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1- Introdução 

 

 A Farmácia Comunitária assume um papel fundamental e cada vez mais 

importante na sociedade, sendo um local privilegiado no contato direto com o utente 

onde a prestação de serviços de saúde e o aconselhamento farmacêutico são 

fulcrais, tanto na dispensação de medicamentos, como na resolução de problemas 

de menor amplitude, evitando um congestionamento da cadeia de cuidados de 

saúde e permitindo a criação de uma relação privilegiada com os utentes. 

 Assim sendo, o estágio em Farmácia Comunitária como final de um ciclo de 

estudos de cinco anos é essencial para por em prática os conhecimentos teóricos 

adquiridos ao longo do curso, permitindo moldar esses mesmos conhecimentos aos 

desafios reais da profissão farmacêutica. 

 No presente relatório proponho-me a relatar sucintamente as atividades 

desenvolvidas e capacidades adquiridas durante os três meses de estágio na 

Farmácia Borralho (FB), entre Junho e Agosto de 2013. 
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2- A Farmácia, Organização física e funcional 
 

 2.1. A Farmácia Borralho 

 A Farmácia Borralho, anteriormente designada Farmácia Nova Avenida, 

tornou-se propriedade da Dra. Maria da Conceição Marques Borralho Rego Cabral, 

em 1979, que assumiu a função de Diretora Técnica (DT) desde então. 

 A FB encontra-se na Avenida Fernão de Magalhães, nº 692, freguesia de 

Bonfim, Porto. Estando localizada numa avenida bastante movimentada e com 

outras Farmácias nas proximidades, a competitividade é elevada, levando a FB a 

apostar na qualidade do atendimento ao utente, não só na dispensa de 

medicamentos, mas também na personalização do atendimento e diversificação de 

serviços prestados. 

 

 2.2. Horário de funcionamento 
 A FB encontra-se aberta ao público, de Segunda à Sexta das 9h às 19h e 

aos Sábados das 9h às 13h, estando encerrada aos Domingos e feriados. Nos dias 

de serviço permanente, previamente estipulado pelo calendário de serviços das 

Farmácias da zona do Porto, encontra-se aberta até às 23h, sendo o atendimento 

posteriormente realizado através de um postigo de atendimento noturno até à hora 

de abertura do dia seguinte.  

 

 2.3. Espaço físico exterior e interior 
 De acordo com o Decreto Lei (DL) nº 307/2007 de 31 de Agosto, as 

Farmácias devem dispor de instalações adequadas de forma a garantir a segurança, 

conservação e preparação dos medicamentos e ainda a acessibilidade, comodidade 

e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal [1]. 

 

 2.3.1. Espaço físico exterior 

 De uma perspetiva externa, a FB tem uma fachada em vidro, que permite a 

entrada de luz natural, tornando o ambiente interior agradável, e uma montra bem 

organizada, de divulgação de produtos de saúde e campanhas atuais, que tornam o 

estabelecimento mais atrativo. Na montra ainda se encontram afixados os serviços 

farmacêuticos prestados, quais as Farmácias de serviço permanente e a sua 

localização. É possível identificar facilmente a Farmácia devido à inscrição 
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“Farmácia Borralho”, a “cruz verde” luminosa e ainda uma placa com a identificação 

da proprietária e da Diretora Técnica. 

 

 2.3.2. Espaço físico interior 

 O espaço físico interior encontra-se organizado de forma a responder às 

necessidades da equipa técnica e dos utentes, cumprindo os requisitos de áreas 

mínimas e divisões obrigatórias, estando de acordo com a Deliberação nº 

2473/2007, de 28 de Novembro [2]. 

 

• Espaço de atendimento ao público: é a principal área da FB, uma vez que 

é onde os utentes têm um primeiro contato com a Farmácia. É um espaço 

amplo, bem organizado, onde se encontram os produtos de venda livre, 

como produtos de dermocosmética, organizados de acordo com a marca, 

produtos veterinários, produtos de puericultura, leites, pós e papas para 

bebés, produtos de higiene oral, entre outros. É nesta área que se encontram 

os quatro balcões de atendimento, equipados com terminais informáticos e 

respetivas impressoras, leitores óticos de códigos de barras e telefones. 

Atrás dos balcões existem ainda gavetas e prateleiras com MNSRM 

expostos como suplementos alimentares e produtos de dietética, em que a 

sua exposição tem uma variabilidade sazonal. É ainda neste espaço que se 

encontra um medidor automático de pressão arterial, sem custo para o 

utente, e uma balança (Anexo I – Figura 1). 

• Gabinete de atendimento personalizado ao utente: é um gabinete 

reservado ao atendimento personalizado e confidencial do utente, tanto para 

medição manual da pressão arterial, como determinação de parâmetros 

bioquímicos, consultas de nutrição ou ainda para o utente colocar dúvidas 

sobre assuntos mais delicados que não devem ser abordados ao balcão 

(Anexo I – Figura 2). 

• Zona de receção de encomendas e armazém de medicamentos: esta 

área está destinada à receção de encomendas, entrada dos produtos no 

sistema informático e devoluções. É nesta zona que se encontram as 

gavetas de medicamentos, devidamente organizados por ordem alfabética e 

forma farmacêutica: xaropes, enemas/supositórios, cremes/óvulos vaginais, 

cremes/pomadas, injetáveis, sistemas transdérmicos, protocolo diabetes, 

soluções orais, gotas nasais, psicotrópicos e estupefacientes (não estão 

identificados, estando assinalados apenas por uma marca interna), 
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contracetivos, inaladores/Diskus, ampolas bebíveis, efeverscentes, pós/ 

saquetas e comprimidos/cápsulas, sendo estes últimos organizados por 

medicamentos de marca e medicamentos genéricos, separadamente. É de 

referir que esta divisão/organização é meramente intuitiva, não tendo 

nenhum caráter científico. No frigorífico estão acondicionadas as insulinas, 

vacinas e todos os outros produtos que necessitem de temperatura de 

conservação entre 4-8ºC/ 2-6ºC (Anexo I – Figura 3). Nas estantes 

encontram-se os produtos de dermofarmácia e cosmética, produtos de 

maiores dimensões ou de stock elevado, dispositivos médicos e produtos de 

uso externo. Nesta zona encontra-se o equipamento informático necessário à 

receção de encomendas, como computador, fax, telefone, impressora e 

impressora de etiquetas. Foi neste espaço que passei mais tempo durante o 

início do meu estágio, para aprender a localização dos medicamentos e dos 

produtos, onde comecei a dar entrada de encomendas e a realizar outras 

tarefas. (Anexo I – Figura 4) 

• Laboratório: este local destina-se à preparação de medicamentos 

manipulados, contendo todo o material e matérias primas necessários à sua 

produção e respeitando as condições e normas técnicas legisladas, no que 

diz respeito às condições do espaço físico. No entanto, a produção de 

medicamentos manipulados não é de uso corrente, sendo efetuada apenas 

em casos pontuais. (Anexo I – Figura 5) 

• Zona administrativa/ escritório: esta zona destina-se à gestão 

administrativa e financeira da Farmácia, bem como à receção e atendimento 

de delegados de informação médica, fornecedores e representantes de 

laboratórios. É também nesta área que se encontram as fontes bibliográficas 

da Farmácia. 

• Instalações sanitárias: na FB existem apenas umas instalações sanitárias, 

utilizadas pelos funcionários da Farmácia, e pelos utentes quando solicitado. 

  

 As instalações da FB estão munidas de um circuito interno de televisão, 

alarmes, extintores de incêndio e um sistema de ar condicionado que sofre controlo 

apertado e regular. As condições de temperatura, iluminação e humidade são 

verificadas e registadas periodicamente através de termohigrómetros calibrados, 

garantindo-se assim a qualidade dos produtos. 
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 2.4. Recursos Humanos 
 A FB possui uma equipa de profissionais devidamente qualificados que 

cooperam entre si para uma prestação de serviços de máxima qualidade, onde 

predomina o respeito e cordialidade, promovendo um ambiente de trabalho 

agradável, de confiança e interajuda.  

 Segundo o Decreto-Lei 171/2012, de 1 de Agosto, os Farmacêuticos podem 

ser coadjuvados por técnicos de Farmácia ou por outro pessoal devidamente 

habilitado [3]. A FB compreende, desta forma, um grupo de dois farmacêuticos, três 

Técnicos de Farmácia, e ainda um Sócio- Gestor que auxilia nas atividades 

administrativas e de gestão da Farmácia (Tabela 1). A Direção Técnica é, como já 

foi referido, da responsabilidade da Drª. Maria da Conceição Rego Cabral, sendo 

auxiliada nos atos farmacêuticos pela Drª. Maria José Mendonça. Todas as 

atividades administrativas e de gestão são realizadas pelo quadro farmacêutico e 

pelo Sócio-Gestor, o Dr. Pedro Cabral Ferreira. Ao quadro não farmacêutico 

pertencem os técnicos de Farmácia, a D. Luísa, a D. Margarida e o Sr. José Manuel. 

Todos estes são responsabilizados pelas tarefas a que estão destinados, seja a 

receção e conferência de encomendas, atendimento ao balcão, execução de testes 

bioquímicos e fisiológicos ou tratamento de receituário. 

 

Tabela 1. Nome e qualificação dos profissionais da Farmácia Borralho 

 

Atividade Profissional Nº de pessoas Nome 

Farmacêutico 2 

Drª. Maria da Conceição Cabral 

(DT) 

Drª. Maria José Mendonça 

(Farmacêutica Adjunta Substituta) 

Técnico de Farmácia 3 

D. Luísa Leite 

D. Margarida Pontes 

Sr. José Manuel Cunha 

Gestor 1 Dr. Pedro Cabral Ferreira 

 

 No atendimento ao público, a utilização de identificação e respetivo título 

profissional é obrigatório, não só no pessoal efetivo, mas também no caso dos 

estagiários. Todos os membros deste grupo profissional frequentam regularmente 

formações, permitindo a obtenção de profissionais cada vez mais atualizados. 
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 2.5. População alvo 
 A FB encontra-se próxima do Hospital Joaquim Urbano, da Clínica do Bonfim 

e de uma zona comercial com confeitarias, restaurantes e ainda uma zona 

residencial, prestando serviços a uma população heterogénea que engloba os 

utentes pontuais e os utentes habituais, dos quais alguns residem nas imediações, e 

para quem a FB já se tornou a sua Farmácia de confiança. 

 O utente tem a possibilidade de criar uma ficha de cliente, mediante 

autorização da DT, facilitando operações como vendas a crédito, que serão 

devidamente regularizadas dentro de um prazo pré definido. A ficha de cliente 

permite ainda um maior controlo e seguimento farmacoterapêutico do utente, 

permitindo aferir os medicamentos normalmente dispensados, bem como as 

respetivas dosagens, evitando enganos na dispensa de medicamentos ou questões 

como a duplicação terapêutica.  

3. Biblioteca e Fontes de Informação 
 Como profissional de saúde, o farmacêutico lida com uma das áreas de 

maior evolução, devendo manter-se atualizado nos conhecimentos científicos, para 

que possa exercer com a maior competência as suas funções de aconselhamento, 

deteção e prevenção de problemas de saúde pública. 

 Assim sendo, nas instalações de qualquer Farmácia, a existência de fontes 

bibliográficas e informativas fiáveis é essencial para a qualidade do ato 

farmacêutico, garantindo a credibilidade e veracidade do aconselhamento e 

informação prestada ao utente [4]. A FB possui dentro das suas instalações um 

espaço reservado à informação, onde se podem encontrar todas as fontes 

bibliográficas obrigatórias, como estipulado pela Deliberação nº 414/CD/2007, de 29 

de Outubro. Estas incluem a Farmacopeia Portuguesa (FP) e respetivos 

suplementos em formato CD-ROM, e o Prontuário Terapêutico (PT) em papel, o 

Formulário Galénico Português (FGP), entre outros, atualizados sempre com a 

versão mais recente.  

 Quando as fontes bibliográficas se revelem insuficientes, a equipa da FB 

poderá recorrer a outros centros de informação nacionais ou internacionais online, 

que se têm revelado uma fonte rápida, prática e credível de informação, como o site 

do INFARMED, da Ordem dos Farmacêuticos (OF), Centro de Informação do 

Medicamento (CIM) ou ainda o Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF). 

 Outra fonte extremamente rápida para pesquisa de informação sobre um 

determinado medicamento é o separador da informação científica presente na ficha 
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do produto, disponibilizado no programa informático, SIFARMA 2000®. Este 

separador é muito útil na resolução de questões simples e rápidas, que se prendem 

com possíveis interações medicamentosas, composição do medicamento, principais 

posologias e dosagens, bem como as contraindicações.  

4- Gestão e Administração da Farmácia 
 Todas as organizações, seja qual for o setor de atividade em que operem, 

necessitam de ser geridas de forma eficaz de modo a alcançar lucros máximos com 

perdas mínimas. No caso de uma Farmácia, a gestão tem de ser realizada de forma 

a nunca se perder de vista o objetivo principal, a prestação de um serviço de 

qualidade ao utente e a sua satisfação. 

 

 4.1. Sistema Informático 
 Na FB, o sistema informático (SI) em vigor é o SIFARMA 2000® da 

responsabilidade da Glintt, e fornecido pela Associação Nacional das Farmácias 

(ANF), a qual é responsável pela sua constante atualização. .Este SI constitui uma 

ferramenta de trabalho indispensável às atividades diárias da Farmácia, pois não só 

é utilizado na dispensa ao utente, permitindo a realização de vendas normais com e 

sem comparticipação, créditos, devoluções ou consulta de informação científica 

relevante, mas também na receção de encomendas, devolução de produtos, 

regularização de notas de crédito, inventário, controlo de prazos de validade (PV), 

faturação, ou outras operações de gestão e administração da Farmácia. 

