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1. INTRODUÇÃO 

 

No 5º ano letivo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, é possível 

contactar diretamente com áreas profissionais como é o caso da Farmácia 

Comunitária, como forma de integração do estudante no mundo do trabalho. 

 No meu caso como trabalhadora estudante, foi-me possível conhecer uma área 

totalmente nova da minha vida profissional através da realização do meu estágio na 

Farmácia de Gondarém. 

Assim, neste relatório proponho-me descrever sucintamente as diversas áreas da 

Farmácia Comunitária. 

Tudo aqui descrito constitui a minha aprendizagem durante  quatro meses  na 

Farmácia de Gondarém. 

 

 

2. FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

 

 Atualmente, o farmacêutico encontra-se cada vez mais apto a prestar um serviço 

marcado pela diferenciação, no que concerne ao acompanhamento 

farmacoterapêutico do doente, dai a grande importância do farmacêutico como 

Técnico Superior de Saúde. 

O papel da equipa multifacetada da farmácia comunitária assume assim um papel de 

grande relevo na sociedade, sedimentada em pressupostos como: 

Colaboração com todos profissionais de saúde, promoção junto deles e do doente 

para conceitos como utilização segura, eficaz e racional dos medicamentos; 

Dispensa ao doente do medicamento em cumprimento da prescrição médica; 

Fornecimento da informação correta do medicamento e sua utilização; 

Prestação de serviços de qualidade, de acordo com as boas práticas de farmácia. 
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3. FARMÁCIA DE GONDARÉM 

 
3.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA FARMÁCIA 

A Farmácia de Gondarém localiza-se na Rua de Gondarém nº 356, freguesia de 

Nevolgide, concelho do Porto. 

Os utentes da farmácia advém de diferentes faixas etárias, estratos sociais e níveis de 

formação académica definindo-se essencialmente dois grupos, os utentes esporádicos 

e os utentes “fidelizados” (de destacar os utentes idosos e/ou crónicos). 

A grande fidelização por parte dos utentes é sinónimo do trabalho de excelência 

prestado pela equipa multidisciplinar da farmácia, assim como do acompanhamento 

permanente ao doente pelo farmacêutico, assumindo este assim um papel de grande 

relevância no acompanhamento farmacoterapêutico.  

 

3.2. INSTALAÇÕES INTERIORES DA FARMÁCIA GONDARÉM 

O amplo espaço físico interior da Farmácia de Gondarém permite uma boa 

organização funcional das áreas que a constituem.  

A farmácia cumpre todas as regras estabelecidas pela legislação, referidos no Decreto 

de Lei nº307/2007 de 31 de Agosto.  

 

Fig.1 – Interior da Farmácia de Gondarém 
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De acordo com a Deliberação nº 2473, o espaço interior da farmácia tem que 

apresentar, obrigatoriamente, as seguintes áreas: 

 Área de atendimento ao público; 

 Gabinete de aconselhamento ao utente; 

 Laboratório; 

 Armazém; 

 Instalações Sanitárias. 

 

A Farmácia de Gondarém encontra-se, fisicamente, organizada em três níveis: rés-do-

chão, primeiro andar e anexo.  

No rés-do-chão é possível encontrar uma área de atendimento ao público, uma área 

de apoio ao atendimento, uma área de atendimento reservado, uma área de receção 

de encomendas, instalações sanitárias destinadas aos utentes da farmácia e uma área 

reservada aos profissionais da farmácia. 

No primeiro andar é possível encontrar o escritório, o laboratório, área de verificação 

de encomendas, parte integrante do robot, instalações sanitárias destinadas aos 

profissionais de farmácia e sala de dermocosmética utilizada como sala de repouso 

em serviço noturno. 

O anexo situa-se nas traseiras da farmácia sendo utilizado apenas, como armazém 

dos produtos com maior stock e de maior dimensão. 

A boa conservação dos medicamentos e produtos é fundamental e para isso todas as 

áreas da farmácia possuem ar condicionado, uma vez que estes devem ser 

conservados a temperatura e humidade adequadas (temperatura máxima 21‐22ºC e 

humidade a 60‐70%).  

A monitorização das condições é feita diariamente com recurso a um registo diário e 

permanente, efetuado através da utilização de termohigometros. Existem seis 

termohigrometros localizados nas várias áreas de farmácia. 
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3.2.1. ZONA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO 

A farmácia dispõe de cinco balcões de atendimento, cada balcão encontra-se 

equipado com um computador, leitor ótico de código de barras e multibanco, 

otimizando-se assim o serviço, e contribuindo para uma maior confidencialidade e 

descrição no contacto com o doente. 

A zona é envolta de lineares, onde se encontram expostos diferentes linhas de 

dermocosmética assim como MNSRM de consumo diário, que desta forma se 

encontram mais acessíveis ao profissional e consequentemente ao doente. 

Nesta zona de atendimento, encontram-se ainda três expositores móveis com 

produtos da área da dermocosmética, assim como de perfumaria. 

As gavetas existentes atrás dos balcões permitem um fácil acesso a diferentes tipos 

de produtos como: material de penso, supositórios de glicerina, adesivos, 

termómetros, papéis de bicarbonato de sódio e borato de sódio, soro fisiológico, 

emplastros medicamentosos e MNSRM como são o caso do ben-u-ron e aspirina. 

Os utentes dispõem ainda de uma balança eletrónica para a medição do peso e altura. 

 

3.2.2. ZONA DE APOIO AO ATENDIMENTO 

Na zona de apoio ao atendimento é possível encontra dois Kardexes Pharmatriever, 

um frigorífico, armários, gavetas e expositores. Neste espaço é ainda possível 

encontrar uma mesa, computador e livros que funcionam de apoio a um 

funcionamento mais rápido e eficaz nas tarefas diárias da farmácia. 

Os Kardexes Pharmatriever surgem como uma inovação de forma a facilitar o 

armazenamento de produtos permitindo a utilização máxima da altura do tecto 

disponível. A sua utilização apresenta vantagens como poupança do espaço físico, de 

tempo, protecção dos produtos, entre outros. 

Os Kardexes Pharmatriever da Farmácia de Gondarém apresentam o seguinte 

aspecto e estão organizados da seguinte forma: 

Prateleira 1 – Homeopáticos unitários 

Prateleira 2 – Ampolas bebíveis 
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Prateleira 3 – Xaropes A-B/Homeopáticos Heel 

Prateleira 4 – Leites A-E 

Prateleira 5 – Loções/Seringas e agulhas 

Prateleira 6 – Xaropes B-L 

Prateleira 7 – Xaropes L-R 

Prateleira 8 – Veterinários/Homeopáticos Boiron 

Prateleira 9 – Xaropes S-Z 

Prateleira 10 – Produtos oculares, auriculares e de aspiração nasal 

Prateleira 11 – Leites (NAN/NOVALAC) 

Prateleira 12 – Rebuçados para tosse; Vicks inal/ Erpcalm 

Prateleira 13 – Vitaminas / Innéov 

Prateleira 14 – Suplementos dietéticos; Anticólicas bebés 

Prateleira 15 – Boiões e chás infantis; Papas 

Prateleira 16 – Leites (N-Z) 

 

As prateleiras estão numeradas e legendadas para facilitar a procura do produto 

desejado, segundo um movimento de rotação a prateleira surge, permitindo ao 

profissional de saúde retirar o produto com a máxima rapidez e comodidade. 

Nesta zona é ainda possível encontrar um armário com produtos de dermocosmética 

(stock dos que se encontram na área de atendimento), produtos de tratamento 

dermatológico, fraldas dispostos por ordem alfabética, luvas e gel desinfetante. 

 Nas gavetas dos armários estão armazenados os colutórios, as embalagens de soro 

fisiológico de maior dimensão, laxantes e produtos de higiene corporal. Nos 

expositores estão armazenados produtos como material de penso, escovas de dentes 

e produtos de podologia, de maternidade, neonatais e infantis que suportam os 

produtos da área de atendimento. 
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Os medicamentos cuja preservação é dependente de temperaturas baixas (2 a 8ºC), 

são armazenados no frigorífico onde é possível encontrar: colírios, complexos 

vitamínicos, contracetivos, antidiabéticos e vacinas. 

A temperatura e a humidade do frigorífico são controlados através de 

termohigometros. 

 

3.2.3. ZONA DE RECEPÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ENCOMENDAS 

Junto à zona de apoio ao atendimento diferencia-se uma zona destinada à receção de 

encomendas, onde existe um monta-cargas que permite o transporte das mesmas até 

ao primeiro andar onde vão ser devidamente conferidas e dada entrada da medicação 

no robot. 

No 1º andar existe ainda um robot com capacidade de armazenamento de cerca de 

15000 medicamentos, acoplado a este existe um posto informático e leitor ótico de 

códigos de barras, bem como uma extensão telefónica. 

Os documentos tais como faturas, devoluções, tabelas de preços, folhetos 

promocionais, manuais de produtos de dermocosmética, alguma bibliografia e 

documentação (Formulário Galénico Português, Farmacopeia) estão devidamente 

armazenados e arquivados em armários. 

 

3.2.4. ZONA DE ATENDIMENTO RESERVADO 

A zona de atendimento reservado está equipada com uma secretária e 1 poltrona, 

apresenta um ambiente calmo, propicio ao acompanhamento personalizado e 

confidencial por forma a garantir a máxima qualidade dos serviços. 

Nesta pequena zona executam-se alguns procedimentos laboratoriais, tais como 

testes de glicemia, colesterol, triglicerideos e testes de gravidez. 

Semanalmente realizam-se consultas de nutrição (serviço prestado gratuitamente aos 

utentes da Farmácia de Gondarém). 

Esta zona destina-se ainda à medição da tensão arterial dos doentes, sendo de 

grande importância na monitorização de doentes hipertensos. 
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3.2.5. LABORATÓRIO 

Na Farmácia de Gondarém, o laboratório situa-se junto à área de 

armazenamento/receção de encomendas, numa zona bem delimitada. 

 Este espaço é utilizado para a preparação, acondicionamento e rotulagem de todos 

os medicamentos manipulados (fórmulas magistrais e preparados oficinais), 

suspensões orais produzidas na farmácia e pesagem de matérias-primas vendidas a 

granel. 

O armazenamento de matérias-primas é feito em prateleiras estando estas com 

devidamente rotuladas e organizadas, por ordem alfabética e armários onde estão 

guardados os materiais necessários para a execução dos manipulados (provetas, 

funis, vidros de relógio, almofarizes, entre outros) assim como material destinado ao 

acondicionamento de manipulados. 

Fazem parte do Laboratório equipamento como balança analítica, agitador mecânico e 

banho de água quente, assim como material de vidro utilizado na execução 

laboratorial. A calibração das balanças analíticas é feita anualmente, assim como a 

verificação é feita por Técnicos da Câmara Municipal do Porto. 

O material bibliográfico, como as farmacopeias, assim como toda a documentação 

relativa a manipulados e matérias-primas (fichas de segurança das matérias-primas, 

boletins analíticos e registos de movimentos respeitantes às matérias-primas, tabelas 

de preços dos excipientes e fichas de preparação), encontra-se organizado em capas 

de arquivo nos armários que se encontram por baixo da banca e como tal disponíveis 

para consulta.  

As condições ambientais encontram-se bem definidas e bem controladas de acordo 

com as B PF. 

 

3.2.6. ESCRITÓRIO 

Localiza-se no primeiro andar e está equipado com duas secretárias, dois 

computadores, impressora, fax e telefone para execução das tarefas administrativas 

da farmácia de forma eficiente e organizada.  
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Esta zona encontra-se reservada para procedimentos de gestão e contabilidade da 

farmácia (atendimento de delegados de informação médica e representantes de 

fornecedores e laboratórios), assim como o registo e saída de psicotrópicos e 

estupefacientes. 

O receituário é conferido nesta área e é aqui que está arquivada toda a documentação 

contabilística e legal relacionada com o funcionamento da farmácia. 

O arquivo bibliográfico é feito num armário existente nesta área da farmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 – Área destinada aos serviços administrativos e financeiros 

 

3.2.7. GABINETE DE DERMOCOSMÉTICA 

 

É um espaço da farmácia que se destina à realização de mini faciais, promovendo-se 

assim, uma oferta diferenciada e personalizada na área da dermocosmética, as 

representantes comerciais e técnicas das diferentes marcas de cosmética têm a 

possibilidade de contactar diretamente com as utentes, procedendo-se assim a uma 

tipologia de marketing bem direcionado em termos de público alvo. 
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3.2.8. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

A Farmácia de Gondarém dispõe de duas casas de banho, uma situada ao lado da 

área de receção de encomendas e outra dentro do gabinete de dermocosmética/zona 

de recolhimento. 

 

3.2.9. BIBLIOTECA 

De acordo com as Boas Práticas de Farmácia (BPF), “o farmacêutico necessita de 

informação independente, objetiva e atualizada sobre os esquemas terapêuticos e os 

medicamentos disponíveis”. Assim, é necessária a existência de várias fontes de 

informação, e também que o farmacêutico as saiba utilizar. 

A Farmácia de Gondarém possui não só as publicações de existência obrigatórias mas 

também outras fontes de conhecimento, tais como acesso à Internet de modo a obter 

a informação necessária o mais eficaz e rapidamente  

Possível (site Infarmed, Ordem Farmacêuticos, Laboratórios da Indústria, etc…). 

