabilidade para levantamento de psicotrópicos em 

ambulatório 
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Anexo XXV: Requisição para medicamentos Hemoderivados  
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 Anexo XXVI: Justificação de Receituário de Albumina Humana 
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Anexo XXVII: Justificação para prescrição de IgG IV 
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Anexo XXVIII: Folha de Informação Clínica de Tratamento Off-label 
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Anexo XXIX: Folha de Consentimento para Tratamento Off-label 
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Anexo XXX: Justificação de Receituário de Antimicrobiano 
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Anexo XXXI: Sala de farmacotecnia 
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Anexo XXXII: Câmara de Fluxo Laminar Horizontal 
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Anexo XXXIII: Ficha de Preparação Não Estéreis 
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Anexo XXXIV: Rótulo de uma Preparação Não estéril 
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Anexo XXXV: Folha de Preparação de Misturas endovenosas – Anticorpos 
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Anexo XXXVI: Máquina de Re-embalamento 

 

Anexo XXXVII: Folha de Registo de Re-embalagem 

 