 

 4.2. Gestão de Stocks 
 A gestão de stocks é essencial para o bom funcionamento da Farmácia, não 

só para a sua subsistência, como também para a qualidade dos cuidados prestados 

aos utentes. Por estes motivos, é fundamental a Farmácia apresentar um stock com 

qualidade e em quantidade de acordo com as necessidades dos utentes, tentando 

ao máximo evitar a rutura e o excesso de stock que, além de ser um empate de 

capital desnecessário, leva ao aumento do espaço necessário ao seu 

armazenamento e a possíveis perdas por expiração do prazo de validade. Assim 

sendo, a gestão de stocks compreende a seleção, aquisição, receção e dispensa de 

produtos farmacêuticos, sendo uma tarefa complexa que desempenha uma ação de 

elevada relevância na gestão económica e administrativa da Farmácia. 
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 A aquisição de produtos depende de diversas condicionantes, como a 

rotatividade de cada produto, as variabilidades sazonais, o tipo de utentes da 

Farmácia, a publicidade nos meios de comunicação dos MNSRM e os hábitos de 

prescrição médica da região, entre outros. Para além destes fatores, deverão ser 

tidos em conta as condições de fornecimento por parte dos fornecedores, as 

condições de pagamento, os descontos comerciais, a bonificação atribuída e a 

rapidez e facilidade de entrega. 

 Na FB, as existências são controladas de forma semiautomática pelo SI, 

através da inserção nas fichas informáticas dos produtos de “stock mínimo” e “stock 

máximo”. Desta forma, sempre que um produto é vendido e o stock mínimo atingido, 

o SI vai inserir esse produto numa proposta de encomenda para o fornecedor 

predefinido, na quantidade necessária para atingir o stock máximo definido. Estas 

propostas são depois sujeitas a validação , sendo revistas antes de serem enviadas, 

podendo ser alteradas de acordo com as necessidades atuais da Farmácia, a época 

do ano, o histórico de vendas do respetivo produto, entre outros fatores. 

 Durante o meu estágio realizei a confirmação de stock de vários produtos de 

forma periódica (“contagens físicas”), com a finalidade de cruzamento dos dados do 

SI com as existências reais, de forma a se proceder a atualização de stock no SI, 

quando necessário. 

 

 4.3. Fornecedores 
 Também a escolha dos fornecedores é de extrema importância para a 

Farmácia e tem de ter em vista a qualidade do serviço prestado, tal como o preço 

dos produtos. Os principais fornecedores da FB são os distribuidores grossistas 

como a Alliance Healthcare, a Cofanor e a Cooprofar. Torna-se vantajoso para uma 

Farmácia recorrer a mais do que um fornecedor, na medida em que evita a rutura de 

stock quando o fornecedor em causa não tem disponível o produto requerido. 

 Tal como é previsto por lei, a Farmácia poderá adquirir os produtos 

diretamente à indústria farmacêutica, às indústrias de distribuição pré-grossista ou 

às indústrias de distribuição grossista, como é o caso dos fornecedores referidos 

anteriormente. A compra direta aos laboratórios responsáveis pela produção, 

comparativamente com a dos distribuidores farmacêuticos pode ser vantajosa, como 

no caso de medicamentos rateados, havendo no entanto um máximo de 

embalagens que se podem encomendar. Também quando os delegados se 

apresentam na Farmácia, ou há rutura de stocks nos armazenistas se podem 

efetuar encomendas diretamente aos laboratórios. 
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5. Encomendas e Aprovisionamento 
 

 5.1. Execução de Encomendas 
 Como já foi dito, a saída de um produto de stock faz-se automaticamente no 

ato da dispensa do mesmo. Quando a quantidade de um determinado produto 

atinge o stock mínimo que foi estipulado manualmente nas fichas individuais dos 

produtos, o SI automaticamente elabora uma proposta de encomenda. Esta é revista 

por um profissional da Farmácia que pode alterar os medicamentos propostos, as 

quantidades dos produtos a encomendar, podendo ainda escolher o fornecedor mais 

adequado para cada produto. Estas são designadas por encomendas “diárias”, são 

realizadas duas vezes por dia para a Alliance Healthcare, e uma vez, tanto para a 

Cofanor como para a Cooprofar. 

 Outro processo de encomendas bastante importante, é a encomenda direta 

ao laboratório/ representante do produto. Nestes casos, como as encomendas 

envolvem quantidades elevadas dos produtos e são negociadas diretamente com o 

laboratório, existe uma margem de negociação que pode ser explorada através de 

descontos comerciais ou atribuição de quantidades bónus de produto. 

 Ao longo do dia, quando surge a necessidade de encomendar outros 

produtos, seja por ruturas de stock, medicamentos novos ou esgotados, podem 

efetuar-se encomendas instantâneas diretamente aos fornecedores. Estas 

encomendas podem ser feitas por telefone, via SIFARMA 2000®  no caso da Alliance 

Healthcare, através de uma aplicação informática disponibilizada pela Cooprofar ou 

de um gadget disponibilizado pela Cofanor, que permitem verificar a disponibilidade 

dos produtos em tempo real e fazer a encomenda através da internet. 

 Pode ainda realizar-se uma encomenda de forma manual, em que os 

produtos encomendados, por não terem atingido o seu stock mínimo não foram 

propostos na encomenda diária, mas há interesse por parte da Farmácia em adquiri-

los. 

 Durante o meu estágio na FB, surgiram situações em que tive de proceder à 

realização de encomendas instantâneas, que me permitiu satisfazer as 

necessidades do utente num curto espaço de tempo. 

 

 5.2. Receção e Verificação de Encomendas 
 As encomendas são entregues na Farmácia pelos fornecedores 

acompanhadas da respetiva fatura ou guia de remessa, em duplicado (Anexo II), e 

quando a encomenda contém estupefacientes ou psicotrópicos, é enviada ainda 
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uma requisição em duplicado destas substâncias, sendo que a Alliance Healthcare 

envia uma requisição cumulativa por mês, e tanto a Cofanor como a Cooprofar 

enviam as requisições juntamente com a encomenda. A fatura deverá conter a 

identificação de todos os produtos presentes na encomenda, respetivas quantidades 

pedidas e enviadas, preço de venda à Farmácia ou preço de fatura (PVF), imposto 

de valor acrescentado (IVA) correspondente e preço de venda ao público (PVP).  

 Primeiramente verifica-se se a encomenda recebida corresponde ao pedido 

realizado. Esta verificação é efetuada à medida que se dá a entrada dos produtos no 

SI através da leitura ótica dos mesmos ou introdução manual do código nacional do 

produto (CNP), confirmando que a quantidade, dosagem e forma farmacêutica de 

cada produto recebido está de acordo com a quantidade faturada. Simultaneamente 

deve conferir-se também o prazo de validade de cada produto, verificar a integridade 

deste e o PVP, para confirmar que o preço impresso cartonagem corresponde a um 

preço máximo autorizado (PMA) em vigor e se está de acordo com o PVP faturado. 

No caso de haver discrepâncias entre o PVP marcado na embalagem do produto e o 

PVP dos medicamentos já existentes na Farmácia, os novos medicamentos devem 

ser armazenados separadamente com um aviso de “novo preço”, não se alterando o 

PVP na receção da encomenda.  

 Caso existam produtos que necessitem de ser armazenados a baixas 

temperaturas, estes devem ser os primeiros a passar na leitura ótica para serem 

imediatamente guardados no frigorífico, assegurando assim a sua estabilidade e 

qualidade. 

 Relativamente aos produtos e medicamentos que não apresentem qualquer 

PVP, é necessário efetuar a marcação do preço, tendo em conta o PVF e a margem 

de comercialização que vai depender do respetivo IVA (6% ou 23%).  

 Terminada a introdução de todos os produtos, verificação do número total de 

unidades e do valor da encomenda, confirma-se a receção da encomenda e 

procede-se à impressão das etiquetas com os códigos de barras e preços 

correspondentes para MNSRM [5], [6]. 

 

 5.3. Armazenamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 
 Após a receção dos produtos, tem de se proceder ao armazenamento dos 

mesmos. Uma correta arrumação possibilita um atendimento mais rápido e eficiente, 

reservando mais tempo para um melhor acompanhamento e prestação de serviços 

na Farmácia. Os produtos são acondicionados tendo por base a regra “first expired, 
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first out”, de modo a garantir que os produtos com prazo de validade mais curto 

sejam os primeiros a ser dispensados. 

 Outros requisitos de armazenamento são estipulados por lei, como a 

exposição à luz, humidade e temperatura ideal, e cumpridos pela FB. Desta forma, 

os medicamentos estão protegidos da luz solar direta, a temperatura é mantida entre 

os 15º e 25ºC e a humidade mantida abaixo dos 60%, sendo que estas 

determinações são controladas por termohigrómetros e os seus valores registados 

de hora a hora, sendo depois transferidos para suporte informático de 15 em 15 

dias[7]. Medicamentos termossensíveis que exigem temperaturas de conservação 

mais baixas, são armazenados num frigorífico exclusivo para o efeito, mantendo a 

temperatura entre os 2º e os 8ºC. Este frigorífico é dotado de um alarme sonoro, que 

dispara sempre que ocorrem oscilações significativas da temperatura, estando 

também ligado aos telefones do Dr. Pedro Ferreira e do Sr. José Manuel por uma 

questão de segurança caso ocorra alguma alteração durante a noite ou quando não 

está ninguém na Farmácia. As matérias primas e produtos químicos usados nas 

manipulações são guardados em local separado, no laboratório, de forma a estarem 

disponíveis quando necessários para elaboração de um manipulado. 

 

 5.4. Aquisição e armazenamento de psicotrópicos e 
estupefacientes 
 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes (MPE) atuam diretamente 

sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) e são usados no tratamento de diversas 

doenças e em múltiplas aplicações nas mais variadas situações clínicas, como 

doenças psiquiátricas, oncologia ou ainda como analgésicos ou anti-tússicos. [8]. Por 

esta razão, os MPE são regidos por uma legislação própria, o DL nº 15/93, de 22 de 

Janeiro [9], na tentativa de evitar o seu uso ilícito, uma vez que podem induzir 

habituação e até dependência física e psíquica. 

 A encomenda de estupefacientes é realizada juntamente com os outros 

fármacos e produtos de saúde, no entanto a sua entrega é efetuada num contentor 

contendo a indicação de que contém estas substâncias, ou separadas num saco 

plástico, de modo a serem facilmente diferenciadas da restante encomenda. São 

acompanhados de uma guia de requisição, que se encontra em duplicado, na qual 

constam os MPE enviados e as respetivas quantidades (Anexo III). O original fica 

na Farmácia, sendo arquivado por um período mínimo de três anos, e o duplicado é 

rubricado, datado e carimbado pela DT ou Farmacêutico Substituto, e enviado 

novamente para o fornecedor. 
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 Por razões de segurança, estes medicamentos devem ser imediatamente 

arrumados, após receção, e no caso da FB, acondicionados numa gaveta 

assinalada com uma marca interna, destinada especificamente para este efeito, 

evitando o acesso indevido a estes fármacos. 

  

 5.5. Devoluções 
 A devolução de produtos aos fornecedores pode ocorrer por vários motivos, 

entre eles, envio de produtos danificados, prazo de validade a expirar ou expirado, 

produtos pedidos por engano, produtos faturados e enviados, mas não pedidos pela 

Farmácia, ou ainda recolha de produtos retirados do mercado por indicação do 

INFARMED ou pelo laboratório produtor. 

 As devoluções são sempre acompanhadas de uma guia de devolução, criada 

recorrendo ao SI, impressas em triplicado, sendo o original e o duplicado enviados 

ao fornecedor, juntamente com os produtos a devolver, e o triplicado é armazenado 

na Farmácia. A regularização pelo fornecedor, caso seja aceite, pode ser feita 

através da emissão de uma nota de crédito, em que devolve o dinheiro à Farmácia, 

ou através da troca do produto devolvido por outro similar em boas condições. No 

caso de emitir uma nota de crédito, confere-se no arquivo da FB o triplicado da nota 

de devolução através do seu número. Caso a devolução não seja aceite pelo 

fornecedor, o produto é devolvido à Farmácia acompanhado de uma nota de 

devolução. De seguida é necessário regularizar a nota de devolução permitindo a 

reposição do produto no stock, e realiza-se uma quebra para o retirar novamente do 

stock. 

 

 5.6. Controlo de Prazos de Validade 
 O controlo de prazos de validade é outra operação de extrema importância 

para uma Farmácia, pois permite garantir a qualidade do produto dispensado ao 

utente, e evita a perda de capital por desperdício de produtos com PV expirado. 

Também este controlo está estipulado por lei, através do Despacho nº 1/88, de 12 

de Maio [10], e das alterações introduzidas pelo Despacho nº 13/93, de 25 de Maio 
[11], que define as regras e prazos para a retirada de medicamentos do mercado, 

quando o PV expirou. 

 Este controlo deve ser feito regularmente, de forma rigorosa, e pode ser feito 

durante a receção de encomendas, no momento de entrada do produto no SI e mais 

tarde, quando já se encontram no stock de produtos da Farmácia. Todos os meses é 
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emitida uma lista pelo SIFARMA 2000®, de controlo dos produtos cujo PV expira 

dentro de três meses. A informação da lista é confirmada, e simultaneamente 

conferem-se os stocks, recolhem-se os produtos com PV a expirar, para se proceder 

à sua devolução ao fornecedor, juntamente com a nota de devolução (Anexo IV). 

 

 Ao longo do meu estágio, foi-me permitido acompanhar e intervir em todo o 

processo, desde observar a realização de encomendas, rececionar e verificar 

encomendas e ainda realizar devoluções. Participei ativamente no armazenamento 

de medicamentos e produtos de saúde, controlo de PV a expirar e stocks, o que me 

permitiu conhecer os locais de armazenamento de cada produto e ainda os nomes 

comerciais de alguns medicamentos, formas farmacêuticas e as suas diferentes 

dosagens. Estas atividades facilitaram a transição para o atendimento ao público, 

pois permitiram-me ter um conhecimento mais vasto sobre todos os produtos 

presentes na FB e sua localização, permitindo um melhor aconselhamento e rapidez 

no atendimento. 

6- Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 
 O ato de dispensa de medicamentos , quer seja mediante prescrição médica, 

ou resultante de aconselhamento farmacêutico, é de extrema importância e deve 

sempre ser realizado por profissionais competentes, para que se possa criar uma 

relação de confiança com o utente. Sendo o último profissional de saúde a ser 

contactado pelo utente antes da toma do medicamento, é imprescindível que todas 

as dúvidas do utente sejam esclarecidas e que informações como a posologia, 

finalidade do medicamento e possíveis efeitos secundários sejam transmitidas, para 

promover um uso racional e correto do medicamento. 