As publicações existentes na farmácia podem ser divididas em três categorias: 

Obrigatórias: 

 Farmacopeia Portuguesa; 

 Formulário Galénico Nacional; 

 Boas Práticas de Farmácia – Objetivos de Qualidade; 

 Boas Práticas de Farmácia – Livro Azul; 

 Direito Farmacêutico; 

 Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos; 

 Código de Ética da Ordem dos Farmacêuticos; 

 Circulares Técnico-Legislativas – Objetivos de Qualidade; 

 Circulares Técnico- Legislativas Institucionais. 
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Opcionais 

 Acordo com as diferentes entidades; 

 Manual de medicamentos não prescritos; 

 Formulário Nacional do Medicamento; 

 Marthindale, The Extra Pharmacopeia; 

 Índice Nacional Terapêutico; 

 Simpósio Terapêutico; 

 Resumo das Características do Medicamento (RCM). 

 
Periódicas 

 Revista Farmácia Portuguesa 

 Revista da Ordem dos Farmacêuticos; 

 Revista Portuguesa de Farmácia; 

 Revista Farmácia Saúde; 

 Boletim Terapêutico (INFARMED). 

 

 

4. RECURSOS HUMANOS 

A Farmácia de Gondarém dispõe de uma equipa técnica responsável, dinâmica, com 

elevado grau de qualificação e enorme empatia, permitindo um ambiente descontraído 

e de elevada produtividade. 

A equipa da Farmácia de Gondarém é constituída por 7 elementos liderados pela Dr.ª 

Maria João Serrenho Lima: Diretora Técnica e Proprietária. 

Todos têm funções estipuladas, conforme o previsto no Manual de Gestão da 

Qualidade da farmácia, otimizando assim, o potencial da farmácia demonstrado no seu 

melhor atendimento e aconselhamento aos utentes. 

Todos os farmacêuticos, e auxiliares estão devidamente identificados com um cartão 

onde consta o nome e o título profissional respetivo. 
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5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Atualmente a Farmácia abre de Segunda a Sábado às 9h e encerra às 20:00h 

(permanecendo aberta na hora de almoço) de forma a satisfazer as necessidades dos 

utentes. Desta forma, a Farmácia de Gondarém cumpre o Artigo nº4 do Decreto-Lei nº 

53/2007, de 8 de Março, que passo a citar: “O período de funcionamento semanal das 

farmácias de oficina tem o limite mínimo de 55 horas.”.  

A Farmácia de Gondarém está incluída na escala de turnos proposta pela Associação 

Nacional de Farmácias (ANF) e aprovada pela Administração Regional de Saúde 

(ARS) para o concelho do Porto, efetuando serviço permanente. 

 Toda a informação sobre o funcionamento desta e das restantes farmácias do Porto é 

transmitida aos utentes através de um ecrã que indica a Farmácia de serviço 

(permanente), a respetiva morada e telefone. 

 

6. GESTÃO DA FARMÁCIA 

 

6.1. SISTEMA INFORMÁTICO: SIFARMA 2000 

A incorporação de um sistema informático capaz, cuja principal utilização se prende 

com a interligação e registo de todas as tarefas do farmacêutico, contribuiu em larga 

escala para um aumento da produtividade e qualidade do serviço farmacêutico. 

 É um instrumento que suporta todas as funções de gestão da farmácia e apoio ao 

farmacêutico na tarefa do aconselhamento ao utente, vindo assim trazer à farmácia 

maior credibilidade e qualidade nos serviços prestados. 

O software informático utilizado na Farmácia de Gondarém é o Sifarma 2000. 

 A partir da utilização diária e corrente desta ferramenta informática é possível realizar 

tarefas como: processamento de vendas de todos os produtos da farmácia, análise do 

histórico de vendas (ferramenta diária muito utilizada na monitorização das vendas de 

um cliente), processamento de encomendas (formulação e receção), faturação, 

controlo de prazos de validade, análise estatísticas das vendas diárias etc. 

Uma das mais valias da utilização deste sistema informático reside no facto de 

disponibilizar informações cientificas relativas a medicação como posologia, 

interações, contraindicações, precauções e dosagens.  
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6.2. CICLO DO MEDICAMENTO  

Durante todo o seu ciclo de vida, o medicamento de uso humano está sujeito 

a padrões de qualidade, segurança e eficácia, alicerçados numa atuação conjunta dos 

responsáveis pela sua colocação no mercado, das autoridades 

competentes nacionais e comunitárias ilustrado de acordo com o seguinte esquema: 
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6.3. GESTÃO DE STOCKS 

6.3.1. CONHECIMENTO DOS FORNECEDORES E DAS NORMAS LEGAIS 
DE AQUISIÇÃO 

O farmacêutico no seu papel de gestor, responsável pela gestão de uma série de 

recursos desde gestão de pessoal até à gestão comercial, tem de manter em equilíbrio 

com uma outra série de conceitos e interesses que confluem para um zelo dos 

interesses de saúde pública no seu papel de Técnico Superior de saúde, assim como 

manutenção do equilíbrio entre os objetivos de qualidade sanitária emanados pelas 

autoridades competentes e, a função social de uma entidade empregadora que tem de 

ser gerida de uma forma eficaz para manter viável a sua atividade.  

Uma eficiente gestão dos inventários permite aumentar a rotação de produtos, um 

aumento da liquidez da Farmácia e uma maximização económica e financeira do 

capital investido. Deste modo, o farmacêutico deve procurar conseguir um 

aprovisionamento adequado, de forma a haver um equilíbrio benefício/custo para a 

Farmácia.  

Cada farmácia terá que possuir um stock ótimo, isto é, um stock que responda 

eficazmente às solicitações dos utentes, sem ruturas, e que, por sua vez, permita uma 

boa rentabilidade financeira, evitando gastos desnecessários. 

Assim, as existências devem ser as mínimas possíveis, mas que supram as 

necessidades da Farmácia, de modo a permitir a máxima rentabilidade. 

Deve-se então ter em conta o número de referências da Farmácia, margens de 

comercialização, a introdução, a retirada dos produtos do mercado e os prazos de 

validade. É necessário, portanto, um controlo efetivo entre entradas e saídas de 

medicamentos e produtos, receção e armazenamento dos mesmos e, ao mesmo 

tempo, controle de preços e bonificações e assim como facilidades de pagamento. 

A gestão do stock é auxiliada pela existência de armazenistas e cooperativas que 

garantem uma rápida reposição do produto, desde que este se encontre no mercado, 

revelando-se também importantes na obtenção de informação sobre os produtos 

retirados do mercado. São por isso, o modo de aquisição de produtos mais frequente e 

vantajoso no dia-a-dia farmácia.  
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As farmácias têm geralmente um fornecedor preferencial, devendo este ser o que 

oferece as melhores condições à farmácia e, ter outros recursos na eventualidade de 

ocorrerem quebras de stock. 

A eleição do fornecedor ideal baseia-se em pressupostos como, preço de custo do 

produto (PVF), desconto comercial, bonificação concedida, condição de pagamento, 

desconto financeiro e condição de entrega de produto, período disponível para 

proceder à encomenda diária e facilidade em efetuar devolução. 

A Farmácia de Gondarém trabalha com três fornecedores: a Alliance Healthcare., 

Cofanor e Cooprofar. 

A aquisição de produtos pode, também, ser feita diretamente aos Laboratórios, através 

do contacto com os seus representantes, que visitam, periodicamente, e por 

marcação, a Farmácia. 

Nestas compras tira-se partido de melhores condições económicas, quando são 

adquiridos produtos em grandes quantidades ou com condições promocionais que 

incentivam a compra, pois não há intermediários entre o Laboratório e a Farmácia. 

Sendo este tipo de aquisição também o mais arriscado, pois contempla, a grande 

maioria das vezes, quantidades consideráveis de produto, no entanto se bem gerida, 

pode contribuir para grande parte dos lucros da atividade farmacêutica.  

A aquisição direta aos Laboratórios ocorre, principalmente, no caso dos cosméticos e 

medicamentos que, devido a grande rotação em determinados períodos do ano, 

justificam a compra de maiores quantidades.  

  

6.4. ROTAÇÃO DE STOCK 

No Sifarma 2000 é possível a criação de uma ficha para cada produto existente na 

farmácia, e que vai funcionar como bilhete de identidade de cada produto da farmácia, 

constando desta as seguintes parametrizações: código informático, nome comercial ou 

denominação comum internacional, dosagem, forma farmacêutica, preço unitário e 

preço de venda ao público, prazo de validade, stock atual, stock mínimo e máximo, 

fornecedor habitual, data da última compra e também da última venda do produto e 

histórico mensal de venda do produto correspondente à ficha. 
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Definem-se na ficha do produto stocks mínimos e máximos, para determinado produto 

e, uma vez atingido o stock mínimo estabelecido para aquele produto, 

automaticamente, irá colocá-lo na proposta de encomenda ao grossista preferencial. 

Apesar de ser possível informaticamente a gestão de stocks é necessário ter em 

consideração outro tipo de critérios como o balanço entre a oferta e a procura, 

adaptado às carências e consumos preferenciais dos utentes, sendo necessário ter 

em consideração a sazonalidade de produtos, assim como o acompanhamento correto 

relativo às campanhas de marketing que têm a capacidade de promover a entrada de 

novos produtos no mercado.  

Assim, pode-se concluir que um bom conhecimento da farmácia se revela um fator 

imperativo para uma boa gestão de stocks não só para a viabilidade financeira da 

farmácia, como para a sua credibilidade perante os utentes, consolidando a sua 

posição no meio. 

 

6.5. ENCOMENDAS 

Numa farmácia, o aprovisionamento é, essencialmente, feito através de duas formas: 

compras efetuadas diretamente aos laboratórios ou através de compras aos 

armazenistas e cooperativas de distribuição grossista. 

 

Podemos distinguir diferentes tipos de encomendas:  

o Encomendas diárias 

Sempre que o valor de stock mínimo do produto é atingido, o programa gera, 

automaticamente, um pedido equivalente à diferença entre o stock máximo e mínimo, 

e esse valor vai integrar a proposta de encomenda de modo a repor o stock no valor 

máximo. Na verdade, a encomenda proposta agrega todos os produtos cujo stock 

mínimo foi atingido. Após a análise de diversos fatores, a proposta é revista e 

reajustada antes da realização da encomenda final, podendo ser necessário ajustar as 

quantidades, e acrescentar ou retirar produtos. Uma vez aprovado o modelo final da 

encomenda, esta é enviada ao fornecedor principal via modem/RDIS. Em dias de 

serviço permanente, o volume da encomenda é maior de modo a reforçar o stock.  
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o Encomendas mensais 

No início de cada mês, o fornecedor apresenta um conjunto de bonificações, podendo 

o stock ser reforçado por uma encomenda mensal. Após análise de fatores como o 

histórico de vendas, o stock disponível e a sazonalidade é possível realizar uma 

encomenda em grande quantidade de determinados produtos aproveitando assim 

melhores condições comerciais. É criada uma encomenda no sistema informático e 

enviada, posteriormente, via modem ao fornecedor principal. 

o Encomendas diretas a laboratórios/empresa 

Estas encomendas realizam-se ocasionalmente, exigindo um volume elevado de 

compras e capital de investimento. É emitida uma nota de encomenda, que após a 

receção gera uma fatura. 

o Encomendas pontuais/ manuais 

O fornecedor é contactado por telefone, confirmando-se a disponibilidade do produto, 

e efetuando-se o pedido. Os fornecedores possuem estafetas, havendo a 

possibilidade de receber os produtos, rapidamente. 

Todo este processo possibilita a rápida reposição dos stock de acordo com as 

necessidades do momento, evitando situações desvantajosas para a farmácia como 

um desnecessário empate de capital, a acumulação de produtos de baixa rotação e a 

expiração dos prazos de validade. Visa deste modo a satisfação do utente, em 

situações como falta de um determinado produto, produtos novos que ainda não se 

encontrem em stock ou medicamentos urgentes. 

É possível proceder a encomendas denominadas de instantâneas no caso do 

fornecedor Alliance Unichem, o que permite agilizar o pedido e garantir a dispensa ao 

utente num curto de tempo mais reduzido. 

 

6.6. RECEPÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ENCOMENDAS 

Um controlo eficiente da receção e verificação de encomendas é extremamente 

importante, uma vez que permite assegurar que os produtos enviados correspondem 

ao pedido executado. Todas as encomendas que chegam à farmácia vêm 

acompanhadas de uma fatura / guia de remessa em duplicado.  
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No caso de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos considerados 

medicamentos controlados pela autoridade do medicamento, vem também a guia de 

requisição destas substâncias.  

Na fatura consta a seguinte informação: 

 Número da guia remessa / fatura; 

 Hora e local de carga; 

 Local de descarga; 

 Data da encomenda; 

 Identificação do fornecedor e farmácia destinatária (nome, morada e n.º 

de contribuinte); 

 Capital social do fornecedor; 

 Descrição individualizada dos produtos (código, nome comercial, forma 

farmacêutica, dosagem e tamanho da embalagem); 

 Quantidade encomendada e enviada de cada produto; 

 Bónus ou percentagem de desconto; 

 Preço de custo unitário e total de venda; 

 Percentagem de IVA referente a cada produto; 

 IVA total; 

 PVP, exceto nos produtos de preço não marcado; 

 Preço total da encomenda. 

 

Após a receção e conferência da encomenda procede-se à sua entrada no sistema 

informático, selecionando a função de receção de encomendas (caso se trate de uma 

encomenda diária ou encomenda direta a laboratório/empresa) ou a função gestão de 

encomendas (encomendas pontuais/manuais), uma vez que se tem de criar primeiro a 

proposta de encomenda para depois poder recepcioná-la. Os produtos são 

introduzidos por leitura ótica dos códigos de barras e imediatamente, surgem várias 

informações relativas ao produto e à encomenda efetuada como:  

o Prazo de validade; 

o Quantidade em stock; 

o Quantidade pedida; 

o Quantidade recebida; 

o Preço. 
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Os produtos que não possuem códigos de barras são inseridos por introdução manual 

do código inscrito na guia de remessa/fatura que coincide com o código da ficha do 

produto ou designação do produto pelo nome comercial. 