 O DL nº 176/2006, de 30 de Agosto [5] define que os medicamentos de uso 

humano são classificados, quanto à dispensa ao público, em MSRM e MNSRM. De 

acordo com este documento, estão sujeitos a receita médica os medicamentos que 

preencham uma das seguintes condições: 

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

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

sem vigilância médica; 

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

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daqueles a que se destinam; 



Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária  

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Ana Filipa da Silva Pimentel 

14 

- Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

- Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

 Os MNSRM são todos aqueles que não preencham nenhuma das condições 

acima descritas, podendo ser dispensados em Farmácias ou locais de venda livre 

autorizados para o efeito.  

 

 6.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 
 

 6.1.1. Prescrição médica e sua validação 

 Os MSRM, tal como o nome indica, são todos aqueles que só podem ser 

dispensados mediante apresentação de receita médica, que deverá estar de acordo 

com os modelos definidos pela Portaria nº 137-A/2012, de 11 de Maio, que 

estabelece o regime jurídico a que obedecem as regras de prescrição eletrónica, 

que é obrigatória, havendo algumas exceções em que é permitida a prescrição 

manual: 

- prescrição no domicílio; 

- caso de falência do sistema informático; 

- inadaptação do prescritor 

- outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês. [12] 

 Segundo esta mesma Portaria, o modelo manual (Anexo V) existe apenas 

na modalidade de receita médica não renovável, usada em tratamentos de curta e 

média duração, com validade de trinta dias a partir da data de prescrição. No 

entanto, o modelo informático (Anexo VI), para além da modalidade já referida, 

existe ainda na modalidade de receita médica renovável, mais comum em 

tratamentos crónicos, e tendo na sua constituição três receitas médicas idênticas, 

cada uma identificada como 1ª, 2ª ou 3ª via, ás quais são atribuídas seis meses de 

validade a partir da data de prescrição, ou receita médica não renovável,. É ainda 

referido que por cada receita médica só podem ser prescritos até quatro 

medicamentos distintos, não podendo, em caso algum, o número total de 

embalagens ultrapassar o limite de duas por medicamento, exceto se os 

medicamentos se apresentarem sob a forma de embalagem unitária. [5], [12] 

 Para uma receita médica ser válida, devem constar: 

- número da receita; 

- local de prescrição (não obrigatório nas receitas médicas manuais); 

- identificação do médico prescritor; 
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- nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema; 

- identificação da entidade financeira responsável; 

- referência ao regime especial de comparticipação e despacho que o 

estabelece, se aplicável; 

- denominação comum internacional (DCI) da substância ativa; 

- dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem e número de 

embalagens; 

- data de prescrição; 

- assinatura do prescritor; 

 Todos estes elementos devem ser confirmados pelo Farmacêutico, no ato da 

dispensa. Caso se verifique alguma inconformidade na receita, como validade 

ultrapassada, os profissionais podem recusar a dispensa dos medicamentos aos 

utentes, ou então dispensá-los sem comparticipação, se o utente assim o quiser.  

 Em algumas situações os campos obrigatórios de uma RM não se encontram 

completamente preenchidos, como o tamanho da embalagem ou a dosagem do 

medicamento. Neste caso o farmacêutico pode proceder à dispensa, mas deve 

sempre dispensar a embalagem mais pequena e a dosagem mais baixa 

comercializada [12].  

 

 6.1.2. Dispensa de MSRM 

 Aquando da dispensa, após verificação de todos os parâmetros acima 

mencionados, que devem constar na receita, é da responsabilidade do 

Farmacêutico avaliar a medicação dispensada, assegurando a sua eficácia, 

segurança e qualidade farmacoterapêutica. Para tal, o Farmacêutico deve identificar 

o medicamento (dosagem, forma farmacêutica, via de administração, posologia e 

duração de tratamento), interpretar a intenção da prescrição dos medicamentos, 

junto do utente perceber o porquê da necessidade do medicamento e adequar a 

medicação às suas necessidades (contraindicações, patologias, alergias e 

intolerâncias) e condições do doente/sistema para administrar o medicamento. Estas 

informações podem ser facilmente acedidas através do SIFARMA 2000®, no 

separador referente à informação científica, permitindo prestar um esclarecimento 

informado e suportado ao utente, de forma rápida e eficiente, em casos de dúvida.[13] 

 Com a prescrição eletrónica por DCI, o utente passou a ter um papel crucial 

na dispensa do medicamento, tendo desta forma o direito de opção por qualquer 

medicamento que cumpra a prescrição médica (substância ativa, dosagem, forma 

farmacêutica e tamanho da embalagem), exceto no caso em que não exista no 
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mercado medicamento de marca ou genérico comparticipado similar ao prescrito, ou 

se o médico indicar uma das seguintes justificações técnicas: medicamento com 

margem ou janela terapêutica estreita (havendo uma lista definida de medicamentos 

que cumprem este requisito), intolerância ou reação adversa prévia, caso que deve 

ser devidamente notificado ao INFARMED, ou ainda em casos de medicamentos 

que se destine a assegurar a continuidade de tratamento com duração superior a 28 

dias (Tabela 2). Nas duas primeiras situações, a prescrição deve ser feita por DCI e 

nome comercial, não tendo o utente direito de opção [12], [14].  

 

Tabela 2 – Justificações técnicas à prescrição por DCI 

 
Justificação Técnica Exceção Observações 

Medicamento com margem ou 

índice terapêutico estreito 
“Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º” 

Justificação limitada ao conjunto 

de medicamentos previamente 

identificados pelo INFARMED 

Reação adversa prévia 
“Exceção b) do nº 3 do art. 6.º - 

reação adversa prévia” 

Aplicável apenas a situações em 

que tenha havido reação 

adversa reportada ao 

INFARMED 

Continuidade de tratamento 

superior a 28 dias 

“Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - 

continuidade de tratamento 

superior a 28 dias” 

 

 

 Segundo a legislação, as Farmácias devem ter sempre disponíveis para 

venda, no mínimo três medicamentos com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondem aos cinco preços mais 

baixos de cada grupo homogéneo, sendo que o utente deve sempre ser informado 

dos medicamentos existentes na Farmácia, quais os comparticipados pelo Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), e quais os que têm o preço mais baixo disponível no 

mercado [14]. Muitas vezes o utente solicita o medicamento mais barato, e neste 

aspeto, o SI é muito útil, pois em casos de receita eletrónica, pode-se fazer a leitura 

do código de barras do medicamento em causa, e é disponibilizada uma lista de 

todos os medicamentos do mesmo grupo homogéneo, com os respetivos preços, 

dos quais o utente pode escolher o que prefere.  

 Seguidamente procede-se  à dispensa do medicamento propriamente dita, 

através do SI. Os produtos são passados no leitor ótico, no separador 

correspondente às vendas com receita médica, e introduz-se a entidade responsável 

pela comparticipação dos medicamentos e eventuais portarias ou despachos 
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aplicáveis. Antes de terminar a venda, devem-se confirmar novamente que todos os 

medicamentos prescritos e respetivas quantidades são os que estão a ser debitados 

no SI, de forma a evitar erros na dispensação. No final da venda, é pedido para 

fazer a leitura dos códigos de barras do número da receita, do local de prescrição e 

o código de barras identificativo da cédula profissional do médico prescritor, e 

imprime-se no verso em impressora própria, as seguintes informações: 

- identificação da Farmácia; 

- data de aviamento; 

- número de embalagens, nome comercial, dosagem e forma farmacêutica; 

- regime de comparticipação atribuído; 

- número de venda; 

- número de receita/ lote e série; 

- identificação do operador; 

- preço de cada medicamento; 

- valor total da receita 

- encargo do utente, em valor, por medicamento e respetivo total; 

- comparticipação do SNS ou outra entidade responsável, em valor, por 

medicamento e respetivo total; 

 No final, a receita deve ser carimbada, datada e rubricada no verso, pelo 

responsável pela dispensa (técnico ou Farmacêutico), e deverá ser igualmente 

assinada pelo utente, que declara deste modo ter recebido os medicamentos que 

constam na receita e informação sobre os mesmos (Anexo VII). Seguidamente é 

emitida uma fatura/recibo da venda em causa, que é entregue ao utente carimbada 

e rubricada, para efeitos de IRS, ficando a receita na Farmácia. 

 Ao utente é ainda entregue a guia de tratamento que acompanha as receitas 

informatizadas, que deverá conter as posologias e modo de administração dos 

medicamentos. Este pode ainda requerer a informação por escrito em cada 

embalagem, de forma a facilitar a toma, o que acontece principalmente em utentes 

mais idosos, que têm maiores dificuldades em controlar toda a medicação usual e 

assim evitam-se erros de toma. Se o utente não souber ler, devem-se adotar outros 

métodos de maneira que não fiquem dúvidas sobre como e quando tomar o 

medicamento. 

 Quando se dispensa um medicamento com condições especiais de 

armazenamento, esta informação também deve ser transmitida durante o 

aconselhamento farmacêutico. 
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 6.1.2. Sistemas de Comparticipação 

 São várias as entidades responsáveis pela comparticipação dos 

medicamentos, sendo a percentagem de comparticipação entre os grupos de 

medicamentos e entre os organismos comparticipantes variável.  

 O SNS abrange o maior número de utentes e apresenta dois regimes de 

comparticipação, o geral (01) e o especial (48), que apresenta na receita a letra R, e 

que se encontra ao abrigo do DL nº 106-A/2010, de 1 de Outubro [15]. Ao regime 

geral de comparticipação de medicamentos pertencem todos os utentes do SNS, e 

ao regime especial, todos os pensionistas que recebem uma pensão mensal de 

valor inferior ao salário mínimo nacional, existindo ainda outros tipos de regimes 

com situações mais específicas. Muitos outros organismos são responsáveis pela 

comparticipação de medicamentos, como SAMS (Serviços de Assistência Médico 

Social), SAMS-Quadros e Seguros de Saúde Multicare, sendo que a maior parte dos 

utentes está sujeita à comparticipação de apenas a um organismo, podendo existir 

casos em que estão sujeitos a duas comparticipações, nos casos de 

complementaridade. Nesta última situação, ao proceder à impressão da receita no 

SI, este assume automaticamente que serão necessárias duas impressões, uma da 

receita original, e outra de uma cópia dessa mesma receita para enviar ao 

organismo complementar, sendo que também deverá ser tirada uma cópia do cartão 

de beneficiário. 

 Medicamentos usados no tratamento de determinadas patologias ou por 

grupos especiais de doentes estão ao abrigo de legislação própria. Nestes casos, o 

prescritor deve fazer constar na receita o diploma/ despacho/ portaria 

correspondente. 

 Os medicamentos manipulados são passíveis de comparticipação, 

mantendo-se atualmente a comparticipação em 30% do seu preço para os 

preparados oficinais incluídos na FP ou no FGP e as fórmulas magistrais que 

constam da lista de medicamentos manipulados comparticipáveis de acordo com o 

estabelecido no DL nº 48-A/2010, de 13 de Maio. [16], [17] 

 Doenças como a Diabetes mellitus estão sujeitas a protocolo especial, sendo 

que os produtos necessários para a automonitorização e controlo da diabetes, estão 

ao abrigo da Portaria nº 364/2010, de 23 de Junho e das modificações inseridas pelo 

Despacho n.º 4294-A/2013, de 22 de Março que estabelece a redução de 15% aos 

PVP relativos a reagentes (tiras-teste) para determinação de glicemia, cetonemia e 

cetonúria e das agulhas, seringas e lancetas destinadas a pessoas com diabetes [18], 

[19]. Assim, a comparticipação do Estado no custo de aquisição das tiras-teste para 
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diabéticos é fixada em 85% do PVP para os utentes do SNS e subsistemas públicos, 

enquanto que agulhas, seringas e lancetas são comparticipadas em 100%. Estas 

comparticipações aplicam-se quando os produtos são adquiridos mediante a 

apresentação de uma receita médica, que deve conter exclusivamente produtos 

abrangidos pelo protocolo. 

 

 6.1.3. Dispensa de Psicotrópicos e/ou Estupefacientes 

 A prescrição destes medicamentos segue as mesmas regras que as 

anteriormente descritas para os outros medicamentos, com a particularidade de na 

receita poderem apenas constar medicamentos pertencentes a este grupo [20]. 

 No ato da dispensa, deve-se ter particular atenção à validação da receita, 

verificando detalhadamente a sua conformidade. Tratando-se de um MPE 

pertencente à tabela da Lei nº 13/2012, de 26 de Março, este é reconhecido pelo SI 

solicitando automaticamente os dados pessoais do doente, do médico prescritor e 

do adquirente, incluindo número de documento identificativo, morada, idade, entre 

outros dados (Anexo VIII) [21]. No final da venda, assim como nos restantes 

medicamentos, no verso da receita são impressos os dados da venda, e esta deverá 

ser assinada pelo adquirente/ utente. No entanto, para além da fatura, é impresso o 

“documento de psicotrópicos” em duplicado, no qual constam os dados do prescritor, 

utente e adquirente. Ambos devem ser rubricados, datados e carimbados, sendo 

anexados às cópias da receita. Tal como as requisições destes produtos, também 

uma cópia da receita, juntamente com o duplicado do “documento de psicotrópicos”, 

deve ser arquivada na Farmácia por ordem de aviamento durante um período 

mínimo de três anos. A receita médica original é enviada ao organismo de 

comparticipação. [22], [23] 

 No final do mês, a Farmácia emite em duplicado o histórico de entradas e 

saídas destes medicamentos, que são devidamente carimbadas e assinadas pelo 

DT ou farmacêutico responsável, sendo um deles enviado até ao dia 15 de cada 

mês para o INFARMED, ficando a outra cópia na Farmácia. Relativamente às 

benzodiazepinas, este processo é efetuado anualmente [22], [23]. 

 É também de caráter obrigatório o envio anual do balanço de psicotrópicos e 

estupefacientes. 

 

 6.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 
 Muitas vezes a Farmácia é o primeiro local a que as pessoas recorrem para 

aconselhamento quando se encontram com algum problema menor de saúde. É 
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então da responsabilidade do profissional de saúde avaliar se a situação exposta 

pelo utente pode ser resolvida com o recurso de MNSRM, ou se deve recorrer a um 

médico para executar exames complementares e/ou fazer uma avaliação clínica. 

 Os MNSRM são definidos como especialidades farmacêuticas destinadas ao 

alívio, tratamento ou prevenção de transtornos menores, entendidos como 

problemas de saúde não graves, autolimitantes, de curta duração e que não 

apresentem relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde do 

doente. Podem então ser adquiridos sem receita médica, havendo sempre um risco 

inerente à sua utilização. [13] 

 

 6.2.1. Aconselhamento Farmacêutico e Automedicação 

 Para que haja um aconselhamento correto por parte do Farmacêutico, deve 

ser feita uma recolha de dados completa que inclua uma caraterização do doente e 

da patologia. Sobre o doente são importantes informações como o sexo, idade, 

algum problema de saúde existente, se toma alguma medicação, alergias ou ainda 

se for um doente do sexo feminino, se está grávida ou a amamentar. Sobre a 

patologia é necessário questionar sobre o aparecimento dos sintomas, a sua 

duração e intensidade, se já sofreu de alguma doença semelhante, e em caso 

afirmativo questionar sobre o curso terapêutico adotado na altura e qual o seu 

resultado. É também importante tentar saber se há algum fator que desencadeie ou 

agrave os sintomas. 

 Após reunião de todas as informações, o Farmacêutico deve, sempre que 

possível, recomendar a adoção de medidas não farmacológicas ou então proceder à 

dispensa e aconselhamento de um MNSRM. O despacho nº 17690/2007, de 23 de 

Julho lista todas as situações passíveis de automedicação, sendo que aparecendo 

uma situação que não esteja contida nesta lista, o Farmacêutico deve reencaminhar 

o utente para o médico.[24] 

 Optando-se então pela dispensa de um MNSRM, deve dispensar-se o 

medicamento com menores efeitos adversos e contra-indicações. Deve ser 

explicada corretamente a posologia e alertar o doente que, em caso de persistência 

dos sintomas deverá recorrer a um médico. 

 Para que estivesse mais preparada para este tipo de situações, antes de ir 

para o balcão foi-me sugerido que recorresse ao livro “Medicamentos não prescritos: 

Aconselhamento farmacêutico” de Maria Augusta Soares, para reunir informações 

sobre as situações mais procuradas na Farmácia, como constipações, gripes, tosse, 
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expetoração, diarreia, obstipação, e dentro destas quais os MNSRM possíveis, quais 

os presentes na Farmácia e ainda qual o melhor aconselhamento ao doente.  

 

 6.3. Medicamentos e Produtos Manipulados 
	   De acordo com o DL nº 95/2004, de 22 de Abril, entende-se por 

Medicamento Manipulado qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um Farmacêutico [25]. 

 As preparações oficinais e fórmulas magistrais permitem preencher uma 

lacuna ainda não ocupada pela indústria, e uma personalização da terapêutica 

através do estabelecimento da composição qualitativa (componentes não tolerados, 

associações de substâncias ativas e formas farmacêuticas) e quantitativas 

(dosagens), adaptando assim o medicamento ao perfil fisiopatológico do doente. 

 No que diz respeito à prescrição médica, as receitas dos medicamentos 

manipulados são semelhantes às receitas dos restantes medicamentos, no entanto 

só poderá estar descrito o medicamento manipulado e nenhum outro, e deverá 

conter as inscrições “manipulado” ou “faça segundo a arte” (f.s.a.) (Anexo IX). 

 

 6.3.1. Matérias- primas 

 A FB possui todo o equipamento mínimo definido pela Deliberação nº 

1500/2004, de 7 de Dezembro, e ainda outro material que se revele necessário para 

a elaboração de manipulados [26]. 

 As matérias primas (MP) a usar na preparação de medicamentos 

manipulados devem satisfazer as exigências da monografia respetiva e devem ser 

sempre adquiridas a fornecedores devidamente autorizados pelo INFARMED. 

Acompanhando as MP deve ser exigido um boletim de análise, que comprove que 

elas satisfazem as exigências previstas na legislação, que deverá incluir a indicação 

do número do lote da MP a que se refere [26]. Posteriormente este boletim de análise 

tem de ser carimbado e assinado pelo responsável legal. 

 

 6.3.2. Regras de manipulação 

 Ao preparar um Medicamento Manipulado, é da responsabilidade do 

Farmacêutico a qualidade dessa preparação. Para esse efeito o Farmacêutico deve 

ter em conta as boas práticas a observar na preparação de Medicamentos 

Manipulados em Farmácia de Oficina, que estão estipuladas pela Portaria nº 

594/2004, de 2 de Julho [27]. 
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 Além da qualidade, o Farmacêutico deve também verificar a segurança do 

medicamento, avaliando para isso as doses das substâncias ativas e a existência de 

possíveis interações. 

 O Farmacêutico, ou algum profissional sob sua supervisão, é o responsável 

por toda a preparação de medicamentos manipulados e, de forma a garantir a boa 

qualidade final, é necessário proceder às operações de verificação. 

 Os materiais e os equipamentos devem manter-se limpos e em bom estado 

de funcionamento, sendo que os aparelhos de medida devem ser controlados e 

calibrados periodicamente, a fim de assegurar a exatidão das medidas [26]. 

 

 6.3.3. Preparação de Manipulados 

 Durante o meu estágio na FB tive a oportunidade de preparar alguns 

Medicamentos Manipulados, como Solução de Álcool a 65º Saturado com Ácido 

Bórico. Neste caso já existiam na Farmácia fichas de preparação referentes a este 

medicamento manipulado, o que facilitou a sua preparação, mas em casos de 

formulações novas, nunca preparadas na Farmácia, deve ser realizada uma 

pesquisa de formulações que apresentem a mesma fórmula farmacêutica, 

composição semelhante, bem como sobre as solubilidades e caraterísticas físico-

químicas das substâncias a utilizar, recorrendo-se à FP e FGP para esclarecimento 

de dúvidas pontuais. 

 Finalizada a preparação, é necessário selecionar qual o acondicionamento 

mais adequado ao medicamento, tendo em conta o estado físico do produto, a forma 

farmacêutica e a quantidade. Findo o acondicionamento procede-se à respetiva 

rotulagem, na qual são imprescindíveis as seguintes indicações: nome do 

medicamento, número do lote atribuído, prazo de validade, nome do utente, nome 

do médico prescritor, condições de conservação, via de administração, posologia, 

instruções especiais de utilização (como por exemplo, agitar antes de usar), 

identificação da Farmácia e do DT, data de preparação, advertências, preço e taxa 

de IVA em vigor [27] (Anexo X). 

 Na FB, após concluída a preparação do Medicamento Manipulado, é 

preenchida uma “Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados”, que é 

depois assinada pela DT e arquivada no laboratório da Farmácia, por um período 

mínimo de 3 anos, anexada a uma fotocópia da receita médica e do rótulo. 
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 6.3.4. Preço dos Medicamentos Manipulados e regime geral de 

comparticipação 

 O cálculo do PVP dos medicamentos manipulados por parte das Farmácias 

de Oficina obedece ao disposto na Portaria nº 769/2004, de 1 de Julho e tem por 

base o valor dos honorários da preparação, o valor das matérias primas e o valor 

dos materiais de embalagem [28]. 

 Como já foi referido anteriormente, os Medicamentos Manipulados são 

passíveis de comparticipação em 30% do seu preço, desde que não exista no 

mercado uma especialidade farmacêutica com igual substância ativa na forma 

farmacêutica pretendida, exista uma lacuna terapêutica a nível dos medicamentos 

preparados industrialmente ou haja a necessidade de adaptação de dosagens ou 

formas farmacêuticas às carências de populações específicas, como é o caso da 

pediatria ou da geriatria [17]. 

7- Serviços Farmacêuticos 
 As Farmácias foram evoluindo na prestação de serviços de saúde, não 

sendo apenas meros locais de venda de medicamentos, mas sendo importantes 

espaços de saúde para os utentes. A Portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro 

estabelece os serviços farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar dos 

utentes que podem ser prestados pelas Farmácias [29]. 

 

 7.1. Prestação de apoio domiciliário 
 A FB apoia os seus clientes habituais, nomeadamente os mais idosos, 

prestando esclarecimentos por via telefone e procedendo à entrega domiciliária de 

alguns medicamentos ou produtos farmacêuticos, quando necessário. Este apoio 

prestado facilita o acesso dos utentes da Farmácia à medicação, com um maior grau 

de comodidade. 

 

 7.2. Determinação de Parâmetros Fisiológicos 
 

 7.2.1. Determinação da Pressão Arterial 

 A determinação da pressão arterial é um dos serviços mais requisitados 

pelos utentes da Farmácia, sendo um serviço essencial à deteção e monitorização 

da hipertensão arterial (HTA), um dos principais fatores de risco para doenças 

cardiovasculares. 



Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária  

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Ana Filipa da Silva Pimentel 

24 

 A FB tem à disposição dos utentes um medidor automático de pressão 

arterial, que pode ser usado de forma livre pelo utente, sem custo associado (Anexo 

XI). O medidor é de simples utilização, bastando colocar o braço esquerdo no local 

adequado e pressionar start, dando os valores da pressão arterial, tal como de 

pulsação. Esta medição deve ser efetuada após um período de descanso mínimo de 

5-10minutos, em que o utente deve manter-se sentado, sem cruzar as pernas, com 

o braço apoiado e em silêncio. Deve-se certificar que a pessoa não fumou, não 

ingeriu café ou bebidas alcoólicas, nem praticou exercício físico nos 30 minutos 

anteriores à medição, pois poderá influenciar os valores obtidos. 

 A classificação da pressão arterial, segundo a Direção Geral de Saúde está 

representada na seguinte tabela: [30] 

 

Tabela 3 – Classificação da pressão arterial 

Pressão arterial 
Valores (mm/Hg) 

PA Sistólica PA Diastólica 

Normal 120-129 e 80-84 

Normal Alta 130-139 ou 85-89 

HTA Grau 1 140-159 ou 90-99 

HTA Grau 2 >160 ou >100 

 

 No caso de o utente apresentar pressão arterial normal alta após fazer várias 

medições (uma vez que uma só medição não é suficiente para fazer um 

diagnóstico), devem ser-lhe indicadas alterações no estilo de vida como redução da 

ingestão de sal, controlo do peso, cessação tabágica, diminuição do consumo de 

álcool e de café e ainda a prática de exercício físico. Caso estas medidas não sejam 

eficazes e no caso de o utente apresentar HTA, deve ser referenciado ao médico. 

 

 7.2.2. Determinação do Peso e Altura 

 A determinação do peso corporal é mais do que uma preocupação estética, 

mas um importante parâmetro na deteção de distúrbios como a obesidade, a 

síndrome metabólica e a Diabetes mellitus. A medição do peso e da altura é 

efetuada mediante a utilização de uma balança eletrónica, localizada na zona de 

atendimento ao público, por introdução de uma quantia simbólica em numerário. Por 

vezes os utentes que fazem um controlo do peso pretendem aconselhamento em 

produtos dietéticos. Mais uma vez, a primeira abordagem do Farmacêutico será 

explicar que medidas não farmacológicas se poderão adotar, como uma mudança 
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no estilo de vida, na alimentação e prática de exercício físico, para complementar a 

ação do produto dietético mais adequado ao utente em questão. Na FB existe ainda 

a opção de sugerir ao utente a marcação de uma consulta de nutrição, para um 

seguimento mais próximo, detalhado e individualizado, que poderá levar a melhores 

resultados e uma maior satisfação por parte do utente. 

 

 7.3. Determinação de Parâmetros Bioquímicos 
 A FB disponibiliza aos seus utentes uma ampla gama de determinações de 

parâmetros bioquímicos, como a glicemia, colesterol total, triglicerídeos, ácido úrico, 

sendo ainda possível a realização de testes de gravidez. Estas determinações 

permitem o despiste e/ou o seguimento terapêutico de alguns indicadores de saúde, 

e são muito acessíveis aos utentes, umas vez que são pouco invasivas, 

económicas, rápidas e com um elevado grau de fiabilidade. A partir dos resultados 

obtidos nestas determinações são fornecidos conselhos e sugestões, que incidem 

maioritariamente na modificação de estilos de vida. 

 O procedimento para a determinação destes parâmetros inicia-se com a 

desinfeção do dedo com álcool a 70º, seguido de punção capilar que é realizada 

com lancetas descartáveis, procedendo-se à recolha do sangue para o teste. É 

importante que o utente esteja em jejum de 12horas para a medição de 

triglicerídeos, sendo o mesmo recomendável mas não necessário, para a medição 

do colesterol. Na determinação do ácido úrico deve ter-se em consideração a 

alimentação do utente, caso seja rica em carne ou elevada ingestão de álcool. 

 

 7.3.1. Determinação de Glicemia 

 A Diabetes mellitus é uma patologia caraterizada por uma deficiente 

secreção de insulina, à qual se podem associar graus variáveis de 

insulinorresistência, resultando numa hiperglicemia crónica com alterações do 

metabolismo dos lípidos e proteínas e num conjunto de complicações neurológicas 

micro e macrovasculares relacionadas, cuja prevenção passa por um diagnóstico 

precoce. 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde, são critérios para o 

diagnóstico da diabetes um valor de glicemia em jejum ≥ 126 mg/dL, prova oral de 

tolerância à glucose às 2h ≥ 200 mg/dL, ou sintomas clássicos acompanhados de 

uma glicemia ocasional ≥ 200 mg/dL [31]. O Farmacêutico tem o dever de informar o 

utente acerca da sua condição de saúde, sendo que alterações no estilo de vida 

podem e devem ser aconselhadas, principalmente em indivíduos pré-diabéticos, 
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devendo sempre ser encaminhados para o médico. No caso dos pacientes 

diabéticos diagnosticados, cabe ao farmacêutico o esclarecimento de dúvidas 

relativamente à doença em si, mas também sobre a utilização de aparelhos de 

automedição e/ou terapêutica adjuvante. 