Quando são adquiridos produtos novos, antes de se proceder ao seu registo de 

entrada, é necessário criar uma ficha do produto onde devem ser preenchidos os 

diversos dados a ele referentes. Para todos os produtos novos, é importante então 

inserir o seu código específico, nome comercial/DCI, forma farmacêutica, prazo de 

validade, número de unidades em stock, preço de custo (preço de venda à farmácia), 

IVA aplicável, stock mínimo e máximo e preço de venda ao público. 

Muitas vezes os fornecedores permitem que alguns produtos possam ser adquiridos 

com bonificação, isto é, na compra de um determinado número de embalagens 

recebe-se uma quantidade estabelecida de embalagens gratuitas. Nestas situações, 

apesar daquelas embalagens serem gratuitas têm de ser registadas, 

informaticamente, visto que fazem parte do stock, mas são colocadas num parâmetro 

diferente de modo a não serem contabilizadas no preço final. 

Sempre que forem rececionadas matérias-primas/reagentes e embalagens de 

acondicionamento de manipulados, estes devem vir acompanhados de um Boletim de 

Análise que garante que o produto está de acordo com a monografia da Farmacopeia 

Portuguesa ou restantes Farmacopeias Europeias, respeitando as normas de 

qualidade, sendo depois, devidamente, arquivado.  

No caso dos estupefacientes e psicotrópicos (incluindo benzodiazepinas), é obrigatória 

a presença de uma requisição individualizada e em duplicado, em que uma das vias é 

devolvida ao fornecedor, assinada pela Diretora Técnica ou seu legal substituto e 

carimbada na farmácia, e a outra é arquivada na farmácia de acordo com a legislação. 

Após ter sido dada a entrada de todos os produtos no programa informático, procede-

se à conferência da encomenda, comparando a guia de remessa/fatura com a 

listagem obtida no computador verificando:  

 Se a quantidade rececionada corresponde à quantidade pedida e debitada na 

guia de remessa/fatura e respetivos bónus ou se um produto encomendado 

não foi rececionado tendo, no entanto, sido debitado na guia de 

remessa/fatura. 
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 Em situações anómalas o procedimento estabelecido é contactar o fornecedor 

podendo a situação ser regularizada por uma das seguintes formas:  

o envio do produto em falta numa próxima encomenda; 

o emissão de uma nota de crédito à farmácia a descontar posteriormente;  

o emissão de uma nova guia de remessa/fatura para substituir a anterior; 

o  se existir algum produto em excesso, não bonificado, procede-se à sua 

devolução. 

 Se o preço de custo e P.V.P. da fatura, nos medicamentos com P.V.P., 

correspondem ao preço de custo e P.V.P. que constam na ficha informática do 

medicamento, caso contrário, procede-se à correção. 

 Se o preço de custo da fatura, nos produtos NETT, corresponde ao preço de 

custo da ficha do produto, procedendo à sua correção caso não se verifique. 

 A não receção de um produto, devidamente justificada. Quando o fornecedor 

não envia um ou mais dos produtos encomendados vem discriminado o motivo 

na guia de remessa/fatura: esgotado, não comercializado, descontinuado ou 

retirado do mercado. Se o produto estiver esgotado é conveniente encomendá-

lo a outro fornecedor a fim de repor o stock. Se o produto está descontinuado 

ou retirado do mercado dever-se-á inativar a respetiva ficha informática. 

Após toda a encomenda estar inserida no sistema informático, faz-se uma análise final 

e verifica-se se o valor da fatura corresponde ao valor calculado pelo sistema 

informático.  

Todas as guias de remessa/fatura são rubricadas por quem as conferiu e arquivadas 

para enviar à contabilidade para posterior tratamento. 

 

6.7. MARCAÇÃO DE PREÇOS 

Existem produtos cujo preço de venda ao público (PVP) não consta da embalagem, 

como os MNSRM, produtos de dermocosmética e acessórios de farmácia. Nesta 

situação, os preços são determinados pela farmácia e posteriormente são impressas 

etiquetas com o nome do produto, o código de barras, o respetivo preço e taxa de IVA. 
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O PVP é calculado em função do preço de custo, da margem de comercialização da 

farmácia e do IVA.  

 

 

 

Se o preço de venda à farmácia for diferente do existente na ficha do produto, atualiza-

se o preço de venda à farmácia, e automaticamente o P.V.P. 

As margens de comercialização que se encontram estabelecidas por lei só incluem os 

seguintes produtos: 

 Leites com uma margem fixa de 13%; 

 Farinhas lácteas e não lácteas com uma margem fixa de 17%. 

É ainda de referir que a etiquetagem com o código de barras e respetivo P.V.P. deve 

ser efetuada de forma a que o prazo de validade ou do lote do produto, as instruções 

de utilização em português, os ingredientes e o símbolo “CE” estejam sempre visíveis 

ao utente. 

 

6.8. DEVOLUÇÕES 

 

Segundo o procedimento estabelecido pela farmácia é necessário proceder à 

devolução de produtos quando: existem indicações por parte da Autoridade do 

Medicamento, quando a embalagem se encontra danificada, quando se considere que 

os produtos se encontrem deteriorados, quando os produtos rececionados não 

correspondam aos pedidos, quando se detetam anomalias nos preços e ainda, no 

caso de ter havido equivoco na formalização da encomenda. 

Nestes casos é necessário a emissão de uma nota de devolução feita em triplicado 

(duas cópias seguem com os produtos a devolver para o respetivo fornecedor e a 

outra fica na farmácia) discriminando-se o motivo da devolução.  

 

PVP = PVF + % Margem de Comercialização + % IVA (mencionado na factura) 
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A “Nota de Devolução” é elaborada no computador, no menu devoluções onde se 

seleciona o código do fornecedor, indica a origem (número da fatura e data), indicação 

do nome comercial, quantidade enviada, preço unitário e motivo da devolução, o que 

permite dar baixa no stock dos produtos a devolver. À chegada ao fornecedor, este 

envia o produto correto para a farmácia ou uma nota de crédito, cujo valor será 

deduzido no valor total da “fatura resumo mensal” a pagar. Caso a devolução seja 

recusada, o produto é devolvido à farmácia, traduzindo-se numa perda de existências 

e numa quebra dos produtos no inventário. 

 

6.9. ARMAZENAMENTO 

Na Farmácia de Gondarém o armazenamento da maioria dos produtos é feito no 

robot, sendo os produtos introduzidos no mesmo, permitindo de uma forma 

simultânea, a verificação da encomenda e o armazenamento de medicamentos. 

Numa primeira fase, a “Receção Robot” (medicamentos são armazenados diretamente 

no robot) e uma segunda fase, os produtos que se encontram armazenados noutras 

zonas da farmácia, são lidos por leitura óptica noutro terminal, sendo devidamente, 

marcados e, posteriormente, armazenados nos devidos locais. 

O correto armazenamento dos produtos é fundamental para a sua conservação, e 

deve obedecer a determinadas orientações. 

.Assim, o robot foi desenhado para cerca de 15.000 medicamentos, estando assim 

perspetivado um possível crescimento da farmácia (+/- 25%). As prateleiras foram 

dispostas, de acordo com o número de produtos que se encontram em maior stock na 

farmácia. 

 Procedeu-se a um estudo prévio de stock de medicamentos, verificando aqueles que 

apresentavam um maior stock e uma maior rotatividade, tendo este estudo sido feito 

com base nas informações de compras e vendas da farmácia nos últimos dois anos 

Estão armazenados no robot todos os medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM), à exceção de medicamentos armazenados em frascos de vidro e ampolas 

bebíveis armazenadas no Kardex. 

(como o robot se encontra no primeiro andar, medicamentos armazenados em frascos 

de vidros, como ampolas e xaropes não podem ser aí armazenados). 
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Os restantes produtos encontram-se, devidamente, armazenados no armazém, na 

zona de apoio ao atendimento (armários, gavetas, expositores,..) e kardexes, como já 

foi referido. 

Segundo as Boas Práticas de Farmácia, as condições de iluminação, temperatura e 

humidade devem respeitar as exigências específicas dos medicamentos e dos outros 

produtos, para que possam ser dispensados ao utente nas melhores condições. 

Assim, o farmacêutico deve ter em conta os seguintes parâmetros: 

 Temperatura de armazenamento inferior a 25ºC; 

  Armazenamento no frigorífico: temperatura entre 2 a 8 ºC (vacinas, insulinas, 

calcitoninas, hormonas) 

  Proteção da humidade; 

  Armazenamento ao abrigo da luz; 

  Segurança (os estupefacientes e psicotrópicos devem ser guardados em local 

fechado e seguro), neste caso no Robot. 
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7. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA  

 

7.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

O decreto-lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, considera que estão sujeitos a receita 

médica os medicamentos que preencham uma das seguintes condições:  

a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

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

sem vigilância médica;  

b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam;  

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;  

d) Que se destinem a ser administrados por via parentérica.  

 

 

7.2. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA ESPECIAL  

São considerados medicamentos sujeitos a receita médica especial, os medicamentos 

que preencham uma das seguintes condições:  

a) Contenham, em dose sujeita a receita médica, uma substância classificada 

como estupefaciente ou psicotrópico, nos termos da legislação aplicável;  

b) Possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes de 

abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins 

ilegais;  

c) Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se 

considere, por precaução, dever ser incluída nas situações previstas na alínea 

anterior.  

 

7.3. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

Segundo o decreto-lei n.º 307/2007, de 30 Agosto, os medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM) são aqueles que não preenchem qualquer das condições 

previstas para serem considerados sujeitos a receita médica.  
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Os MNSRM não são comparticipáveis, salvo nos casos previstos na legislação que 

define o regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos.  

Atualmente, os MNSRM têm um regime de fixação de preço de venda ao armazenista 

(PVA) livre, estando apenas regulamentadas as margens máximas de 

comercialização, sendo o seu nível de preços superior a outros países europeus. Esta 

medida tem como objetivo induzir a redução dos preços dos MNSRM, liberalizando a 

sua fixação e promovendo uma concorrência efetiva entre os vários canais de 

distribuição e comercialização.  

Os MNSRM podem ser dispensados, sem necessidade de prescrição médica, em 

farmácias e nos locais de venda autorizados para o efeito, por um farmacêutico ou 

técnico de farmácia.  

Contudo, todos os medicamentos, mesmo os que não exigem receita médica, têm 

indicações terapêuticas, efeitos secundários, interações e contraindicações e, como 

tal, o farmacêutico desempenha um papel fundamental na seleção da terapêutica e na 

informação a fornecer ao utente, contribuindo assim para o uso racional do 

medicamento, sendo de extrema importância o acompanhamento farmacoterapeutico. 

 

 

7.4. PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE 

Um produto cosmético e de higiene corporal é toda a substância ou preparação que se 

destina a limpar, perfumar, proteger, manter em bom estado, corrigir os odores 

corporais, modificar o aspeto e cumulativamente ser aplicado em diversas áreas 

superficiais do corpo humano: epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios, 

dentes e mucosa bucal, órgãos genitais externos.  

Os produtos cosméticos e de higiene corporal, são abrangidos pelo decreto-lei n.º 

142/2005 de 24 de Agosto, abordando as regras a que devem obedecer, os requisitos 

de qualidade, a rotulagem, a publicidade, a colocação no mercado e o seu fabrico e 

acondicionamento  

A cosmética tem essencialmente duas funções: preventiva e decorativa, ao passo que 

a dermofarmácia inclui formulações usadas no tratamento de dermatoses, afeções 

cutâneas, como a psoríase, eczema, celulite e desidratação profunda da pele. Estes 

possuem compostos farmacologicamente ativos, destinados a tratar uma determinada 

patologia, tendo por isso uma função corretora.  

O farmacêutico tem um papel fundamental nesta área, pois é frequente o utente dirigir-

se à farmácia na procura de aconselhamento sobre o produto mais indicado para usar. 
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É desta forma necessária a existência de ações de formação aos profissionais para 

que estes conheçam os produtos de cada linha e as respetivas indicações 

terapêuticas e cosméticas, o que acontece de uma forma continua e eficaz na 

Farmácia de Gondarém, com aplicação de uma política de formação por parte da 

gestão.  

Na Farmácia Gondarém estão disponíveis diversas marcas de produtos de cosmética 

e de higiene corporal, como por exemplo das linhas: Avène®, Vichy®, La Roche 

Posay®, Lierac®, Bioderma®, d’Aveia®, A-Derma®, Babe®, , Klorane®, Mustela®, 

Eucerin®, Decubal® e Lutsine®, Anne Semonin®, Filorga®,Caudalie®. 

 

Desta forma é possível oferecer uma grande variedade de produtos como cremes 

hidratantes, mascaras, tónicos, sabões, desodorizantes, batons, protetores solares, 

champôs, vernizes, etc. 

 

7.5.  PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS  

Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a fitoterapia é definida 

oficialmente como ―ciência capaz de restabelecer a saúde através de medicamentos 

vegetais, produzidos a partir de espécies distintas de plantas, utilizando para estes fins 

as raízes, as folhas, as flores, as sementes ou os frutos . Assim, os produtos 

fitoterapêuticos são preparados à base de plantas ou misturas de plantas com 

propriedades terapêuticas, que se apresentam em formulações galénicas diversas, 

sendo utilizados na prevenção ou tratamento da doença.  

Na farmácia Gondarém é possível encontrar uma extensa gama de produtos 

fitoterapêuticos, dispensados fundamentalmente sob a forma de chás e cápsulas, 

sendo utilizados em situações diversas desde: obstipação intestinal, período pré-

menopáusico, nervosismo, ansiedade, insónia, fadiga e stress, problemas hepáticos 

ou vesiculares, prevenção do agravamento da osteoporose, queda do cabelo, 

emagrecimento, má circulação, tosse, etc.  