 

 7.3.2. Determinação do Colesterol e Triglicerídeos 

 A dislipidemia consiste em valores anormalmente elevados de lípidos no 

sangue, sendo um dos fatores de risco para o desenvolvimento de doença 

cardiovascular. De acordo com a European Society of Cardiology, o valor de 

colesterol total não deve exceder os 190 mg/dL e o valor de triglicerídeos não deve 

ser superior a 150 mg/dL [32]. Sempre que os valores se encontrem elevados, devem 

ser incentivadas medidas não farmacológicas como redução de ingestão de 

alimentos ricos em gorduras, aumento do consumo de frutas e verduras, evitar o 

consumo de fritos, moderação no consumo de álcool, abandono dos hábitos 

tabágicos e prática de exercício físico com uma duração diária mínima de 30 

minutos. Sempre que se justifique, o utente deve ser encaminhado para o médico 

para realização de mais testes e início de terapêutica se necessário. 

 

 7.3.3. Determinação de Ácido Úrico 

 O ácido úrico presente no organismo é proveniente do metabolismo das 

purinas, que são maioritariamente provenientes da alimentação. Os níveis 

sanguíneos de ácido úrico variam com a idade, sexo, peso, prática de exercício 

físico, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e com alguns medicamentos e 

podem ainda ter flutuações diárias e sazonais. Considera-se que existe 

hiperuricémia quando os valores sanguíneos são superiores a 6,0 mg/dL nas 

mulheres e 7,0 mg/dL nos homens, sendo que esta elevação pode resultar da 

produção excessiva de ácido úrico ou da diminuição da excreção renal do mesmo. 

Com o tempo, o ácido úrico que circula em excesso pode depositar-se no trato 

urinário, levando à produção de cálculos renais, ou à deposição de cristais de urato 

de sódio nas articulações, provocando inflamação e episódios agudos de gota, que 

se caracterizam por uma forma muito dolorosa e incapacitante de artrite [33]. 

 

 7.3.4. Outros Serviços 

 Para além dos serviços já mencionados, os profissionais da FB têm 

formação para a administração de injetáveis e vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação [29]. 
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 7.4. VALORMED 
 A Valormed é a Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e 

Medicamentos, Lda., responsável pela gestão dos resíduos de embalagens e 

medicamentos fora de prazo ou fora de uso, que visa contribuir para o uso racional 

do medicamento e para a prevenção de danos ambientais [34]. 

 A FB participa ativamente neste projeto, esclarecendo todas as dúvidas dos 

utentes acerca de qual o melhor destino destes resíduos e o quanto este gesto é 

importante para o ambiente. 

 Quando o contentor está cheio, é fechado e selado. Seguidamente é pesado 

e é preenchida a ficha do contentor que é constituída por 2 cópias. Aquando da 

recolha do contentor pelo armazenista, a Farmácia fica com a cópia verde para 

arquivo. 

 

 7.5. Recolha de radiografias para reciclagem 

 Do mesmo modo que se faz com os medicamentos, também se deve 

incentivar a entrega na Farmácia de radiografias antigas com mais de 5 anos, ou 

aquelas que já não têm valor de diagnóstico. Neste caso, além de se ajudar o meio 

ambiente, também se ajuda a AMI que com a prata obtida nas radiografias, ajuda os 

mais desfavorecidos [35].  

 

 7.6. Farmacovigilância 
 A farmcovigilância tem como função principal a deteção, registo e avaliação 

das reações adversas a medicamentos (RAMs), com o objetico de determinar a sua 

incidência, gravidade e nexo de causalidade. Como reação adversa considera-se 

qualquer resposta prejudicial e indesejada a um medicamento que ocorre com doses 

habitualmente usadas para profilaxia, diagnóstico ou tratamento, ou para 

modificação de funções fisiológicas [36]. O Farmacêutico, como profissional de saúde 

especialista do medicamento, tem uma importância fulcral no que diz respeito à 

deteção de interações e RAMs que não se encontrem descritas no seu folheto 

informativo, tendo obrigação de as comunicar à entidade responsável, o 

INFARMED, mediante o preenchimento de uma ficha de notificação, disponível em 

infarmed.pt [5], [37]. 

 Durante o meu estágio, tive oportunidade de observar as medidas a tomar 

aquando da determinação por parte do INFARMED, da suspensão de dispensa e 

administração de um medicamento, que é feita através de uma circular informativa. 
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O produto/lote suspeito de ter provocado uma RAM é retirado da área de stock ativo, 

sendo armazenado na Farmácia ou devolvido aos fornecedores, conforme indicação 

do INFARMED. 

8- Contabilidade e Gestão na Farmácia 
 A Farmácia é atualmente um local de prestação de cuidados de saúde, 

perdendo-se cada vez mais a perspetiva comercial da sua atividade. No entanto, a 

contabilidade e faturação são mecanismos essenciais à sua subsistência, permitindo 

uma melhoria dos cuidados de saúde disponibilizados à comunidade mas também a 

manutenção da sua infraestrutura e dos postos de trabalho. 

 

 8.1. Processamento do receituário e faturação 
 Quando é aviada uma receita, a Farmácia recebe na hora o valor a pagar 

pelo utente mas só posteriormente receberá o valor respeitante à entidade de 

comparticipação. Tendo isto em conta, é de extrema importância que na venda de 

um MSRM se introduza corretamente o organismo de comparticipação, uma vez que 

consoante o organismo, sistema ou subsistema de saúde, os medicamentos têm 

diferentes percentagens de comparticipação. 

 Ao longo do mês, as receitas vão sendo ordenadas por organismo de 

comparticipação, por lote e numericamente, sendo cada lote constituído por apenas 

30 receitas, e os números são atribuídos sistematicamente pelo SI. As receitas são 

sempre conferidas rapidamente após a dispensa dos medicamentos, o que é 

importante na deteção de erros respeitantes à dispensa do medicamento, como 

dosagens, ou trocas, tornando possível o contato imediato com o utente para corrigir 

o erro cometido. As receitas são depois conferidas novamente pela Dra. Maria José 

Mendonça ou pela D. Margarida Pontes, para confirmar se a receita obedece a 

todos os critérios legais exigidos, e caso isto não se verifique, é pedido ao operador 

que efetuou a dispensa para regularizar a situação, evitando assim a devolução de 

receitas por parte da entidade responsável pela comparticipação. 

 No final de cada mês, os lotes são fechados, podendo o último não se 

encontrar completo, acontecendo no caso de organismos de comparticipação menos 

comuns. De seguida emite-se o verbete de identificação do lote, a relação-resumo 

de lotes e a fatura mensal de medicamentos de cada entidade responsável pelas 

comparticipações, sendo depois validados através do carimbo e rúbrica do DT ou do 

seu legal substituto. No caso dos lotes referentes ao SNS, estes são enviados para 
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o Centro de Conferência de Faturas (CCF) acompanhados da documentação 

referida em duplicado. Os lotes das restantes entidades são enviados até ao dia 10 

de cada mês para a ANF, fazendo-se acompanhar de 2 relações-resumo de lote e 3 

faturas mensais de medicamentos, assim como o verbete de identificação do lote. 

Posteriormente, a ANF reenvia os lotes e documentação necessária para a entidade 

respetiva [38]. 

 Quando são detetadas incorreções da responsabilidade da Farmácia, a 

receita é devolvida, acompanhada de um documento que justifica o motivo de 

devolução. Perante isto, a Farmácia emite uma nota de crédito do valor devolvido 

em receitas, procedendo depois à sua correção, enviando-as para o CCF com a 

fatura mensal do mês seguinte. 

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de ir verificando receitas para me 

familiarizar com os erros que são mais comummente cometidos, como falhas na 

verificação da validade das receitas, com os organismos e tomar conhecimento dos 

requisitos de cada um, permitindo um melhor e mais rápido desempenho ao balcão. 
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9- Conclusão 
 

 A Farmácia Comunitária tem no contexto da sociedade atual, uma função 

cada vez mais importante do que diz respeito à prestação de cuidados de saúde. 

 Este período de estágio revelou-se uma experiência muito enriquecedora do 

ponto de vista humano, social, técnico e científico. Apercebi-me da importância do 

Farmacêutico como elo de ligação entre o médico e o utente, sendo por isso 

essencial estar à altura de tal responsabilidade. 

 Durante três meses fui integrada numa equipa unida, polivalente e com 

espírito de entre ajuda. Contatei com diversas áreas de intervenção farmacêutica no 

âmbito da Farmácia Comunitária, desenvolvi novas competências técnicas e 

deontológicas e executei com rigor e de forma autónoma as atividades que me 

foram propostas, sempre com o apoio de todos os profissionais da Farmácia 

Borralho. 

 Por fim, estou consciente de que tenho um longo caminho a percorrer no 

sentido de aquisição de novas competências e aprendizagem contínua, 

imprescindíveis ao exercício da atividade farmacêutica com qualidade e excelência. 
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ANEXOS 
 

Anexo I – Áreas da Farmácia Borralho 

 

 
Fig.1. Espaço de atendimento ao público 

 

 
Fig.2. Gabinete de atendimento personalizado 
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Fig.3. Frigorífico de armazenamento de medicamentos 

 

 

 
Fig.4. Zona de receção de encomendas e armazém de medicamentos 
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Fig.5. Laboratório de preparação de manipulados 
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Anexo II  

 

 
Fig.1. Fatura da Cooprofar relativa a uma das páginas da encomenda diária 
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Fig.2. Fatura da Cofanor relativa a uma das páginas da encomenda diária 
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Fig.3. Fatura da Alliance Healthcare relativa a uma das páginas da encomenda 

diária 
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Anexo III – Requisição especial que acompanha substâncias psicotrópicas e/ou 

estupefacientes 
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Anexo IV – Nota de devolução de medicamentos com prazo de validade expirado 

ao fornecedor 
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Anexo V – Modelo de RM manual 

 

 
  

Legislação Farmacêutica Compilada Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro 

 

ANEXO II 

 
 

ANEXO III 

 

INFARMED - Gabinete Jurídico e Contencioso  
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Anexo VI – Modelos de RM informatizada 

 

 
Fig.1. Modelo de RM não renovável 

 

 
Fig.2. Modelo de RM renovável 

  

Legislação Farmacêutica Compilada Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro 

 

administrações regionais de saúde recorrem à SPMS - Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde, E. P. E., para prestação de um serviço partilhado de 
disponibilização de receitas.  

10 - Durante o ano de 2013, e em data e nas condições a definir por despacho do 
membro do Governo responsável pela área da saúde, a prescrição eletrónica de 
medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde deixa de contemplar a 
respetiva materialização.  

11 - Sem prejuízo do disposto no n.º 8 o presente despacho entra em vigor no dia 
da sua publicação.  

 
 
30 de novembro de 2012. - O Secretário de Estado da Saúde, Manuel Ferreira 

Teixeira.  
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Legislação Farmacêutica Compilada Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro 

 

ANEXO II 

 
 

ANEXO III 

 

INFARMED - Gabinete Jurídico e Contencioso  
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Anexo VII – Verso da RM 

 

 
 

  



Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária  

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Ana Filipa da Silva Pimentel 

44 

Anexo VIII – Formulário a preencher para a dispensa de psicotrópicos e/ou 

estupefacientes 

 

 
 

  

Atendimento 80

 

Psicotrópico (Ctrl + I).

Figura - Opção Registo de Psicotrópico incluído no Menu Opções

No entanto, dado a obrigatoriedade de proceder a este registo, caso o operador não o tenha realizado
voluntariamente, a janela de registo surge automaticamente à saída do componente, e devendo ser
preenchida.

Figura - Ecrã de Registo de Psicotrópicos

O utilizador só pode avançar com o Atendimento após o correcto preenchimento do Registo do
Psicotrópicos.

4.3.1.3.7.4  Funcionamento de Sugestões de Produtos

No caso de termos definida uma sugestão de produtos, ver no capitulo Inventários/Gestão de
Produtos, no Atendimento, o Sifarma 2000 apresenta a seguinte mensagem.
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Anexo IX – Receita médica de um medicamento manipulado 
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Anexo X - Rótulo de um medicamento manipulado 
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Anexo XI – Medidor automático de pressão arterial 
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Introdução 
 O presente relatório relata a minha experiência num estágio em Farmácia Hospitalar, no 

âmbito do programa Erasmus, realizado no Hospital Universitário Virgen de las Nieves, em 

Granada, Espanha. Este hospital é um dos grandes hospitais do Sistema Sanitário Público de 

Andaluzía, situando-se como hospital de terceiro nível, dotado de um leque de serviços de alta 

complexidade, que conta com equipamentos de última geração nas áreas de diagnóstico e 

tratamento, destacando-de pela incorporação de tecnologias avançadas e pelo equilíbrio entre 

os recursos disponíveis e as atividades desenvolvidas.[1] 

 Sendo um hospital de referência, preza pela inovação, melhoramento contínuo nas 

diferentes áreas, e qualidade dos seus cerca de 4600 profissionais. 

 O Hospital Universitário Virgen de las Nieves é um complexo hospitalar constituído por 

sete centros assistenciais e um edifício administrativo, organizados espacialmente em quatro 

grandes áreas: 

- Recinto Caleta: Hospital General, Hospital Materno Infantil, Edifício de Gobierno e 

ainda Centro de Consultas Externas Licinio de la Fuente; 

- Recinto Cartuja: Hospital de Rehabilitación y Traumatología, Centro Periférico de 

Especialidades de Cartuja; 

- Recinto de San Juan de Dios; 

- Comunidade Terapéutica de Granada Norte;[1] 

 Dentro do complexo hospitalar, existem os seguintes serviços: 

- Análises clínicas e imunológicas; 

- Anatomia patológica 

- Angiologia e cirurgia vascular; 

- Anestesia e reanimação; 

- Cirurgia cardiovascular; 

- Cirurgia geral; 

- Cirurgia oral e maxilofacial; 

- Cirurgia pediátrica; 

- Cirurgia plástica; 

- Cirurgia toráxica; 

- Cuidados intensivos e urgências; 

- Dermatologia; 

- Endocrinologia; 

- Farmácia hospitalar; 

- Hematologia e hemoterapia; 

- Medicina interna; 

- Medicina nuclear; 

- Medicina preventiva e saúde 

pública; 

- Microbiologia e parasitologia; 

- Nefrologia; 

- Pneumologia; 

- Neurocirurgia; 

- Neurologia; 

- Neurofisiologia clínica; 

- Nutrição clínica e dietética; 
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- Obstettrícia e ginecologia; 

- Oftalmologia; 

- Oncologia médica; 

- Oncologia radioterápica; 

- Otorrinolaringologia; 

- Pediatria; 

- Reabilitação; 

- Reumatologia; 

- Saúde mental; 

- Urologia; 

- Traumatologia e cirurgia 

ortopédica;[1]

 

 Sendo o Hospital Universitário Virgen de las Nieves tão importante na prestação de 

cuidados de saúde à população, é óbvio que os serviços farmacêuticos desenpenham um 

papel essencial no bom funcionamento do hospital. 
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1. Serviços Farmacêuticos 
 Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) têm por objetivo o conjunto de atividades 

farmacêuticas, exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados, que são 

designadas por “actividades de Farmácia Hospitalar”. São os Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares que, nos hospitais, asseguram a terapêutica medicamentosa aos doentes, a 

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

e promove ações de investigação científica e de ensino [2], [3]. 