 

7.6. PRODUTOS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO  

O decreto-lei n.º 184/97, de 26 de Julho, estabelece o regime jurídico dos 

medicamentos de uso veterinário farmacológicos. Segundo este diploma, um 

medicamento para uso veterinário trata-se de uma preparação farmacêutica 

constituída por uma substância ou mistura de substâncias, apresentando uma 

dosagem determinada, destinada a serem aplicadas nos animais, no tratamento ou 
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prevenção de doenças ou sintomas, na correção ou modificações das funções 

orgânicas, quando administrada de forma adequada. A solicitação dos produtos e 

medicamentos de uso veterinário destina-se quase que exclusivamente a animais de 

estimação, limitando-se essencialmente a grupos como: anti-parasitários, 

anticoncepcionais, antibióticos, antissépticos. Estes, são encomendados aos 

fornecedores, vindo acondicionados em sacos plásticos individualizados. 

Posteriormente, a sua armazenagem é realizada em local próprio e separado dos 

restantes produtos de uso humano (Kardex). 

Importa ainda referir que os medicamentos de uso veterinário não são sujeitos a 

qualquer tipo de comparticipação, sendo por isso pagos na totalidade pelo utente.  

No ato da dispensa, o farmacêutico deverá fornecer aconselhamento sobre estes 

produtos, informando o utente sobre a sua posologia, que deverá encontrar-se em 

conformidade com a idade e o porte do animal a que se destinam. O farmacêutico 

deverá ainda possuir conhecimentos sobre várias zoonoses, de forma a sensibilizar o 

utente para a importância do tratamento e de diversos cuidados a ter com seus 

animais, uma vez que estes são reservatórios e transmissores de agentes patogénicos 

para o homem.  

 

 

8. DISPOSITIVOS MÉDICOS  

 

Define-se dispositivo médico como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal 

efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos para fins de:  

a) Diagnóstico, prevenção, monitorização, tratamento ou atenuação de uma 

doença;  

b) Diagnóstico, monitorização, tratamento, atenuação ou compensação de uma 

lesão;  

c) Investigação, substituição ou modificação da anatomia ou de um processo 

fisiológico;  

d) Controlo da conceção.  
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É possível encontrar um grande número de dispositivos médicos na Farmácia 

Gondarém nomeadamente ligaduras elásticas, meias elásticas ou de descanso, 

palmilhas, tampões para os ouvidos, gaze, compressas, seringas, termómetros, 

dispositivos intrauterinos, etc. 

 

 

9. DISPENSA FARMACÊUTICA  

 

O farmacêutico enquanto profissional de saúde tem inúmeras responsabilidades. De 

acordo com o artigo 77º do decreto-lei n.º 288/2001 de 10 de Novembro, o 

farmacêutico é responsável pela dispensa de medicamentos de uso humano e 

veterinário e de dispositivos médicos em farmácias abertas ao público, serviços 

farmacêuticos hospitalares e quaisquer outras entidades públicas e privadas. A 

dispensa de especialidades farmacêuticas ao público em geral é o objetivo de uma 

farmácia comunitária. Trata-se de um ato de extrema importância, já que o 

farmacêutico é o último profissional de saúde que entra em contacto com o utente 

antes da utilização do medicamento, e muitas vezes o primeiro profissional de saúde a 

quem o doente recorre. 

Assim e segundo o Código Deontológico, cabe ao farmacêutico no exercício da sua 

atividade, cumprir todos os requisitos que este mesmo obriga. 

 

 

9.1. RECEITA MÉDICA  

O modelo de receita médica rege-se pela portaria n.º 1501/2002 de 12 de Dezembro. 

Trata-se de um modelo destinado à prescrição de todos os medicamentos, incluindo a 

prescrição de medicamentos manipulados. Os medicamentos contendo psicotrópicos 

e estupefacientes por se tratarem de substâncias controladas é-lhes aplicada uma 

legislação ao nível da prescrição e dispensa deste tipo de medicamentos, adoptando-

se assim um modelo específico de receita para a sua prescrição 

A receita médica é de utilização obrigatória por todos os prescritores de medicamentos 

no âmbito do SNS, bem como no âmbito de outros subsistemas de saúde que o 

venham a adotar.  

O modelo eletrónico de receita médica é amplamente usado pelas instituições, 

apresentando vantagens relativamente às receitas manuais, uma das quais que se 

prende com o facto de dar origem a uma leitura mais facilitada pelo farmacêutico. 
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Estas receitas são facilmente legíveis e têm a descrição detalhada e correta  

As receitas médicas não renováveis (ANEXO 1) têm uma validade de 20 dias a partir 

da data de prescrição, enquanto que as receitas médicas renováveis (ANEXO 2), 

constituídas por três vias, têm uma validade de 6 meses. Estas últimas, destinam-se à 

prescrição de medicamentos usados em determinadas doenças crónicas ou 

tratamentos prolongados, evitando que o utente se desloque constantemente ao 

médico para obter a receita médica, contribuindo para um descongestionamento dos 

serviços de saúde. Cada uma das três vias pode ser aviada individualmente ou podem 

ser aviadas as três vias de uma só vez, de acordo com a preferência do utente. Estas 

receitas têm de conter toda a informação obrigatória numa receita não informatizada e 

têm ainda de conter o número da receita, local de prescrição, identificação do médico, 

número do utente e designação do medicamento em formato de código de barras.  

 

 

9.2. VALIDAÇÃO DA RECEITA MÉDICA  

Antes de aviar a receita médica, o farmacêutico pede o cartão de utente (ou da 

entidade responsável pela comparticipação) para verificar o nome, número de utente e 

a letra correspondente ao plano de comparticipação a que o utente pertence. 

 

O cartão de utente (SNS) pode fazer-se acompanhar pelas letras:  

 RT – direito ao regime especial de comparticipação de medicamentos;  

 T – isenção de taxas moderadoras;  

 O– outras situações especiais de isenção;  

 S – utente beneficiário de um subsistema ou seguro de saúde.  

 

Na posse de receita médica, o farmacêutico deve analisá-la de modo detalhado e 

crítico, devendo verificá-la cuidadosamente e analisar a prescrição. Os pontos 

essenciais a serem verificados numa receita são a autenticidade desta e o seu correto 

preenchimento, assim como verificação dos medicamentos prescritos na forma 

farmacêutica adequada, a posologia e via de administração adequadas, tendo especial 

atenção à possível existência de incompatibilidades e interações medicamentosas e 

associação do tratamento prescrito à patologia do doente.  
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Na receita médica devem constar os seguintes elementos:  

 O local de prescrição, que pode estar inscrito num carimbo da instituição ou 

numa vinheta, sendo que se esta tiver uma cor verde indica que o utente 

pertence ao regime especial de comparticipação; 

 A identificação do utente, com o nome, contacto telefónico e número do cartão 

de utente, incluindo a letra correspondente, constantes no cartão de utente do 

SNS ou número de beneficiário (caso falte algum destes dados, o farmacêutico 

pode tirar fotocópia do cartão de utente do SNS e anexar à receita);  

 A identificação do médico, com o nome, especialidade, contacto telefónico (para 

o esclarecimento de eventuais dúvidas durante o aviamento), vinheta e 

assinatura;  

 A indicação da entidade financeira responsável e, caso se aplique, o regime 

especial de comparticipação;  

 A designação dos medicamentos prescritos, através da denominação comum 

internacional (DCI) ou nome genérico, para as substâncias ativas em que 

existam medicamentos genéricos autorizados; a respetiva dosagem, forma 

farmacêutica, dimensão da embalagem, posologia e número de embalagens, e 

ainda data da prescrição e validade da receita. 

A receita médica não renovável é válida pelo prazo de 20 dias a contar da data de 

prescrição. A receita médica renovável é constituída por três vias e é válida por seis 

meses. 

Autorização ou não pelo médico prescritor da dispensa de um medicamento genérico 

em alternativa ao medicamento de marca prescrito e assinatura do médico. No caso 

do médico não preencher este campo da receita considera-se que autoriza a dispensa 

do medicamento genérico. No caso de ser aviado o medicamento genérico é 

necessária a assinatura do utente no verso da receita em local próprio. 

Estão prescritos até 4 medicamentos distintos e o número de embalagens de cada um 

não é superior a 2, com limite máximo de 6 embalagens no caso de medicamentos 

sob a forma de embalagem unitária.  

A receita não está rasurada nem fotocopiada. É de salientar que as receitas não 

poderão ser aviadas caso contenham correções, rasuras ou quaisquer outras 

alterações, exceto se o médico assinar no local onde foi efetuada a correção.  
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Caso não haja nenhuma incorreção, o farmacêutico prossegue ao aviamento da 

receita médica. Contudo, caso o farmacêutico detete alguma irregularidade na receita 

não se efetua a comparticipação e o utente pode adquirir o medicamento em venda 

suspensa de modo a poder solicitar uma nova receita o que permitirá posteriormente 

efetuar a comparticipação. 

 

 

9.3. MEDICAMENTOS GENÉRICOS  

Segundo o decreto-lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, 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. Para 

além destes requisitos, é ainda necessário que, tenham caducado os direitos de 

propriedade industrial relativos às respetivas substâncias ativas ou processo de 

fabrico, e, não se invocarem a seu favor indicações terapêuticas diferentes 

relativamente ao medicamento de referência já autorizado.  

A designação dos medicamentos genéricos é feita através da denominação comum 

internacional (DCI) das substâncias ativas, seguida do nome do titular de Autorização 

de Introdução no Mercado (AIM), da dosagem, da forma farmacêutica e da sigla MG, 

inscritos no exterior da embalagem. Uma vez que não necessitam de passar pelo 

processo de investigação e ensaios farmacológicos, toxicológicos, pré-clínicos e 

clínicos, os medicamentos genéricos aparecem no mercado a preços inferiores aos 

medicamentos de referência.  

O fabricante responsável pela introdução no mercado tem a responsabilidade de 

provar a bioequivalência, demonstrada por estudos próprios de biodisponibilidade. A 

eficácia e segurança dos medicamentos genéricos e o seu menor preço relativamente 

ao medicamento de referência constituem incentivos à sua escolha, permitindo a 

diminuição dos gastos em saúde. O utente deverá ser informado pelo farmacêutico 

sobre a existência de medicamentos genéricos comparticipados pelo Serviço Nacional 

da Saúde (SNS) e qual o genérico mais barato.  
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Por outro lado, cabe ao médico no espaço próprio da receita, autorizar ou não a troca 

do medicamento prescrito pelo medicamento genérico. Em caso de autorização da 

dispensa de um medicamento genérico, é fornecido o genérico do laboratório 

prescrito, ou daquele que o utente está mais habituado a tomar.  

Finalmente, convém ainda salientar que o mercado dos genéricos é um mercado em 

expansão, o que dificulta a gestão de stocks na farmácia, uma vez que é impossível a 

existência de uma embalagem de todos os medicamentos genéricos; todavia a rapidez 

de entrega por parte dos distribuidores permite colmatar rapidamente qualquer falha 

que eventualmente ocorra e permitir o rápido acesso do utente à medicação.  

 

 

10. PROTOCOLO DA DIABETES  

A diabetes é uma das principais causas de morbilidade crónica e de perda de 

qualidade de vida em Portugal. O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 

Diabetes existe em Portugal desde 1998, tendo sido criado no sentido de desenvolver 

e implementar programas de controlo da diabetes, alicerçados em protocolos 

celebrados entre o Estado e seus parceiros. O objetivo do protocolo é proporcionar 

aos doentes diabéticos o acesso aos produtos necessários para o controlo da doença.  

O despacho n.º 12 566-B/2003 (2ª série) de 30 de Junho, define o enquadramento 

legal que determina a comparticipação do Estado no custo de aquisição das tiras-

teste, agulhas, seringas e lancetas destinadas aos diabéticos. A comparticipação do 

Estado no custo de aquisição das tiras-teste para diabéticos é fixada em 85% do preço 

de venda ao público para os utentes do SNS. Relativamente ao custo de aquisição das 

agulhas, seringas e lancetas para diabéticos é fixada em 100% do preço de venda ao 

público.  

 

Com este protocolo, as farmácias tornam-se fiéis depositárias dos produtos 

abrangidos pelo protocolo da diabetes (seringas, agulhas, lancetas, tiras-teste, e 

aparelhos de medição da glicémia), funcionando deste modo como intermediárias 

entre o Estado e o utente. A dispensa destes produtos é feita mediante a 

apresentação de uma receita médica, que deve conter exclusivamente produtos 

abrangidos pelo protocolo. Estas receitas são agrupadas em lotes de 30 receitas, 

sendo tratadas de forma similar aos lotes de outras entidades.  
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11. COMPARTICIPAÇÕES  

A existência de acordos entre a Associação Nacional das Farmácias (ANF) e os 

diferentes organismos comparticipantes, constitui uma mais valia para as farmácias, 

uma vez que a ANF garante às suas farmácias associadas o pagamento relativo ao 

receituário do mês anterior, não só relativo ao SNS, como também de outros 

organismos. As receita dos SNS são enviadas para o Centro de Conferência de 

Receituário. As receitas dos restantes organismos seguem diretamente para a ANF, 

que reembolsa as farmácias e reenvia para os respetivos subsistemas.  

 

 

11.1. REGIME GERAL DE COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS  

No regime geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do preço de 

venda ao público dos medicamentos de acordo com os seguintes A - 90%, Escalão B - 

69%, Escalão C - 37%, Escalão D - 15%, consoante a sua classificação 

farmacoterapêutica. 

 

 

11.2. REGIME ESPECIAL DE COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS  

O regime especial de comparticipação de medicamentos prevê dois tipos de 

comparticipação: em função dos beneficiários e em função das patologias ou de 

grupos especiais de utentes. 

A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão A é 

acrescida de 5% e nos escalões B, C e D é acrescida de 15% para os pensionistas 

cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal 

garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios 

sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante. 

A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos para os beneficiários do 

regime especial de comparticipação de medicamentos é de 95% para o conjunto dos 

escalões, para os medicamentos cujos preços de venda ao público sejam iguais ou 

inferiores ao quinto preço mais baixo do grupo homogéneo em que se inserem 

(informação atualizado trimestralmente pelo Infarmed – Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, IP). 
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11.2.1. PATOLOGIAS 

 

Patologias ou grupos especiais de Patologias ou grupos especiais de utentes  

A comparticipação do Estado no preço de medicamentos utilizados no tratamento de 

determinadas patologias ou por grupos especiais de utentes é definida por despacho 

do membro do Governo responsável pela área da Saúde e, assim, diferentemente 

graduada em função das entidades que o prescrevem ou dispensam.  

Contudo, importa referir que a comparticipação do medicamento pode ser restringida a 

determinadas indicações terapêuticas fixadas no diploma que estabelece a 

comparticipação sendo que para assegurar o seu cumprimento, o prescritor prescritor 

deve mencionar na receita expressamente o diploma correspondente. 

 

a) Doenças crónicas especiais  

 Patologia Especial Âmbito Comp. Legislação 

PARAMILOIDOSE Todos os 
medicamentos 100% 

Desp. 4 521/2001 
(2ª série),  
de 31/1/2001 

LÚPUS Medic. 
comparticipados 100% 

Desp. 11 387-
A/2003 (2ª Série), 
de 23/5 

HEMOFILIA Medic. 
comparticipados 100% 

Desp. 11 387-
A/2003 (2ª Série), 
de 23/5 

HEMOGLOBINOPATIAS Medic. 
comparticipados 100% 

Desp. 11 387-
A/2003 (2ª Série), 
de 23/5 

DOENÇA DE ALZHEIMER 

Lista de 
medicamentos 
referidos no 
anexo ao 
Despacho nº 
13020/2011 (2ª 
série), de 20 de 
Setembro 

37%  
(quando 
prescrito  
por 
neurologistas  
ou 
psiquiatras) 

Despacho nº 
13020/2011, de 
20/09 
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PSICOSE MANIACO- 
DEPRESSIVA 

Priadel 
(carbonato de 
lítio) 

100% Desp. 21 094/99, 
de 14/9 

DOENÇA INFLAMATÓRIA 
INTESTINAL 

Lista de 
medicamentos 
referidos no 
anexo ao 
Despacho nº 
1234/2007 (2ª 
série), de 29 de 
Dezembro de 
2006 

90% (quando 
prescrito por 
médico 
especialista 

Despacho n.º 
1234/2007, de 
29/12/2006, 
alterado pelo 
Despacho n.º 
19734/2008, de 
15/07, Despacho 
n.º 15442/2009, de 
01/07, Despacho 
n.º 19696/2009, de 
20/08, Despacho 
n.º 5822/2011, de 
25/03 e Despacho 
n.º8344/2012, de 
12/06  

ARTRITE REUMATÓIDE E  
ESPONDILITE 
ANQUILOSANTE 

Lista de 
medicamentos 
referidos no 
anexo ao 
Despacho n.º 
14123/2009 (2ª 
série), de 12 de 
Junho 

69% 

Despacho n.º 
14123/2009 (2ª 
série), de 12/06 , 
alterado pelo 
Despacho n.º 
12650/2012, de 
20/09 

DOR ONCOLÓGICA 
MODERADA A FORTE 

Lista de 
medicamentos 
referidos no 
anexo ao 
Despacho nº 
10279/2008 (2ª 
série), de 11 de 
Março de 2008 

90% 

Despacho nº 
10279/2008, de 
11/03, alterado 
pelo Despacho n.º 
22186/2008, de 
19/08, Despacho 
n.º 30995/2008, de 
21/11, Despacho 
n.º 3285/2009, de 
19/01, Despacho 
n.º 6229/2009 de 
17/02, Despacho 
n.º 12221/2009 de 
14/05, Declaração 
de Rectificação n.º 
1856/2009, de 
23/07, Despacho 
n.º 5725/2010 de 
18/03, Despacho 
n.º 12457/2010 de 
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22/07 e Despacho 
n.º 5824/2011 de 
25/03 

DOR CRÓNICA NÃO 
ONCOLÓGICA 
MODERADA A FORTE 

Lista de 
medicamentos 
referidos no 
anexo ao 
Despacho nº 
10280/2008 (2ª 
série), de 11 de 
Março de 2008 

90% 

Despacho nº 
10280/2008, de 
11/03, alterado 
pelo Despacho n.º 
22187/2008, de 
19/08, Despacho 
n.º 30993/2008, de 
21/11, Despacho 
n.º 3286/2009, de 
19/01 e Despacho 
n.º 6230/2009, de 
17/02, Despacho 
n.º 12220/2009, de 
14/05, Despacho 
n.º 5726/2010 de 
18/03, Despacho 
n.º 12458/2010 de 
22/07 e Despacho 
n.º 5825/2011 de 
25/03 

PROCRIAÇÃO 
MEDICAMENTE 
ASSISTIDA 

Lista de 
medicamentos 
referidos no 
anexo ao 
Despacho n.º 
10910/2009, de 
22 de Abril 

69% 

Despacho n.º 
10910/2009, de 
22/04 alterado pela 
Declaração de 
Rectificação n.º 
1227/2009, de 
30/04, Despacho 
n.º 15443/2009, de 
01/07, Despacho 
n.º 5643/2010, de 
23/03, Despacho 
n.º 8905/2010, de 
18/05 e Despacho 
n.º 13796/2012, de 
12/10 

PSORÍASE 
Medic. psoriase 
lista de 
medicamentos 

90% Lei n.º 6/2010, de 
07/05 
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12. ACÇÕES DE FORMAÇÃO  

Segundo o artigo 8º do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, considerando a 

constante evolução das ciências farmacêuticas e médicas, o farmacêutico deve 

manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas para melhorar e 

aperfeiçoar constantemente a sua atividade, por forma a que possa desempenhar 

conscientemente as suas obrigações profissionais perante a sociedade.  

Assim, a formação contínua é uma constante necessidade do farmacêutico. Só com 

um bom conhecimento sobre os seus produtos e sobre os vários temas de saúde, o 

farmacêutico pode conseguir exercer em pleno as suas capacidades e a sua profissão 

e, deste modo, contribuir para o máximo bem-estar da população em geral. Por isso, o 

farmacêutico deve estar sempre atualizado e deve adequar a profissão aos novos 

desafios 

 

13. CONCLUSÃO  

O estágio em Farmácia Comunitária mostrou ser uma experiência de grande 

enriquecimento pessoal e profissional, uma vez que me permitiu o contacto com toda a 

realidade do exercício da atividade farmacêutica.  

Durante os seis meses de estágio pude constatar que a farmácia comunitária é uma 

instituição de saúde, devidamente estruturada e organizada, com vista à realização da 

sua função e à qual o utente recorre não só para adquirir medicamentos, mas também 

para ser ouvido e aconselhado. Tive oportunidade de pôr em prática conhecimentos 

adquiridos na faculdade e de aprender novos conceitos teóricos e práticos, agradeço 

desde já à minha orientadora Drª Maria João Serrenho pela forma como me recebeu e 

me formou com a sua experiência. 

 Tomei consciência do importante papel que o farmacêutico possui na sociedade, 

como profissional de saúde mais acessível à população e da grande responsabilidade 

que tem nas suas mãos. Considero que o estágio foi uma experiência positiva, e, pelo 

facto de ter sido um estágio de quatro meses, tive a oportunidade de criar laços de 

afetividade não só com os funcionários da farmácia, mas também com os utentes. No 

decurso da minha vida profissional estou consciente de que ainda tenho um longo 

percurso a caminhar, pois o exercício da atividade farmacêutica envolve uma 

aprendizagem permanente.  
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Aproveito uma vez mais para agradecer a toda a equipa técnica da Farmácia 

Gondarém, e à Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto por tornarem este 

estágio possível e extremamente enriquecedor. 
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INTRODUÇÃO 

 

No 5º ano letivo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, é possível 

contactar diretamente com áreas profissionais como é o caso da Farmácia Hospitalar, 

como forma de integração do estudante no mundo do trabalho. 

 No meu caso como trabalhadora estudante, foi-me possível conhecer uma área 

totalmente nova da minha vida profissional através da realização do meu estágio nos 

serviços farmacêuticos do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho, E.P.E.. 

Os serviços farmacêuticos fazem parte da equipa multidisciplinar do hospital e 

contribuem para uma aquisição racional e uma boa gestão de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos no âmbito da terapêutica ajustada ao doente. 

Assim, neste relatório proponho-me descrever sucintamente as diversas áreas da 

Farmácia Hospitalar. 

Tudo aqui descrito constitui a minha aprendizagem durante três meses nos Serviços 

Farmacêuticos do CHVNG/E. 
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1. ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS 

FARMACÊUTICOS NO CHVNG/E 

 

O aparecimento do CHVNG surge no ano de 1977 após a alteração da política de 

saúde na área da Tuberculose e, consequente aproveitamento e conversão do 

Sanatório de D. Manuel II em Hospital Geral Central e agrupação do Hospital Eduardo 

Santos Silva. 

Atualmente é constituído por três unidades, instaladas no concelho de Vila Nova de 

Gaia e Espinho, sendo um dos principais complexos assistenciais do Norte do país. 

A Unidade I localiza-se geograficamente no Monte da Virgem, no antigo Sanatório D. 

Manuel II e Hospital Eduardo Santos Silva e, dedica-se à prestação de cuidados em 

regime de internamento, ambulatório, valências médico-cirúrgicas e exames de 

diagnóstico. 

A Unidade II localiza-se geograficamente em Gaia, junto à Câmara Municipal, no 

Hospital Comendador Manuel Moreira de Barros e, dedica-se a especialidades 

médicas como Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Neonatologia e Cirurgia 

Pediátrica. 

A Unidade III localiza-se geograficamente em Espinho, entre a avenida 24 e a rua 37, 

no Hospital Nossa Senhora da Ajuda e, dedica-se à prestação de cuidados em regime 

de ambulatório, consultas externas e, integra a Rede Nacional de Cuidados 

Continuados com a Unidade de Convalescença. 

A área de influência direta do CHVNG/E corresponde geograficamente aos concelhos 

de Vila Nova de Gaia e Espinho, e em extensão a concelhos limítrofes como, Feira, O. 

de Azeméis, São João da Madeira, Ovar, Arouca e Vale de Cambra. 

Os serviços Farmacêuticos Hospitalares, regulamentados pelo Decreto de Lei 44204 

de 2 de Fevereiro de 1962, têm um papel relevante nos cuidados de saúde 

dispensados em meio hospitalar, pois são da total responsabilidade do Farmacêutico 

Hospitalar, questões de ordem ética, cientifica e de gestão. 

A utilização correta do medicamento implica tomadas de decisão a vários níveis 

desde, a investigação, à avaliação tecnológica, prescrição e por fim distribuição. 
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 É da competência do Farmacêutico Hospitalar no CHVNG/E, assegurar a distribuição 

terapêutica medicamentosa aos doentes do CHVNG/E, com qualidade, eficácia e 

segurança, assim como, integrar equipas de cuidados de saúde e promover ações de 

investigação científica e de ensino. 

No CHVNG/E os Serviços Farmacêuticos fazem parte da unidade de Apoio Clínico 

sendo a Diretora dos Serviços Farmacêuticos, a Dr.ª Lídia Campilho e o Técnico 

Carlos Oliveira, o coordenador dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica. 

A equipa é constituída por 16 Farmacêuticos, 16 Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica, 3 Assistentes Técnicos e 17 Assistentes Operacionais. 

O Farmacêutico Hospitalar do CHVNG/E desempenha funções como: 
 

1. Seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos; 

2. Produção de medicamentos 

3. Análise de matérias-primas e produtos acabados; 

4. Distribuição de medicamentos; 

5. Participação em Comissões Técnicas; 

6. Farmacovigilância e prestação de cuidados farmacêuticos; 

7. Colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

8. Participação em Ensaios Clínicos; 

9. Preparação de Nutrição Parentérica; 

10. Informações acerca de Medicamentos.(1) 

 

Existem 7 armazéns associados aos diferentes sectores: 

 F3 - armazém geral  

 F2 - armazém da Unidade II 

 F4 - armazém do ambulatório 

 F5 - armazém de citotóxicos 

 F7 - armazém de soros 

 F8 - armazém de estupefacientes e benzodiazepinas 

 F9 - RFID® 
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 O horário de funcionamento dos serviços farmacêuticos é alargado, durante 24 horas 

por dia, sendo estipulado com antecedência o horário de cada farmacêutico 

encarregue do turno noturno, fins-de-semana e feriados. 

 

2. AQUISIÇÃO E SELECÇÃO DE MEDICAMENTOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 

2.1. GESTÃO DE EXISTÊNCIAS 

 

A gestão de existências é um procedimento de extrema importância no controle de 

stocks de medicamentos e dispositivos médicos. 

Através do sistema informático é possível consultar as flutuações diárias, tendências 

de consumo, contabilizar o tempo entre a compra e a entrega do produto conseguindo-

se assim a verdadeira perceção das necessidades de armazenamento. 