 De acordo com a legislação vigente Espanhola sobre a regulação dos serviços 

farmacêuticos hospitalares, “Ley de Hospitales de 21 Julio de 1962, Orden de 1 de Febrero de 

1977”, e da “Ley del medicamento 25/1990, de 20 de Diciembre”, estes têm os seguintes 

objetivos: 

- Garantir e assumir a responsabilidade técnica da aquisição, qualidade, conservação 

correta, cobertura das necessidades, custódia, preparação de fórmulas magistrais ou 

preparados oficinais e dispensação dos medicamentos exatos, inclúídos no guia 

farmacoterapêutico do hospital; 

- Estabelecer um sistema eficaz e seguro de dispensação de medicamentos; 

- Fazer parte da “Comisión de Farmacia y Terapéutica” do hospital; 

- Estabelecer um sistema de informação de medicamentos a pacientes e pessoal 

hospitalar; 

- Levar a cabo atividades educativas no âmbito do medicamento; 

- Efetuar trabalhos de investigação próprios, ou em colaboração com outras unidades 

ou serviços e participar em ensaios clínicos com medicamentos; 

- Realizar a dispensação ambulatória a pacientes que necessitem; 

- Estabelecer um sistema de farmacovigilância dentro do hospital, que permita a 

deteção precoce dos efeitos secundários e/ou reações adversas importantes; 

- Planificação de estudos de utilização de medicamentos; 

- Levar a cabo atividades de farmacocinética clínica; 

- Colaboração em programas educacionais e de formação com outras estruturas 

sanitárias; 

- Integração em equipas multidisciplinares de prescrição e seguimento de nutrições 

parenterais criadas no hospital; 

- Criação de unidades centralizadas de preparação, conservação correta, seguimento 

e dispensação de medicamentos citostáticos; [1], [2], [3] 
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2. Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

2.1. Organização dos Serviços Farmacêuticos 
 De acordo com as funções das várias áreas dos Serviços Farmacêuticos, estas têm de 

ser localizadas e organizadas nos locais mais adequados dentro do hospital. 

 Assim sendo, na hora de situar um Serviço de Farmácia dentro de um hospital, devem-

se valorizar uma série de premissas como: 

- Fácil acesso, tanto para comunicações externas como internas do hospital; 

- Fácil comunicação externa, que permita um cómoda receção dos medicamentos; 

- Fácil comunicação interna, que permita a distribuição dos medicamentos às unidades 

de enfermaria; 

- Proximidade com os sistemas de circulação vertical, como elevadores e montacargas 
[2], [3], [4]. 

 De acordo com as responsabilidades e funções, os SF Hospitalares são constituídos por 

áreas funcionais, no que respeita a medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos como seleção e aquisição, receção e armazenamento, preparação, controlo, 

distribuição, informação, farmacovigilância, farmacocinética e farmácia clínica. No HUVN, as 

várias áreas estão integradas em diversos serviços que se interrelacionam entre si, 

destacando-se: 

- Armazém; 

- Distribuição de Medicamentos Intra-Hospitalar; 

- Unidade Centralizada de Nutrição Parentérica; 

- Unidade Centralizada de Fórmulas Magistrais; 

- Unidade Centralizada de Preparação de Misturas de Citostáticos; 

- Consulta de Pacientes Externos; 

- Sistema de Distribuição de Medicamentos em Unidose e Prescrição Eletrónica; 

- Uso racional do Medicamento; 

- Farmacocinética e Farmacovigilância; 

- Farmacogenética;[2] 

 

2.2. Gestão dos Recursos Humanos 
 Os Recursos Humanos são a base essencial dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, 

pelo que a dotação destes Serviços em meios humanos adequados, quer em número, quer em 

qualidade, assume especial relevo no contexto da organização da Farmácia Hospitalar. 
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 O funcionamento dos SF, bem como a garantia da qualidade dos serviços prestados, 

são assegurados por uma esquipa de profissionais de saúde que inclui farmacêuticos, técnicos 

de diagnóstico e terapêutica, auxiliares de ação médica e funcionários administrativos. 

 

2.3. Plano de estágio nos SF do HUVN 
 O meu estágio de 3 meses no HUVN foi organizado de maneira que pudesse conhecer e 

trabalhar no maior número de áreas dos SF, para uma formação mais completa e uma 

aquisição de conhecimentos sobre o funcionamento dos SF Hospitalares mais vasta. Assim 

sendo, trabalhei nos SF do Hospital General, Hospital Materno Infantil e ainda do Hospital de 

Rehabilitación y Traumatología, como se pode verificar na tabela 1: 

 

Tabela 1. Plano de estágio no HUVN 

Hospital Serviço Data 

Hospital General Armazém 21 de Fevereiro – 8 de Março 

Hospital Materno Infantil Farmacocinética 11 de Março – 29 de Março 

Hospital de Rehabilitación y 

Traumatología 
Pacientes externos 1 de Abril – 12 de Abril 

Hospital General Ensaios Clínicos 15 de Abril – 26 de Abril 

Hospital Materno Infantil Citotóxicos 29 de Abril – 10 de Maio 

Hospital Materno Infantil Nutrição Parentérica 13 de Maio – 24 de Maio 

 

3. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos 
 Os medicamentos desempenham na atualidade um papel fundamental na assistência à 

saúde da população. Este papel pode observar-se considerando os medicamentos como 

ferramentas ou medidas em que o provedor de saúde se apoia para modificar o curso natural 

de uma doença, preveni-la ou diagnosticá-la. O Farmacêutico Hospitalar é responsável por 

garantir aos doentes os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos de 

melhor qualidade e aos mais baixos custos [3], [5], [6]. 
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3.1. Seleção de Produtos Farmacêuticos 
 De acordo com a OMS, a seleção de medicamentos é um “processo contínuo, 

multidisciplinário e participativo que se deve desenvolver baseando-se na eficácia, segurança, 

qualidade e custo dos medicamentos a fim de se assegurar o uso racional dos mesmos” [5]. 

 A seleção de medicamentos para o hospital deve ter por base o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital. 

 O farmacêutico hospitalar é responsável pela promoção da seleção de medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, através da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica do Hospital (CFTH). A CFTH é um órgão hospitalar de grande relevância no 

aconselhamento, consulta e coordenação relacionada com o medicamento, sendo também 

representada pelo serviço médico, de enfermagem e de administração. Compete à CFTH 

elaborar, rever, atualizar e acompanhar a publicação do FHNM [3], [4], [5]. 

 

3.2. Aquisição de Produtos Farmacêuticos 
 A aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, é da 

responsabilidade do farmacêutico hospitalar, devendo ser efetuada pelos SF [3]. Esta vai ser 

baseada numa análise cuidada dos stocks atuais e do consumo de cada produto, dentro das 

necessidades do HUVN e segundo o estabelecido em procedimentos específicos, tendo em 

vista uma utilização racional de todos os produtos [7]. 

 A aquisição de medicamentos deve ser suportada pelo Sistema de Gestão dos 

Serviços Farmacêuticos, devendo ser registados os seguintes dados mínimos: data e número 

do pedido, enumeração e identificação dos produtos e respetivas quantidades e ainda a 

descrição do fornecedor. Os produtos escolhidos podem ser encomendados através de 

concurso público centralizado, por concurso público da instituição, por negociação direta com 

laboratórios ou através de fornecedores locais, no caso de uma emergência [3]. 

 Os medicamentos que, por força da legislação tenham condições especiais de 

segurança, como estupefacientes, psicotrópicos, hemoderivados e eritropoietinas, deverão ser 

adquiridos odebecendo a determinadas leis. Estes devem ser requeridos aos fornecedores 

através de pedidos especiais. Cada requesição só pode ter descrito um produto e estes 

pedidos necessitam de um talonário oficial de vales de entrega do Ministério da Saúde. Cada 

vale tem um duplicado que contém o nome do requerente e morada, DCI do produto, classe a 

que pertence, quantidade adquirida e fornecedor, data, assinatura e carimbo. Em cada vale só 
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pode constar um produto, e a aquisição deve ser registada no Livro de Psicotrópicos e 

Estupefacientes pelo farmacêutico responsável [3], [8]. 

 

3.3. Receção e Armazenamento de Produtos Farmacêuticos 
 Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, depois de 

devidamente requisitados pelos SF, serão entregues nesses serviços.. A responsabilidade da 

receção de todos os produtos recebidos é de todo o pessoal técnico e auxiliar, que tem a 

função de verificar as encomendas, realizar um controlo de conformidade e por fim armazenar 

todos os ítens recebidos. As encomendas devem ser sempre acompanhadas por uma nota de 

entrega que é assinada e carimbada e o duplicado é devolvido ao fornecedor [3]. 

 Após a primeira inspeção da encomenda, em que se confirma que o que foi recebido 

corresponde ao que foi pedido através de uma nota de encomenda, deve-se comprovar o bom 

estado das embalagens e que as rotulagens estão corretas. A seguir deve-se proceder ao 

registo de entrada de todos os produtos recebidos informaticamente, recolhendo dados como 

nome, código do produto, lote, prazo de validade, quantidade e no caso de medicamentos, a 

denominação comum internacional (DCI) [9]. 

 O armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

deve ser feito de modo a cumprir as condições necessárias de espaço, luz, temperatura, 

humidade e segurança. Existem medicamentos que exigem condições especiais de 

armazenamento, como medicamentos de frio, psicotrópicos e estupefacientes, medicamentos 

usados em ensaios clínicos, Citotóxicos (CTX), antirretrovirais e alguns hemoderivados. Os 

estupefacientes estão sujeitos a um controlo rigoroso, que requer um registo informático e/ou 

em papel, e obrigatoriamente no Livro Oficial de Contabilidade de Estupefacientes (Anexo I), 

sendo de seguida armazenados num cofre fechado da responsabilidade do farmacêutico. 
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Oficial de Contabilidade de Estupefacientes (Anexo 1) e de seguida são armazenados num 

local individualizado em cofre fechado. Durante o estágio, ainda fui solicitada várias vezes 

para registar entradas e saídas neste livro. 

As regras de armazenamento seguem o princípio ���	
� �������� ���	
� ��
��� de forma a 
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Durante o meu estágio integrei a equipa de profissionais do Armazém Geral que se 

localiza no Hospital Geral no piso -1. Este armazém possui diversas zonas de 

armazenamento consoante as suas características e usos terapêuticos. 

 

   

  

 

 

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2.4. Prazos de Validade 
Durante o meu estágio no armazém para além de proceder ao armazenamento dos 

produtos farmacêuticos também realizei a conferência de stocks e prazos de validade.  

O controlo de prazos de validade é realizado mensalmente com a emissão de uma 

listagem com todos os produtos cujo prazo de validade termine nesse mês, e procede-se à 

Figura 4: Área de Nutrição e 

Suplementos Nutricionais 

Figura 3: Área de Armazenamento de 

diferentes Especialidades 

Farmacêuticas 
Figura 2: Área de Armazenamento 

de Soluções de Grande Volume 

Fig. 1: Prateleiras de armazenamento de 
medicamentos 
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 No HUVN, o Armazém Geral, onde são recebidas as encomendas, localiza-se no piso -

1 do Hospital Geral. Foi aqui que iniciei o meu estágio, onde tive oportunidade de verificar a 

receção e o armazenamento de todos os produtos recebidos, que é feito dependendo das 

suas caraterísticas e usos terapêuticos. 

 

3.4. Prazos de Validade 
 O controlo dos prazos de validade é realizado todos os meses, com o auxílio de uma 

lista de todos os medicamentos que dão entrada no armazém da Unidade de Gestão Clínica 

de Farmácia do HUVN, e que caducam no mês em questão. Esta lista é emitida nos primeiros 

15 dias de cada mês e enviada para as diferentes unidades hospitalares para que o 

responsável de cada unidade verifique a existência de medicamentos prestes a caducar. Cada 

responsável reenvia essa mesma lista para a Unidade de Gestão Clínica (UGC) de Farmácia 

assinada e acompanhada de todos os medicamentos com prazos de validade a acabar, para 

que se possa proceder à sua eliminação pelos canais apropriados. Nas diferentes unidades 

hospitalares, a conferência de stocks também é feita diariamente, através de um inventário 

permanente que permite assim uma gestão minuciosa dos produtos, evitando erros [10]. 

 No armazém um controlo dos prazos de validade mais minucioso é feito todos os anos, 

em conjunto com o controlo de existências, para se corrigirem os dados presentes no sistema 

informático. Todos os produtos danificados ou com prazo de validade a expirar, são retirados, 

seguindo-se uma devolução informática, que atualiza os stocks no sistema informático. 

 Esta foi uma das muitas tarefas que tive oportunidade de realizar no armazém do 

HUVN, uma ação de extrema importância e responsabilidade, que me permitiu ter noção dos 

medicamentos existentes numa farmácia hospitalar. 

4. Sistemas de distribuição de medicamentos 
 Segundo o manual de Boas Práticas de Farmácia Hospitalar, “A distribuição do 

medicamento é função da Farmácia Hospitalar que com metodologia e circuitos próprios, torna 

disponível o medicamento correto, na quantidade e qualidade certas, para cumprimento da 

prescrição médica proposta, para cada doente e todos os doentes do hospital”[11]. 