Nos Serviços Farmacêuticos é utilizado um Sistema de Gestão Integrada do Circuito 

do Medicamento (SGICM®), e que é uma boa ferramenta de apoio à gestão de 

existências. 

Para além da gestão diária no CHVNG/E, é feito mensalmente um inventário de 

substâncias controladas, e um inventário anual que implica a contagem física de todos 

os medicamentos e dispositivos médicos. 

 

2.2. FORMULÁRIO HOSPITALAR NACIONAL DE MEDICAMENTOS 

 
O Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) destina-se aos 

profissionais de saúde que exercem a sua atividade em meio hospitalar, como 

ferramenta de apoio e consulta. 

 O Despacho n.º 13885/2004 de 25 de Junho determina: 

1. É obrigatória a utilização do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos 

(FHNM) pelos prescritores nos hospitais integrados no Serviço Nacional de 

Saúde, incluindo os hospitais, S.A. 

2. Em regra, apenas devem ser utilizados a nível hospitalar, no âmbito do Serviço 

Nacional de Saúde, os medicamentos que constem no FHNM. 
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 3. A utilização em cada hospital de medicamentos não constantes do FHNM 

depende da respetiva inclusão em adenda àquele Formulário, a aprovar nos 

termos do Despacho n.º 1083/2004 (2.ª série), de 1 Dezembro de 2003, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 14, de 17 de Janeiro de 2004. (2) 

Funciona como uma ferramenta de grande utilidade uma vez que é a base de toda a 

atividade hospitalar no que se refere à prescrição, produção e distribuição de 

medicamentos. 

A letra J aparece associada a medicamentos de prescrição limitada e para os quais é 

necessário o preenchimento de um impresso de “justificação de receituário” e a uma 

autorização da CFT ou da Diretora dos Serviços Farmacêuticos. 

É ainda possível encontrar no FHNM fármacos com menção à letra (D), que obrigam a 

uma Autorização de Utilização Especial ao INFARMED. 

 

2.3. SISTEMAS DE AQUISIÇÃO 

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

que tem por objetivo a aquisição de medicamentos mais adequados às necessidades 

farmacoterapêuticas dos doentes do hospital, tendo em consideração a qualidade, 

segurança, eficácia, eficiência e economia. 

A aquisição de medicamentos é da responsabilidade da Diretora dos Serviços 

Farmacêuticos em articulação com o Serviço de Aprovisionamento. 

Todo o processo de aquisição exige por parte do Farmacêutico, um equilíbrio, isto é, 

garantir um nível de stock que permita assegurar as terapêuticas do hospital mas ao 

mesmo tempo, não acumular produtos. 

A gestão de stocks é feita com recurso à utilização de um sistema informático o GS-

Farma, que permite aos Farmacêuticos e Técnicos, que se encontram na área, 

registar os produtos em falta, e gerir as quantidades a adquirir.  

O Farmacêutico da “Clássica” e através do sistema informático, efetua os pedidos de 

compra dos medicamentos gerais, após análise de consumos, consulta de existências 

em armazém, notas de encomendas pendentes e quantidades. 
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Para além deste, cada farmacêutico no seu sector tem a autonomia necessária para 

efetuar pedidos de compra de medicamentos sendo estes posteriormente aprovados 

pela Diretora dos Serviços Farmacêuticos. 

 

2.3.1. AQUISIÇÃO DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS E 
BENZODIAZEPINAS 

 

O Farmacêutico efetua os pedidos de compra, com base não só em indicadores de 

gestão como também na média/aumento de consumo de determinado medicamento, 

de forma a evitar ruturas de stock. 

Estes pedidos são depois validados pelo Diretor de Serviço que deve preencher o 

anexo VII, de acordo com a legislação vigente. (3) 

 

2.3.2. AQUISIÇÃO DE METADONA 

 

A aquisição é feita pela realização de um pedido ao Instituto da Droga e 

Toxicodependência – Delegação Regional do Norte, enviado por fax ou e-mail, com a 

devida antecedência. (3) 

 

2.3.3. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DE PLASMA 
HUMANO 

 

A aquisição deste tipo de medicamentos deixou de ser centralizada, de acordo com a 

legislação em vigor. 

“ No entanto, na última década e meia verificou-se um acentuado progresso científico 

e tecnológico no que diz respeito ao uso dos produtos derivados do plasma humano, 

em especial no que se refere às questões de segurança. Ao mesmo tempo, verificou-

se uma significativa expansão do seu uso clínico.  

A aquisição de modo centralizado revela-se, neste momento, desnecessária do ponto 

de vista da segurança e, ao mesmo tempo, introduz elevada complexidade no 

processo de contratação pública destes produtos.”  
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2.3.4. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM AUE 

 

Quando se pretende adquirir um medicamento que se enquadre nas definições da 

legislação, para medicamento sujeito a autorização de utilização especial é necessário 

apresentar um pedido de AUE ao Infarmed pelo Diretor Clinico do CHVNG/E, 

mediante autorização prévia do conselho de administração, após proposta 

fundamentada do Diretor de Serviço onde vai ser utilizado o medicamento e parecer 

da CFT. 

A aprovação da aquisição desta medicação é da total responsabilidade do Infarmed, 

ficando assim os Serviços Farmacêuticos a aguardar um parecer. 

A definição de AUE encontra-se devidamente definida na legislação. 

Para efeitos do presente regulamento e sem prejuízo das definições constantes do 

Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, considera-se: 

a) “Medicamentos de benefício clínico bem reconhecido”, nomeadamente, os 

pertencentes ao Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos ou que 

possuam autorização de introdução no mercado (AIM) em país da União 

Europeia; (4) 

b)  “Medicamentos com provas preliminares de benefício clínico”, os que, 

nomeadamente, não possuindo AIM em qualquer país, disponham de provas 

experimentais preliminares, nomeadamente resultados de ensaios clínicos 

iniciais, que façam pressupor a atividade do medicamento na indicação clínica 

em causa; 

c)  “Instituições de saúde”, entidades possuidoras de autorização de aquisição 

direta de medicamentos com regime de internamento; 

d) “Agentes nocivos”, agentes patogénicos, toxinas, agentes químicos, ou de 

radiação nuclear, suscetíveis de causar efeitos nocivos na saúde. 

 

2.3.5. RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

 

A receção de medicamentos e dispositivos médicos é feita por Assistentes 

Operacionais, em espaço próprio com acesso ao exterior. 

É feita a conferência e o confronto da medicação com os documentos de envio, pelo 

TDT, à exceção de Derivados do plasma Humano, Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas cuja conferência é feita por farmacêuticos. 
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No caso de Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas, é feita uma dupla 

conferência, por dois Farmacêuticos. 

Na receção de medicamentos derivados de plasma humano é verificado o 

acompanhamento a encomenda pelo Certificado de Aprovação para Utilização 

Terapêutica de Lote. 

Após a conferência, os medicamentos são direcionados para os armazéns aonde vão 

ser devidamente armazenados. 

 

3. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

A distribuição é o denominador comum e a face mais visível da atividade farmacêutica 

hospitalar representando um processo fundamental no circuito do medicamento. 

 

A distribuição é o processo que permite assegurar uma utilização segura, eficaz e 

racional do medicamento, em estreita ligação com os serviços do hospital quer para o 

internamento quer para o regime de ambulatório. 

 

3.1. DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA 

Neste circuito de distribuição é feito o fornecimento de medicamentos e dispositivos 

médicos para reposição de stock em armazéns avançados existentes nos Serviços 

Clínicos, consultas e blocos, em quantidades previamente definidas e estabelecidas 

pelo Diretor de Serviço, Enfermeiro Chefe e Farmacêutico. 

O estudo de consumo médio de medicação em cada serviço, por forma a garantir a 

existência de medicação necessária à terapêutica, serve de base ao Farmacêutico no 

contributo da definição de stock. 

Os pedidos de medicação são efetuados por via informática, e preparados por um 

TDT, com exceção de Estupefacientes, Psicotrópicos, Benzodiazepinas e Derivados 

do plasma humano, que têm um circuito de distribuição diferente. 
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 3.1.1. ARMAZÉNS AVANÇADOS 

Definem-se como armazéns de medicação existente em serviços clínicos, e da total 

responsabilidade de gestão por parte do Farmacêutico. 

Este tipo de armazenamento permite ao farmacêutico conhecer toda a distribuição 

assim como existência da medicação, logo todo o trajeto do medicamento. 

Os stocks são controlados de acordo com os níveis máximos e mínimos devidamente 

estipulados, diariamente o Técnico de Diagnóstico e Terapêutica gera um mapa dos 

stocks dos serviços, repondo a medicação, sempre que se atinja o stock mínimo. 

 

3.1.2. PYXIS® 

Consiste num sistema semi automatizado de medicação com diferentes níveis de 

segurança máxima, média e mínima a que correspondem diferentes gavetas. 

Na gaveta de segurança máxima encontram-se estupefacientes e psicotrópicos, e o 

acesso é restrito ao número de unidades por toma, na gaveta de segurança média o 

acesso é total ao medicamento no interior da “cubie”, e na gaveta de segurança 

mínima o acesso é total a toda a quantidade dos mesmos. (5) 

No CHVNG/E os serviços clínicos aonde é possível encontrar os pyxis® são a UCICT 

e Psiquiatria. 

Logo após a validação da prescrição, por parte da Farmacêutico, é possível ao 

Enfermeiro aceder ao pyxis® e retirar a medicação. 

 A reposição do mesmo, é feita por TDT à exceção de Estupefacientes, Psicotrópicos 

e Benzodiazepinas que são repostos por Farmacêuticos. 

 

3.2. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM DOSE UNITÁRIA 

O sistema de distribuição em dose unitária é o que garante uma maior segurança e 

eficiência, permitindo o acompanhamento farmacoterapêutico do doente e diminuindo 

os erros associados. 
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 De acordo com o Manual de Farmácia Hospitalar: 

“A distribuição de medicamentos em sistema de dose unitária surge como um 

imperativo de: 

 aumentar a segurança no circuito do medicamento; 

 conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes; 

 diminuir os riscos de interações; 

 racionalizar melhor a terapêutica; 

 os enfermeiros dedicarem mais tempo aos cuidados dos doentes e menos nos 

aspetos de gestão relacionados com os medicamentos; 

 atribuir mais corretamente os custos; 

 redução dos desperdícios.” (1) 

 

No CHVNG/E as prescrições médicas por via informática, são devidamente validadas 

por um Farmacêutico, que tem especial atenção a aspetos como: 

Identificação do doente, observações do médico, observações de receção, histórico de 

prescrição, registo de dados clínicos e diagnóstico. O objetivo é minimizar o risco de 

intercorrências como doses desajustadas, medicação incorreta, possíveis interações 

medicamentosas etc. 

Na validação da prescrição, é da responsabilidade do Farmacêutico avaliar se se trata 

de medicamentos pertencentes ao FHNM ou Adenda. Caso contrário garantir e 

analisar a justificação aprovada pela CFT, assim como no caso de medicamentos com 

menção à letra J no FHNM, que necessitam de uma justificação adicional devidamente 

validada pelo farmacêutico. 

Seguidamente o TDT elabora mapas de medicação e inicia-se a preparação de malas 

por serviço e por doente para 24 ou 48 horas. 

As malas são entregues aos serviços clínicos por Auxiliares Operacionais, que trocam 

as preparadas diariamente, pelas do dia anterior, que voltam desta forma aos Serviços 

Farmacêuticos e são conferidas por forma a verificar a existência de devoluções, e se 

assim for dar entrada informática das mesmas. 
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3.3. DISTRIBUIÇÃO EM REGIME DE AMBULATÓRIO 

A distribuição de medicamentos no ambulatório assume uma importância crescente 

nos serviços hospitalares permitindo a monitorização da utilização e assegura a 

adesão à terapêutica, assim como o cumprimento do plano terapêutico prescrito. 

O fornecimento de fármacos encontra-se bem definido e direcionado para patologias 

que por si só implicam no seu tratamento fármacos com um valor económico elevado, 

assim como uma elevada toxicidade. 

 Assim a dispensa deste tipo de fármacos contribui para um aumento da esperança 

média de vida de doentes com patologias crónicas, como é o caso das doenças 

infeciosas, hematológicas e oncológicas 

 Contribui para a diminuição do tempo de internamento e alargamento da dispensa de 

medicamentos a outras patologias contempladas em despachos legais. 

 A Farmácia de Ambulatório do CHVNG/E encontra-se equipada com armários cujo 

controlo de medicamentos é efetuado através da identificação por Radio-Frequência e 

que tem a designação abreviada RFID. 

 Este sistema inovador permite identificar o utilizador de forma inequívoca através de 

uma pulseira ou cartão. 

 Para além do acesso restrito estes armários têm a particularidade de detetar a saída 

do medicamento quando o mesmo é retirado. 

No ambulatório, o farmacêutico fica responsável por assegurar a assistência 

farmacoterapêutica a todos os doentes, por garantir uma dispensa na dose e 

condições adequadas, pela deteção de reações adversas e assim farmacovigilância, 

pela gestão de stocks e realização de encomendas, inventários e faturação mensal do 

receituário. 

 

A dispensa de medicamentos em ambulatório contempla uma dispensa gratuita onde 

estão incluídos: 

 medicamentos abrangidos pela legislação;  

 medicamentos não abrangidos pela legislação.  
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 MEDICAMENTOS ABRANGIDOS PELA LEGISLAÇÃO  
 
 
A legislação em vigor que se encontra patente em vários Decretos- Lei, Despachos e 

Portarias define as condições de cedência de medicamentos em regime de 

ambulatório. 

 
No CHVNG/E estão abrangidas as seguintes situações:  

 Doença renal crónica;  

 Esclerose lateral amiotrófica;  

 Esclerose múltipla;  

 Acromegália;  

 Doença de Crohn;  

 Artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática 

juvenil e psoríase em placas;  

 Hepatite C;  

 VIH/SIDA;  

 Oncologia;  

 Fibrose quística. (6)  

 
 

MEDICAMENTOS NÃO ABRANGIDOS PELA LEGISLAÇÃO  
 
 
Os medicamentos que não se encontram ao abrigo da legislação têm que ser 

autorizados superiormente pelo Conselho de Administração/ Direção Clínica do 

Hospital, mediante pedido efetuado individualmente em impresso modelo SD-007. 

 

3.4. DISTRIBUIÇÃO DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS, 

BENZODIAZEPINAS, METADONA E DERIVADOS DO PLASMA HUMANO 

Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos sujeitos a legislação específica 

cuja aquisição, distribuição e controlo é da inteira responsabilidade dos Serviços 

Farmacêuticos. Sendo estes medicamentos utilizados a nível hospitalar e 

encontrando-se em stock quer nos Serviços Farmacêuticos (SF) quer nos Serviços 

Clínicos (SC) é de extrema importância otimizar o seu circuito hospitalar. 
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 Ao abrigo do artigo 18º do Decreto Regulamentar nº 61/94 de 12 de Outubro, “a venda 

ou cedência de substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I a IV, com 

exceção da II-A, a estabelecimentos hospitalares do estado, civis ou militares (…) é 

feita sob requisição escrita, devidamente assinada e autenticada, pelo respetivo 

responsável, (…) mediante documento emitido por meios informáticos, (…)” e 

acompanhado do anexo VII. 

 

No CHVNG/E há 4 circuitos distintos para a distribuição destas substâncias. 

 

3.4.1. DISTRIBUIÇÃO “TRADICIONAL” COM BASE NO MODELO 1509 

(INCM) VULGARMENTE CONHECIDO COMO ANEXO X 

 

Estes anexos após serem rececionados nos Serviços Farmacêuticos, até às 13h00 de 

2ª a 6ª feira, são verificados, um a um, quanto ao seu correto/total preenchimento, 

para que sejam distribuídos aos Serviços Clínicos no dia útil seguinte, salvo 

determinadas exceções devidamente justificadas. 

São registadas manualmente as quantidades totais sendo cada anexo assinado e 

datado seguindo depois para o sector administrativo para que seja efetuada a saída 

informática por serviço. 

Com base nas listagens informáticas o Farmacêutico efetua a sua distribuição 

propriamente dita: colocar as quantidades de cada um dos medicamentos requisitados 

por cada serviço em sacos devidamente identificados. 

 

O Farmacêutico que está no turno da tarde confere os estupefacientes, quantitativa e 

qualitativamente, com base nos anexos X, assinando todas as requisições no local 

específico para o efeito, fechando-se assim o processo. 

 

Os Estupefacientes/Psicotrópicos e Benzodiazepinas são levantados pelos 

Assistentes Operacionais de cada serviço que assinam as requisições no local 

específico para o efeito. 

 

O original destas requisições é destacado e arquivado nos Serviços Farmacêuticos e o 

duplicado acompanha a medicação. (3) 
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 3.4.2. DISTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIÇOS COM ARMAZÉM AVANÇADO 

 

Atualmente existem 5 serviços com este tipo de distribuição: Med3, Med4, UCIM. 

UAVC, Unidade de doenças Infeciosas, Cardiologia e UCIC. 

Existem dias específicos de distribuição de medicamentos 

Estupefacientes/Psicotrópicos e Benzodiazepinas para estes serviços, que foram 

previamente acordados. No entanto, e atendendo a que muitas vezes os serviços 

solicitavam carácter excecional de distribuição, este princípio não tem vindo a ser 

cumprido. 

Assim, diariamente e muitas vezes mais do que uma vez ao dia, o Farmacêutico 

consulta informaticamente os pedidos dos serviços e elabora uma listagem informática 

por serviço. 

O Farmacêutico procede à distribuição dos medicamentos constantes em cada 

listagem colocando as quantidades e cada um dos medicamentos requisitados em 

sacos devidamente identificados. 

O Farmacêutico que está no turno da tarde confere os estupefacientes, quantitativa e 

qualitativamente e efetua a saída informática no sistema. 

A entrega destes medicamentos é feita por um Assistente Operacional dos Serviços 

Farmacêuticos. (3) 

 

3.4.3. DISTRIBUIÇÃO PARA OS SISTEMAS SEMI-AUTOMATIZADOS 

PYXIS® 

Atualmente existem 2 serviços com este tipo de distribuição: UCICT e Psiquiatria. 

Diariamente o Farmacêutico elabora uma listagem dos medicamentos 

Estupefacientes/Psicotrópicos e Benzodiazepinas que se encontram com stock 80% 

abaixo do stock ideal (stock máximo) e distribui os medicamentos com base nessa 

listagem. 

O Farmacêutico que está no turno da tarde confere os estupefacientes, quantitativa e 

qualitativamente e efetua a sua reposição nos Pyxis®, verificando a conformidade 

entre o stock real na máquina e o valor informático constante no Pyxis, fazendo as 

correções necessárias. (3) 
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3.4.4. DISTRIBUIÇÃO PARA UCA-ESPINHO/BO ESPINHO 

É um processo de distribuição dito “Tradicional”, com a particularidade de que o 

Farmacêutico do turno da tarde, após conferir e assinar as requisições, deve fazer 

uma cópia que fica a aguardar o original assinado no respetivo campo “Recebido”. 

Estes medicamentos são transportados e entregues pelo Serviço de Transportes do 

CHVNG/Espinho, E.P.E. (3) 

 

3.4.5. DISTRIBUIÇÃO DE METADONA  

A distribuição é feita com base em anexos X com registo de numeração sequencial e 

registo informático por consumo ao doente. (3) 

 

3.4.6. DISTRIBUIÇÃO DERIVADOS DO PLASMA HUMANO 

A distribuição de Derivados do Plasma Humano é feita de acordo com o Despacho 

conjunto nº1051/2000 de 14 de Setembro: 

“Tendo como objetivo a identificação e registo dos medicamentos hemoderivados 

administrados aos doentes, como metodologia adequada à investigação de eventual 

relação de causalidade entre a administração terapêutica daqueles medicamentos e a 

deteção de doença infeciosa transmissível pelo sangue, o despacho n.º 11 291/97, do 

Secretário de Estado da Saúde, de 27 de Outubro, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 267, de 18 de Novembro de 1997, estabeleceu um procedimento 

uniforme de registo de todos os atos de requisição clínica, distribuição aos serviços e 

administração aos doentes dos medicamentos derivados do plasma humano.” 

 

A requisição é enviada à farmácia pelo médico prescritor. Nesta constam informações 

como identificação do doente, justificação clinica da prescrição, medicamento 

prescrito, dose, frequência e duração do tratamento. 

O Farmacêutico que se encontra na “Clássica” fornece o medicamento preenchendo 

um registo com denominação, dose, quantidade, lote, laboratório fornecedor, número 

do CAUL. 

Procede à saída informática do medicamento por doente, e identifica o medicamento 

com o nome do doente a que se destina e o serviço clínico. 
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 Das duas vias do documento, uma vai ficar arquivada nos Serviços Farmacêuticos, e a 

outra vai para o serviço a acompanhar a medicação respetivamente. 

 

4. NUTRIÇÃO PARENTÉRICA 

O estado nutricional de um doente pode condicionar a evolução de um tratamento de 

uma determinada patologia. 

O envolvimento interdisciplinar entre médico, nutricionista e farmacêutico, é de 

extrema importância na definição de cuidados nutricionais. 

A nutrição parentérica (NP) define-se como o fornecimento de nutrientes vitais por via 

endovenosa, sendo os macronutrientes veiculados por soluções concentradas de 

glucose, soluções de aminoácidos essenciais e não essenciais, e emulsões lipídicas. 

Aquando da necessidade de adição de micronutrientes estes são sempre resultado de 

uma adição a uma formulação base (eletrólitos e oligoelementos). 

A osmolaridade das preparações vai condicionar o modo de administração, sendo 

possível administrar formulações por veia periférica no caso de osmolalidade <850 

mosm/l ou em casos superiores por veia central. 

De acordo com o Manual da Farmácia Hospitalar o Farmacêutico nesta área 

específica de preparação de produtos estéreis deve seguir as seguintes 

especificações: 

 Manual de procedimentos de trabalho na zona de preparação destas misturas; 

 Documentação relativa à elaboração de MIV, guia e procedimento normalizado de 

elaboração e controlo de cada tipo de MIV. O procedimento inclui a identificação 

da mistura com os seus componentes, método de elaboração, material de 

acondicionamento, via em condições de administração, condições de conservação 

e validade; 

 Diário de registo da sala da câmara de fluxo laminar; 

 Ficha de controlo/garantia de qualidade; 

 Responsabilidade do Farmacêutico pela validação da prescrição médica, devendo 

comprovar a concentração final da mistura, estabilidade, incompatibilidades, 

posologia e volume prescrito, de acordo com as características do doente, 

condições de administração e duração do tratamento; 

 Outros requisitos indispensáveis a verificar são a data de prescrição, os dados do 

doente e dados de cada componente da mistura; 
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  A prescrição depois de validada pelo farmacêutico, e se não for efetuada por via 

informática, deve ser transcrita de preferência com apoio informático de maneira 

que sejam gerados etiquetas com toda a informação necessária para uma 

identificação correta do doente, da mistura, via de administração e data de 

validade. Deve ser também elaborada uma folha de trabalho para a preparação da 

mistura. Essa folha de trabalho deve ser normalizada; 

 Todas as operações devem obedecer às técnicas e procedimentos de preparações 

estéreis; 

 Os técnicos que preparam essas misturas (farmacêutico e/ou TDT) devem ter 

formação e treino adequados e devem estar equipados de acordo com o trabalho 

em condições assépticas; 

 A câmara de fluxo laminar deve ser ligada, pelo menos 30 minutos antes de se 

iniciar a manipulação; 

 Antes de iniciar o trabalho deve-se assegurar que todo o material necessário à 

preparação está presente e em boas condições; A superfície das embalagens 

deve ser desinfetada com gaze e álcool de 70º. O resto do material tem de estar 

em condições estéreis. A câmara de fluxo de ar laminado deve ser limpa e depois 

desinfetada com álcool de 70º; 

 Os materiais devem ser colocados na câmara, permitindo a circulação de ar, a 15 

cm da parte frontal da mesma; 

 Antes, durante e depois da preparação de MIV, devem realizar-se verificações da 

mistura, tais como identificação, cor, limpidez; 

 O enchimento da bolsa com a MIV pode ser feita de modo manual ou automático. 

Tanto num caso como noutro tem de estar perfeitamente definido a ordem de 

mistura dos diversos componentes; 

 A folha de trabalho deve ser assinada pelo técnico que procedeu à preparação da 

mistura 

 Todo o processo de preparação deve ser supervisionado por um farmacêutico; 

 Deve existir um sistema de controlo de qualidade das operações realizadas e do 

funcionamento do sistema. (7) 

 

No CHVNG/E são preparadas bolsas de NP, para adultos e neonatais. 
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 Responsabilidades dos farmacêuticos / técnicos de diagnóstico e terapêutica no 

CHVNG/E na área da parentérica: 

 Farmacêutico 

o Aquisição de produtos e gestão de stocks da NP; 

o Formulação da NP; 

o Receção, avaliação e validação das prescrições da NP; 

o Realização de cálculos necessários; 

o Preparação das bolsas de NP e supervisão da distribuição; 

o Imputação de consumos aos serviços clínicos; 

o Reposição do stock de material e produtos na NP; 

o Organização do ficheiro de doentes. 

 

 Técnico de Diagnóstico e Terapêutica: 

o Gestão do stock de material clínico; 

o Conferência de cálculos para bolsas nutritivas de adultos e neonatais; 

o Preparação da área de trabalho, material e descontaminação. 

Na validação da prescrição pelo farmacêutico são tidos em consideração os seguintes 

aspetos: 

 etiqueta; 

 dados antropométricos; 

 diagnóstico; 

 identificação do serviço e cama; 

 suporte nutricional; 

 localização da veia de acesso; 

 definição de aditivos e quantidades. 

 

Todos os produtos a utilizar para a preparação deste tipo de nutrição, têm de obedecer 

a exigências como: ausência de microrganismos, ausência de pirogénios, densidade 

adequada, perfil farmacocinético adequado, osmolaridade tolerada pelo endotélio 

vascular. 

 Antes de dar inicio à preparação das bolsas de NP, o Farmacêutico valida as 

prescrições do médico ou nutricionista, que são redigidas num impresso próprio, e que 

chegam aos Serviços Farmacêuticos até às 11h no caso de NP para adultos, e 

diariamente para neonatais. 
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 As bolsas de NP para adultos para o fim-de-semana são elaboradas e distribuídas à 

sexta-feira, ficando armazenadas no frigorífico dos serviços clínicos. As bolsas de NP 

para neonatais são preparadas e distribuídas diariamente. 

Para uma preparação de nutrição parentérica mais segura é necessário uma 

padronização de procedimentos com recurso a guidelines apostando num controlo de 

qualidade ativo. 

Sendo a segurança do doente uma condição inerente à prestação de cuidados de 

saúde no CHVNG/E estas preparações são feitas de acordo com as Boas Práticas de 

Fabrico, assim como de acordo com a legislação em vigor. 