 Os objetivos principais da distribuição de medicamentos englobam a validação da 

prescrição, cumprimento integral do plano terapêutico, diminuição dos erros associados à 

dispensa e administração da medicação, melhor adesão do utente à terapêutica, redução dos 

tempos de enfermaria dedicados às tarefas administrativas, racionalização dos custos da 



 
 9	  

 

terapêutica e ainda garantir o cumprimento dos procedimentos e normativas legais, relativas a 

recursos humanos, instalações e equipamentos, processos organizacionais e técnicos [3].  

 A dispensa de medicamentos só será efetuada mediante a apresentação de uma 

prescrição médica, em papel ou eletrónica, que contém obrigatoriamente a identificação do 

utente em questão, do médico prescritor, data da prescrição, designação do medicamento por 

DCI e indicação da dose, forma farmacêutica e via de administração [3]. 

 Atualmente o HUVN apresenta diversos sistemas de dispensa de medicamentos, que 

são diferentes para utentes em regime de internamento ou ambulatório: 

- Dispensa a doentes em regime de internamento 

o Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU) 

o Sistema de dispensa e controlo de stock adicional de medicamentos na 

unidade de enfermaria 

- Sistema Automático de Dispensa de Medicamentos (SADM) 

- Dispensa a doente em regime de ambulatório 

- Dispensa de medicamentos sujeitos a legislação especial [2], [12] 

 

4.1. Dispensa de medicamentos a doentes em regime de internamento 

4.1.1. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU) 
 O objetivo que impulsionou a implementação do SDIDDU inicialmente, foi a segurança 

do paciente, e já foi comprovado que o uso deste sistema diminuiu grandemente os erros 

cometidos na dispensação de medicamentos, baseando-se essencialmente em seis princípios: 

- Os medicamentos devem estar sempre identificados até ao momento da sua 

administração, 

- Os SFH têm a responsabilidade de reembalar e etiquetar todas as doses de 

medicamentos que sejam usadas no hospital, 

- A dispensação deveria ser efetuada só na hora da toma, mas não sendo possível, 

deve ser feita para 24h, tendo sempre em conta que se podem cometer erros, e por 

isso devem ser estabelecidos procedimentos que os evitem, 

- A prescrição deve ser entregue em duplicado ao farmacêutico, para que se possa 

armazenar uma cópia para posterior confirmação, ou pode ser feita eletronicamente, 

- A dispensção não pode ser efetuada até que o farmacêutico responsável valide a 

prescrição, para que haja uma adequação da medicação às necessidades do 

paciente, 
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- Tanto o pessoal da enfermaria, como o pessoal da farmácia devem receber 

diretamente a ordem médica a partir da qual os enfermeiros preparam o plano de 

medicação a administrar, e os farmacêuticos a dispensação a realizar [12]. 

 

 No SDIDDU, a prescrição médica deverá conter, para além dos dados já referidos, a 

identificação do doente que inclui o nome, número de processo, número de cama e serviço, e 

ainda, na descrição do medicamento, a frequência de tomas para 24h [13]. 

 Após a validação, as prescrições são impressas em listagens organizadas por serviços 

clínicos e é da responsabilidade dos farmacêuticos e dos técnicos de farmácia, a preparação 

da medicação em gavetas individuais dos módulos que fazem parte dos carros da distribuição 

da medicação [14]. 

 

 O processo de preparação da medicação para ser colocada nos carros de distribuição 

pode ser efetuado através do sistema semi-automático Kardex® vertical, ou manualmente. 

  

 O Kardex® é um sistema de armazenamento semi-automático, desenhado para facilitar 

e melhorar a preparação dos carros de medicação de dose unitária. A aplicação informática 

dos SFH está ligada ao sistema Kardex®, para transferir os perfis farmacoterapêuticos de 

cada paciente, e deste modo permitir a preparação mais racional das respetivas gavetas [15]. 

 O Kardex® está estruturalmente dividido por prateleiras rotativas, em que cada 

prateleira tem diversas gavetas, e cada gaveta contém um medicamento específico, dividido 

em doses unitárias. Este método apresenta inúmeras vantagens na dispensação de doses 

individuais, pois há uma redução do tempo de trabalho, maior rentabilização dos recursos 

humanos, racioalização dos stocks na unidade de distribuição e ainda uma redução do espaço 

de armazenamento e maior segurança no armazenamento de medicamentos [3], [13]. 

Fig. 3: Carro de medicação do Sistema de 

Distribuição Individual Diária em Dose 

Unitária 
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Figura 6: Sistema semi-automático Kardex®. 

Após a validação, as prescrições são impressas em listagens organizadas por serviços 

clínicos e cabe aos TF e aos enfermeiros dos SF a execução da preparação da medicação 

em gavetas individuais dos módulos que fazem parte dos carros de distribuição da 

medicação.[9] 

 

 

 

 

 

 

 

Esta preparação é feita em carrinhos organizados por gavetas individuais referente ao 

doente internado no respetivo serviço clínico. Esta preparação é novamente verificada e 

validada pelo farmacêutico responsável pelo serviço em questão.  

 

O processo de preparação da medicação para ser colocada nos carros de distribuição é 

efetuado, no HUVN, de duas formas distintas: 

 

1. Sistema semi-automático Kardex® vertical  
O Kardex® é um sistema de armazenamento centralizado (cerca de 85% dos 

medicamentos usados em Dose Unitária) e semi-automático, composto por um armário 

controlado eletronicamente, gerido por um software e interconectado com as aplicações 

existentes no Hospital, permitindo o acesso ao perfil farmacoterapêutico de cada doente e 

deste modo a preparação mais racional das respetivas gavetas. 

O Kardex® está devidamente estruturado e como tal dispõe de um conjunto de gavetas 

rotativas (em que cada gaveta contem um determinado medicamento) dimensionadas para 

doses individualizadas. Mas devido às dimensões de alguns produtos estes não se 

encontram armazenados no Kardex® sendo posteriormente dispensados manualmente pelo 

TF. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 5: A) Carro de Medicação; B) Gavetas do 

Carro de Medicação após preparação pelo TF. 
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 De toda a medicação prescrita ao doente, ficam de fora deste sistema de distribuição, 

os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, os hemoderivados, as soluções injetáveis 

de grande volume, assim como desinfetantes e anti-séticos, pois uns têm um circuito próprio 

de distribuição e outros são distribuídos por outro sistema, de acordo com a legislação em 

vigor. 

 O sistema manual de aviamento é usado quando há atualizações do perfil 

farmacoterapêutico do doente, e em situações de alta ou transladação. É também muito 

utilizado para colmatar as lacunas deixadas pelo sistema anterior. 

 Os medicamentos para este sistema estão armazenados em estantes, organizados por 

ordem alfabética da DCI, forma farmacêutica e dosagem. Após a dispensa através do 

processo semi-automático, é emitida uma lista com as faltas de pedidos que não foram 

dispensados, sendo então as gavetas com a medicação dos utentes completas, e 

posteriormente verificadas pelo farmacêutico responsável, a fim de detetar erros. 

 

4.1.2. Dispensa de medicamentos por reposição de stocks 
 O sistema de dispensação por reposição de stocks nas unidades de enfermaria, 

consiste em estabelecer em cada unidade clínica quantidades de medicamentos que supram 

as necessidades habituais dos pacientes que atendem, previamente estabelecidas pelos 

farmacêuticos, enfermeiros e médicos desses mesmos serviços [3], [15]. No HUVN este sistema 

está implementado apenas no serviço de urgência, e a reposição é feita três vezes por 

semana, sendo dispensada a quantidade necessária para se atingirem novamente os stocks 

máximos. 

Fig. 4: Sistema semi-automático Kardex®. 
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Figura 6: Sistema semi-automático Kardex®. 

Após a validação, as prescrições são impressas em listagens organizadas por serviços 

clínicos e cabe aos TF e aos enfermeiros dos SF a execução da preparação da medicação 

em gavetas individuais dos módulos que fazem parte dos carros de distribuição da 

medicação.[9] 

 

 

 

 

 

 

 

Esta preparação é feita em carrinhos organizados por gavetas individuais referente ao 

doente internado no respetivo serviço clínico. Esta preparação é novamente verificada e 

validada pelo farmacêutico responsável pelo serviço em questão.  

 

O processo de preparação da medicação para ser colocada nos carros de distribuição é 

efetuado, no HUVN, de duas formas distintas: 

 

1. Sistema semi-automático Kardex® vertical  
O Kardex® é um sistema de armazenamento centralizado (cerca de 85% dos 

medicamentos usados em Dose Unitária) e semi-automático, composto por um armário 

controlado eletronicamente, gerido por um software e interconectado com as aplicações 

existentes no Hospital, permitindo o acesso ao perfil farmacoterapêutico de cada doente e 

deste modo a preparação mais racional das respetivas gavetas. 

O Kardex® está devidamente estruturado e como tal dispõe de um conjunto de gavetas 

rotativas (em que cada gaveta contem um determinado medicamento) dimensionadas para 

doses individualizadas. Mas devido às dimensões de alguns produtos estes não se 

encontram armazenados no Kardex® sendo posteriormente dispensados manualmente pelo 

TF. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 5: A) Carro de Medicação; B) Gavetas do 

Carro de Medicação após preparação pelo TF. 

Fig. 5: Prateleiras de armazenamento de 
medicamentos para sistema de aviamento 
manual 
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Resumo do Circuito de Distribuição pelo SDIDDU 

 
 

3.1.2. Dispensa de medicamentos por reposição de stocks 
Este sistema de distribuição está em vigor no HUVN no serviço de urgência, em 

complementaridade com o sistema anterior e, estabelece nas unidades de enfermaria, um 

stock nivelado de medicamentos previamente definidos pelos SF e pela Enfermaria dos 

respetivo serviço clínico.[5,10] 

No HUVN, existem dez consultas de urgências numeradas de 1 a 10, onde se situam os 

armários que contêm os medicamentos e nos quais a reposição é feita três vezes por 

semana, geralmente, à segunda, quarta e sexta-feira.[10]  

Durante o meu período de estágio tive oportunidade de proceder a esta reposição no 

serviço de urgências e acompanhei de perto todos os procedimentos levados a cabo pelo 

TF, incluindo a reposição e a anotação das quantidades. 

Figura 10: Ciclo do medicamento pelo SDIDDU [1] 

Figura 9: �
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4.2. Sistema Automático de Dispensa de Medicamentos (SADM) 
 Os Sistemas Automáticos de Dispensa de Medicamentos podem ser definidos como 

um conjunto de armários controlados eletronicamento, geridos por um software que se 

encontra ligado às aplicações informáticas dos SFH. No HUVN o software utilizado é o 

Omnicell®, que limita o acesso aos medicamentos e controla os medicamentos armazenados 

e a sua dispensação [15], [16]. 

 Estes sistemas automatizados apresentam um modo de funcionamento bastante 

simples, dispondo de um teclado e monitor tátil, para a realização de todas as funções: 

identificação do usuário (enfermeiro, farmacêutico ou médico), seleção do paciente, recolha de 

medicamento e ainda reposição dos mesmos (apenas disponível para os farmacêuticos). 

Todos os dias, em tempo real, é gerada uma listagem nos SF com os consumos de cada 

serviço e quais os stocks a atingir o mínimo. A partir dessas listagens, um técnico prepara a 

medicação, e o farmacêutico responsável desloca-se a cada serviço, faz a reposição de stock, 

e ao mesmo tempo verifica se os stocks estão de acordo com as listagens e ainda verifica os 

prazos de validade [16]. 

 

4.3. Dispensa de Medicamentos a Doentes em Ambulatório 
 A unidade de Pacientes Externos localiza-se no Hospital de Rehabilitación y 

Traumatología no Centro Periférico de Especialidades de Cartuja, e é dirigida pelo Dr. López 

Pastor com o auxílio da enfermeira Maria José Cantero, que me orientaram durante o estágio 

nesta área. De modo a garantir a total confidencialidade das consultas, estas decorrem em 

gabinetes individualizados [17]. 
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� Redução do consumo de medicamentos; 

� Diminuição do risco associado ao uso do medicamento uma vez que há um registo 

completo de todos os consumos (quem retirou, quando retirou e para quem retirou); 

� Maior controlo na dispensa e administração de medicamentos; 

� Maior controlo de estupefacientes e psicotrópicos; 

� Melhores condições de conservação e melhor gestão do espaço físico. 

No entanto, como com qualquer sistema os contras também estão presentes no que diz 

respeito ao investimento que é necessário efetuar na aquisição dos equipamentos, 

resistência por parte das equipas de saúde e ainda potencial risco de falha do sistema 

informático.[12] 

 

 

3.3. Dispensa de Medicamentos a Doentes em Ambulatório 
A unidade de Pacientes Externos localiza-se no Hospital de Rehabilitación y 

Traumatología no Centro Periférico de Especialidades de Cartuja. Esta unidade é dirigida 

pelo Dr. López Pastor que conta com o apoio da enfermeira Maria José Cantero e com um 

residente em formação. De modo a garantir a total confidencialidade quer dos dados quer 

das conversas sobre a terapêutica, os gabinetes são individualizados.[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta unidade apresenta instalações climatizadas (temperaturas inferiores a 25ºC e 

humidade inferior a 60%) de modo a garantir as melhores condições de conservação dos 

medicamentos e conta ainda com o apoio de um sistema de Robot ,no armazém , de modo 

a rentabilizar ao máximo o espaço e a redução de stock para um maior controlo deste. 

Também com este sistema o tempo dispensado na atenção ao doente é maior.  

Estive nesta unidade cerca de duas semanas e foi bastante gratificante pois tive a 

oportunidade de acompanhar todo o processo de dispensa de medicamentos e toda a 

informação que é necessária fornecer a doentes em ambulatório. 