 

4.1. ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA ZONA DE PREPARAÇÃO 

PROPRIAMENTE DITA 

Por forma a satisfazer as exigências a que este tipo de preparações obriga no 

CHVNG/E encontram-se 3 zonas distintas: 

 Zona não estéril (zona cinzenta) - onde é possível encontrar os vestiários, e 

onde o Farmacêutico/TDT se equipa com vestuário devidamente higienizado; 

 Antecâmara- ainda zona não estéril, onde se encontra um stock de material 

necessário à preparação e onde o Farmacêutico/TDT procedem à lavagem e 

desinfeção das mãos; 

 Zona estéril (zona branca) - onde é possível encontrar a Câmara de Fluxo 

Laminar com pressão positiva. 

 

4.2. PREPARAÇÃO PROPRIAMENTE DITA 

O critério estabelecido é o de preparação das bolsas destinadas à Neonatologia em 

primeiro lugar e só depois a preparação de adultos. 

As técnicas de manipulação garantem compatibilidade físico-química, esterilidade e 

ausência de partículas. 

Na preparação de NP destinadas à neonatologia é necessário ter em consideração a 

ordem de adição de componentes, o cálcio e o fosfato devem ser adicionados o mais 

afastado possível para que não ocorra precipitação, os lípidos e as vitaminas 

lipossolúveis são preparados numa bolsa à parte, assim minimizam-se reações entre 

constituintes lipófilos e hidrófilos. 
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No CHVNG/E são preparadas diferentes bolsas destinadas a este tipo de nutrição, que 

se diferenciam pelo facto de serem de administração em veia periférica ou central, 

assim, para a administração em veia periférica/central prepara-se a periOlimel N4 E 

com electrólitos, para administração em veia central sem electrólitos, prepara-se a 

SmofKabiven 12g N, Nutriflex Lipid Especial 10 g N, Olimel N9 1500ml, Olimel N9 

1000 ml, com electrólitos, a SmofKabiven 8 gN, SmofKabiven 12 gN, Nutriflex Omega 

S 10 gN e a Olimel N9E 1500 ml. 

A verificação final é feita por forma a garantir que os frascos e ampolas correspondem 

à composição estabelecida na técnica de preparação, é feito um controlo visual por 

forma a detetar turvação e partículas em suspensão, é feito controlo microbiológico 

das bolsas preparadas com recurso à utilização de meios de cultura. 

 

5. PREPARAÇÃO DE CITOTÓXICOS 

Tendo em vista a preparação de medicamentos citotóxicos com qualidade, segurança 

e eficácia, torna-se imprescindível que os farmacêuticos hospitalares dominem em 

profundidade, quer do ponto de vista teórico quer do ponto de vista prático, os aspetos 

inerentes à preparação dos medicamentos citotóxicos, o que acontece no grupo de 

farmacêuticos responsáveis por este sector nos serviços farmacêuticos do CHVNG/E. 

Este tipo de medicamentos é classificado de acordo com as suas propriedades e são 

incluídos na lista de substâncias perigosas da farmácia. 

Na farmácia oncológica a primeira etapa do farmacêutico prende-se com a receção 

das prescrições que devem dar entrada no máximo até às 14h da véspera do dia de 

tratamento a que se referem. 

As preparações de citotóxicos são feitas com recurso a uma bibliografia baseada em 

diferentes protocolos internacionais. 

Sempre que o médico pretende introduzir alterações ao protocolo deve fornecer um 

conjunto de informações imprescindíveis à preparação deste tipo de medicação como: 

dose de fármaco, tempo de perfusão, volume e solvente de diluição e via de 

administração. 



 
 

25 
 

Farmácia Hosptalar CHVNG/E 2012/2013 

 Seguidamente procede-se à validação das prescrições, que consiste na verificação de 

todos os dados e confirmação dos mesmos, uma vez que devido à elevada toxicidade 

deste tipo de fármacos, uma alteração, por pequena que seja, pode-se tornar fatal. 

Para além desta medicação é ainda preparada a medicação adjuvante. 

Tal como no caso da NP e com áreas comuns, existe um espaço bem definido para a 

manipulação de citotóxicos no CHVNG/E.  

 

5.1. ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA ZONA DE PREPARAÇÃO 

PROPRIAMENTE DITA 

 Zona não estéril- onde é possível encontrar os vestiários, e onde o 

Farmacêutico/TDT se equipa com vestuário de proteção; 

 

 Antecâmara- ainda zona não estéril, onde se encontra um stock de material 

necessário à preparação e onde o Farmacêutivo/TDT procedem à lavagem e 

desinfeção das mãos e coloca a mascara de proteção do Tipo P3; 

 

 Zona branca- onde é possível encontrar a Câmara de Fluxo Laminar com 

pressão negativa, de forma a impedir a saída de ar e contaminação de áreas 

adjacentes. 

O risco implica a aplicação contínua de medidas de proteção individuais que garantam 

a manipulação, eliminação e limpeza de citotóxicos, bem como ações concretas e bem 

definidas no caso de acidentes com a sua manipulação e medidas de controlo, como 

tal, existem kits de derrame na zona branca, zona não estéril e sala de apoio. 

 

5.2. PREPARAÇÃO PROPRIAMENTE DITA 

Antes de se iniciar a preparação descontaminam-se as superfícies da câmara de fluxo 

laminar, com compressas embebidas em álcool a 70ºC. 

O TDT é o responsável pela manipulação, e o Farmacêutico verifica e auxilia na 

introdução do material para dentro da câmara, retirando os citotóxicos já preparados. 

Por fim, identificam-se as preparações com os rótulos já preparados no dia anterior, e 

são transportadas por um Assistente Operacional até ao serviço clínico aonde se 

destinam. 
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6. ENSAIOS CLINICOS 

Os ensaios clínicos desempenham um papel de elevada importância quer para o 

progresso da investigação científica, quer para a aproximação do conhecimento à 

verdade, assim como à melhoria das condições de saúde. 

De acordo com o Decreto de Lei 46/2004 de 19 de Agosto, define-se ensaio clínico 

como: 

“ «Ensaio ou ensaio clínico» qualquer investigação conduzida no ser humano, 

destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros 

efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar 

os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a 

absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos 

experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia;” (8) 

Os ensaios clínicos encontram-se pautados pelo código de Nuremberga, Código 

criado na sequência do julgamento de crimes de guerra pelo Tribunal Militar 

Internacional de Nuremberga, em Agosto de1947.  

Este documento, é considerado um marco na história da humanidade, pois pela 

primeira vez estabelece uma recomendação de repercussão internacional, sobre os 

aspetos éticos envolvidos na pesquisa em seres humanos.  

Esta declaração define 10 princípios básicos que regem a conduta ética em pesquisas 

em seres humanos. 

 O primeiro princípio da declaração destaca que "o consentimento informado do sujeito 

humano é absolutamente essencial". O código aborda ainda outros princípios como 

por exemplo a minimização de riscos e danos, a existência de uma relação 

risco/benefício favorável, a necessidade de pessoas cientificamente qualificadas e a 

liberdade do participante em se retirar do estudo a qualquer momento. 

Um dos aspetos de grande importância é o consentimento livre e esclarecido para o 

caso de participantes maiores e menores. 

As Boas Práticas Clínicas permitem assegurar uma qualidade ética e científica de 

ensaios clínicos em humanos, permitindo unificar normas para a UE/Japão/Estados 

Unidos. 
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Com a legislação relativa ao DL 46/2007 e DL 102/2007a intervenção do Farmacêutico 

Hospitalar nos ensaios clínicos ficou completamente regulamentada “ Nos 

estabelecimentos de saúde integrados no SNS, os medicamentos experimentais e os 

dispositivos utilizados para a sua administração bem como os demais medicamentos 

já autorizados eventualmente necessários ou complementares à realização de 

ensaios, deve ser armazenados e cedidos pelos respetivos serviços farmacêuticos 

Hospitalares”. 

 

6.1. RECURSOS HUMANOS 

No CHVNG/E a equipa de farmacêuticos que se dedica aos ensaios clínicos é 

constituída por cinco farmacêuticos devidamente formados para a correta condução de 

ensaios clínicos, legislação associada, procedimentos normalizados e GCP. 

 

6.2. INSTALAÇÕES 

No CHVNG/E existe um espaço dedicado aos Ensaios Clínicos, de acesso restrito à 

equipa de Farmacêuticos que se dedicam a esta área, investigadores, monitores, 

auditores e inspetores. 

O armazenamento da medicação é feito neste espaço físico, em armários ou 

frigoríficos fechados, e consoante especificações estabelecidas pelo protocolo, e com 

monitorização contínua de temperatura e humidade. 

 

6.3. FASES DE ENSAIO CLINICO 

 Fase I 

Estudo sem objetivo terapêutico que tem como objetivo fazer uma avaliação inicial da 

segurança e tolerabilidade do novo fármaco, estuda-se o perfil farmacocinético e 

farmacodinâmico. 

Tem como população alvo voluntários saudáveis e duração de semanas. 
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  Fase II 

Estudo com objetivos terapêuticos, onde se avalia a eficácia terapêutica, determinação 

da dose e do regime terapêutico, relação dose/resposta, perfil de segurança a curto 

prazo, avaliação da terapêutica e dose terapêutica apropriada. 

A população alvo é de 25-100 doentes e têm uma duração de semanas a meses. 

 

 Fase III 

Estudo com objetivos terapêuticos pré AIM, têm como objetivo demonstrar o benefício 

terapêutico, eficácia e segurança e obtenção de autorização de Introdução no 

mercado, a população alvo é de 200-10000 pessoas, e com uma duração de meses a 

anos. 

 

 Fase IV 

Estudos pós AIM, têm como objetivo otimizar o uso do medicamento, avaliação de 

interações medicamentosas e efeitos adversos, descrição de padrão do uso do 

medicamento, novas formulações, têm como população alvo 1000 a milhões de 

pessoas e a duração de anos. 

 

6.4. INTERVENIENTES DE UM ENSAIO CLÍNICO 

Promotor- pessoa, singular ou coletiva, instituto ou organismo responsável pela 

conceção, realização, gestão ou financiamento de um ensaio clínico; 

Monitor- profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, 

designado pelo promotor para acompanhar o ensaio clínico e para o manter 

permanentemente informado, relatando a sua evolução e verificando as informações e 

dados coligidos; 

Investigador- médico ou uma outra pessoa que exerça profissão reconhecida em 

Portugal para o exercício da atividade de investigação, devido às habilitações 

científicas e à experiência na prestação de cuidados a doentes que a mesma exija. 

Este responsabiliza-se pela realização do EC no centro de ensaio, podendo também 

responsabilizar-se pela equipa que executa o ensaio nesse centro, sendo neste caso 

designado por investigador principal. Este é responsável pela realização dos ensaios 

em conformidade com o protocolo subscrito conjuntamente com o promotor, nos 

termos da autorização concedida. 
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 Participante- Pessoa que participa no EC quer como recetor do medicamento 

experimental quer para efeitos de controlo; 

Comissão de Ética para Investigação Clínica (CEIC) - organismo independente 

constituído por profissionais de saúde e outros, incumbido de assegurar a proteção 

dos direitos, da segurança e do bem-estar dos participantes nos EC e de garantir a 

mesma junto do público, a quem compete, em regra, emitir o parecer único. (9) 

CES- entidades criadas pelo Decreto de Lei nº97/95, de 10 de maio, às quais 

compete, sempre que solicitadas pela CEIC, emitir o parecer previsto na presente lei. 

O questionário de exequibilidade é uma das fases iniciais para a implementação de 

um ensaio clínico num centro de investigação.  

O objetivo do questionário é determinar a viabilidade de um determinado ensaio clínico 

num centro. Este é normalmente realizado através de um questionário específico do 

estudo onde, consoante a avaliação da doença, os objetivos, o desenho do estudo, o 

possível recrutamento, os procedimentos específicos, as condições do centro e a 

existência de outros ensaios a decorrer no centro, é determinada a incompatibilidade 

ou viabilidade em promover e implementar o ensaio clínico naquele centro de 

investigação. 

Esta fase de avaliação é crítica e de extrema importância quer para o centro de 

investigação, quer para o promotor. 

Devido à alta importância deste tipo de metodologias todas as definições são 

estrategicamente definidas e aferidas pelo Infarmed. 
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 CIRCUITO MEDICAMENTO EXPERIMENTAL NO CHVNG/E 
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7. CONCLUSÃO 

O estágio é o ponto de partida no percurso que é a vida profissional farmacêutica. Este 

futuro que se avizinha como um caminho mais ou menos cansativo, mais ou menos 

sinuoso, por vezes árduo, mas, muitas vezes, gratificante pelo sentimento de missão 

cumprida. 

Este primeiro contacto com a realidade profissional surge como um misto de 

sentimentos, por vezes até ambíguos! Se a vontade de seguir em frente, de conhecer 

o novo mundo como profissional de saúde, de crescer como profissional e, também, 

como pessoa, nos faz avançar, por vezes o medo toma conta de nós, medo pela falta 

de experiência, de conhecimentos, o medo de falhar. No entanto, é por isso mesmo 

que o estágio tem a importância que tem, pois é o estágio que nos põe à prova, 

perante o contacto com esta nova realidade. 

O farmacêutico hospitalar deve saber tirar partido da confiança e proximidade para 

conseguir implementar o uso racional do medicamento no circuito hospitalar e para 

desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção da doença. É da dedicação e 

do esforço do farmacêutico hospitalar, que o futuro da profissão depende.  

É imprescindível que o farmacêutico tenha a noção que ainda há muito por fazer e, 

que tal, só será alcançado com muita dedicação, esforço pessoal e permanente 

atualização científica. 

Findo o estágio, sei que o processo de aprendizagem não acaba aqui. Aliada à 

profissão farmacêutica existe uma necessidade de estudo e de atualização 

permanentes, devido à contínua evolução da Ciência.  

O estágio deixou o “bichinho” de querer aprender e saber mais, agora só depende de 

mim fazer o conhecimento crescer. 
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