A dispensa de medicamentos a doentes em regime de ambulatório assume uma 

relevância crescente a nível hospitalar apresentando um leque de vantagens entre as quais 

Figura 14: Área do armazém: 

sistema de Robot 
Figura 13: Gabinete individualizado de 

Consultas Externas 

Fig. 6: Gabinete de atendimento 
personalizado 

Fig. 7: Sistema robot de dispensação 
de medicamentos 
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 Esta unidade apresenta instalações climatizadas de modo a garantir as melhores 

condições de conservação dos medicamentos, e ainda um Robot de distribuição de 

medicamentos, localizado no armazém, que ajuda a otimizar o espaço ocupado pela 

medicação e rentabiliza o tempo dispensado nas consultas, pois assim a atenção dada ao 

doente é maior. 

 As vantagens do tratamento em regime de ambulatório passam pela redução dos 

custos relacionados com o internamento hospitalar, redução dos riscos inerentes a um 

internamento e ainda a possibilidade do doente continuar o tratamento no seu ambiente 

familiar [3]. 

 No HUVN são dispensados em regime de ambulatório medicamentos de uso 

hospitalar, medicamentos de uso compassivo, medicamentos usados no tratamento de 

patologias como fibrose cística, artrite reumatóide, esclerose múltipla, hepatite B e C, infeção 

pelo HIV e SIDA, insuficiência renal crónica, doenças oncológicas, tuberculose, medicamentos 

usados nos tratamentos de fertilidade, entre outros. São também dispensados medicamentos 

estrangeiros de uso hospitalar, formulações magistrais e ainda medicamentos em investigação 

clínica, sujeitos a um protocolo de Ensaios Clínicos [17]. Estes medicamentos são aqueles que 

pelas suas caraterísticas farmacológicas ou interesse para a saúde pública estão reservados 

aos tratamentos que se prestam em meio hospitalar, pelo que regra geral, são medicamentos 

muito caros, com perfil de segurança pouco favorável e para patologias crónicas, o que implica 

tratamentos de longa duração e cuja eficácia e segurança devem ser constatemente 

monitorizados. 

 O horário de atendimento a doentes de ambulatório é preferencialmente das 8h00 às 

14h30, sendo possível a dispensação no horário da tarde, das 17h00 às 20h00, mas sempre 

com marcação prévia [17]. 

 Para a dispensação, é necessário a apresentação do cartão de saúde e da prescrição 

médica, que pode ser uma ordem médica de dispensa de medicação a doentes de ambulatório 

(Anexo III) ou um documento de seguimento médico de dispensa hospitalar (Anexo IV), 

apresentado por doentes de outros hospitais. Em ambos os documentos devem estar 

presentes os dados do doente, como nome e apelido, diagnóstico e/ou justificação clínica, 

medicamento prescrito e posologia e ainda a assinatura do médico e data da prescrição [17]. 

 Após verificação da prescrição, e se todos os dados estiverem corretos, procede-se 

então à dispensa da medicação, que regra geral é feita para 30 dias de tratamento, permitindo 

assim um maior controlo da terapêutica. Deve sempre ser transmitida de forma clara, concisa, 

e adequada a cada caso, toda a informação relativa à duração do tratamento, posologia, 
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possíveis reações adversas, interações e precauções especiais, de forma oral e escrita, de 

forma a que seja possível fazer um acompanhamento farmacoterapêutico eficaz [17]. 

 

4.4. Dispensa de Medicamentos sujeitos a controlo especial 
 Como já foi referido, alguns medicamentos, devido à sua natureza, estão sujeitos a 

uma legislação e controlo especiais, como é o caso dos CTX, imunossupressores, anti-

infeciosos, estupefacientes e psicotrópicos, e por isso a sua dispensa requer protocolos 

especiais que devem ser sempre cumpridos [18]. 

 

4.4.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes (MPE) atuam diretamente sobre o 

Sistema Nervoso Central (SNC) e são usados no tratamento de diversas doenças e em 

múltiplas aplicações nas mais variadas situações clínicas, como doenças psiquiátricas, 

oncologia ou ainda como analgésicos ou anti-tússicos. Por esta razão, os MPE são regidos por 

uma legislação própria, na tentativa de evitar o seu uso ilícito, uma vez que podem induzir 

habituação e até dependência física e psíquica [18], [19]. 

 Sempre que seja necessária a administração de fármacos deste grupo, o enfermeiro do 

serviço requerente, desloca-se aos SF, com a requisição oficial de estupefacientes (Anexo V), 

devidamente preenchida, com o nome do doente, cama, número de processo, quantidade 

prescrita, identificação do enfermeiro que administra o medicamento e ainda a assinatura e 

número mecanográfico do diretor de serviço [19], [20]. 

 Cada requisição é constituída pelo original e duplicado, podendo apenas conter uma 

substância ativa. O original fica nos SF, e o duplicado acompanha o medicamento para o 

serviço que o requeriu [20]. 

 A finalização do processo de dispensa requer a assinatura do farmacêutico 

responsável, do enfermeiro que recebe a medicação, do diretor clínico ou substituto legal, e 

deve ser datada, para poder ser validada [20]. 

5. Produção e Controlo de Medicamentos 
 As preparações oficinais e fórmulas magistrais permitem preencher uma lacuna ainda 

não ocupada pela indústria, e uma personalização da terapêutica através do estabelecimento 

da composição qualitativa (componentes não tolerados, associações de substâncias ativas e 
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formas farmacêuticas) e quantitativas (dosagens), adaptando assim o medicamento ao perfil 

fisiopatológico do doente. Os SFH vêm-se assim obrigados a responder a estas limitações da 

preparação de medicamentos através da preparação de medicamentos, que são cada vez 

mais individualizados e adaptados a cada doente, que devem ter sempre por base as “Boas 

Práticas” na preparação de medicamentos manipulados, de forma a garantir a sua segurança 
[8]. 

 No HUVN, a área de Farmacotecnia é onde se executam as preparações 

farmacêuticas e estas podem ser: 

- Preparações estéreis ou citotóxicas individualizadas; 

- Preparações para nutrição parentérica; 

- Manipulação de especialidades farmacêuticas comercializadas; 

- Reembalagem de medicamentos em dose unitária [21]. 

 

5.1. Formas Farmacêuticas não Estéreis 
 Para a elaboração de preparações farmacêuticas, deve ser enviada para o serviço de 

Farmacotecnia uma petição específica para o efeito. Esta vai ser avaliada pelo farmacêutico 

responsável em relação à segurança do medicamento no que diz respeito às dosagens das 

substâncias ativas e à inexistência de incompatibilidades e interações que ponham em causa 

a ação do medicamento e a segurança do doente. Posteriormente é emitida uma ficha de 

preparação que contém toda a informação necessária para o processo de manipulação na 

qual devem constar: nome do médico prescritor,serviço clínico, substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem, composição qualitativa e quantitativa da preparação, matérias-primas 

utilizadas, incluindo o lote, origem e prazo de validade, controlos efetuados, observações, 

condições de conservação, material usado, técnica de preparação, número de unidades a 

preparar, quantidade resultante, identificação do operador e supervisor, e ainda lote e data de 

elaboração [22]. 

 Após validação de toda a informação presente na petição e na ficha de preparação, 

procede-se à elaboração do medicamento manipulado, segundo as etapas descritas na ficha 

de preparação, pelo farmacêutico, ou sob a sua supervisão. De acordo com o tipo de 

manipulado, são realizados ensaios de verificação recomendados, nomeadamente a avaliação 

das caraterísticas organoléticas, de caráter obrigatório [22]. 
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5.2. Formas Farmacêuticas Estéreis / Preparação de misturas intravenosas 
 A elaboração de formas farmacêuticas estéreis é da responsabilidade do farmacêutico, 

uma vez que está sujeita a condições especiais de preparação, de modo a garantir a correta 

composição, pureza, estabilidade e esterilidade, com um acondicionamento adequado e uma 

identificação precisa, apropriadas ao paciente. Devido às caraterísticas destas preparações, a 

sua elaboração deve decorrer em áreas limpas, com alimentação de ar filtrado e o acesso do 

pessoal e dos materiais deve ser feito através de antecâmaras [23]. 

 No HUVN, estas são preparadas na Unidade de Elaboração de Medicamentos, da qual 

faze parte a Unidade Centralizada de Nutrição Parentérica, a Unidade Centralizada de 

Citotóxicos (UCC) e a Unidade de Farmacotecnia, localizando-se no 4º piso do Hospital 

Materno Infantil. 

  

5.2.1. Unidade Centralizada de Nutrição Parentérica 

 A Nutrição Parentérica (NP) define-se como sendo o aporte de nutrientes por via 

endovenosa com o objetivo de evitar balanços energéticos e proteicos negativos nos casos em 

que a Nutrição Entérica (NE) é impossível ou inadequada, e pode ser realizada a nível 

hospitalar, de ambulatório ou no domicílio, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, 

órgãos ou sistemas [24], [25]. De modo a cobrir todos os requisitos metabólicos, este aporte pode 

dar-se como suplemento a uma NE, por via periférica (NP periférica), ou ainda por via central 

(NP central), e a decisão de iniciar um doente na nutrição assistida, deve seguir o estabelecido 

na Figura 8. 

 
 

a 4% do peso do organismo; a concentração sérica é facilmente monitorizada. Embora essa 

concentração não seja marcador seguro das necessidades, é um valioso indicador. A redução da 

concentração sérica revela quase sempre deficiência, com excepção do sódio, em relação ao 

qual se administram, errada e frequentemente quantidades exageradas. Os electrólitos exigem 

grande atenção e a correcção de défices deve preceder a instituição de qualquer terapêutica 

nutricional mais agressiva (artificial), a fim de prevenir a Síndrome de Realimentação. 

 

Em geral, as quantidades de micronutrientes administradas, particularmente oligoelementos e 

vitaminas, baseiam-se no estabelecido pelas recomendações dietéticas (RDA). Estas têm vindo a 

sofrer grandes modificações, em particular em relação a alguns nutrientes como o ácido fólico; 

por outro lado são desconhecidas as necessidades reais em períodos de doença. No 

desconhecimento destas, é mais seguro o seu fornecimento conforme as RDA. 

 

A terapêutica nutricional tem de ser encarada como integrante da restante estratégia de 

tratamento. 

 

A maioria dos doentes pode e deve receber nutrição oral, em regra através de alimentos 

correntes, mesmo que necessitem de dietas terapêuticas que exijam modificação na 

composição, consistência ou número de refeições. Sobretudo no doente hospitalizado, e cada 

vez mais no doente ambulatório, é necessário recorrer a alternativas destinadas ao doente que 

não quer, não consegue ou não pode receber os nutrientes necessários através de dietas de 

alimentos correntes. O primeiro aspecto a considerar é a escolha da via de Administração de 

nutrientes (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Algoritmo para Decisão da Via de Administração de Nutrientes 

 

 

Página 137/255 

Fig. 8: Algoritmo para Decisão da Via de 

Administração de Nutrientes [25] 
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 A elaboração correta das Misturas Nutritivas para Nutrição Parentérica (MNNP) deve 

cumprir os objetivos de minimizar ou eliminar a sua frequência e tipo de complicações que 

podem estar relacionadas com a sua administração, assim como garantir a sua eficácia. Deste 

modo, na preparação de MNNP existem múltiplos pontos críticos, que devem estar 

perfeitamente controlados para prevenir tantos os erros de medicação, como para garantir a 

formulação correta destas misturas. Os pontos a controlar são: a formulação/ prescrição 

médica, as condições de preparação, a estabilidade e compatibilidade dos componentes, 

filtração e identificação [23].  

 

 No HUVN, as prescrições médicas de adultos são recebidas na unidade de nutrição 

antes das 10h, tendo obrigatoriamente de estar assinadas pelo médico prescritor. Estas 

formulações podem ser de dois tipos, uma formulação estandardizada (Anexo VI) que dispõe 

de um conjunto de 7 dietas e que cobrem grande parte dos adultos hospitalizados, ou uma 

formulação individualizada (Anexo VII), tendo em conta os requisitos específicos do doente 

em questão. 

 As prescrições pediátricas são sempre individualizadas e chegam à unidade de 

nutrição até às 11h, sempre assinadas pelo médico responsável pelo paciente [26]. 

  Após receção das prescrições, estas deverão ser verificadas pelo farmacêutico, quer 

qualitativamente, quer quantitativamente, observando os seguintes ítens: 

- Dados identificativos da prescrição; 

- Identificação dos nutrientes e quantidades solicitadas se adequam ao quadro clínico 

do doente; 

- Ajuste de quantidade de nutrientes ao volume prescrito; 

- Compatibilidade entre os nutrientes solicitados, e entre estes e a medicação do 

paciente; 

 Se tudo estiver conforme, o farmacêutico procede ao registo informático da prescrição, 

registando o perfil do doente, seleciona a dieta em questão e por fim procede à impressão da 

folha de elaboração e das etiquetas adesivas para colocar nas bolsas de NP [26].  

 A elaboração das misturas de NP vai ser efetuada numa câmara de fluxo laminar 

horizontal, que se encontra numa sala limpa de acesso restrito. Todo o material que entra na 

sala é previamente esterilizado e/ou desinfetado, numa área adjacente à da manipulação e 

que possui comunicação com a sala de manipulação através de uma caixa de passagem com 

porta dupla. Também a entrada de pessoal se faz a partir de uma antecâmara reservada ao 
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vestuário esterilizado e à desinfeção das mãos e antebraços, de acordo com os protocolos da 

OMS [23], [26]. 

 De modo a garantir a uniformização da preparação de MNNP, esta deve seguir 

procedimentos normalizados, elaborados e assinados pelo farmacêutico responsável, que vai 

também fazer o controlo de qualidade de todos os produtos manipulados finalizados. Assim, 

após a preparação da MNNP, esta vai estar sujeita a um controlo rigoroso do ponto de vista 

visual, físico-químico e microbiológico, que permite garantir a sua segurança e qualidade [27]. 

 Após finalizadas e validadas, as preparações parenterais vão ser armazenadas num 

frigorífico exclusivo para bolsas de NP, a uma temperatura de 2ºC a 8ºC, e separadas de 

acordo com a localização de cada doente, para serem depois distribuídas pelas diferentes 

áreas hospitalares [27]. 

 

5.2.2. Unidade de Citotóxicos 

 Os medicamentos citostáticos são substâncias citotóxicas que se utilizam para causar 

um dano celular, dano este não seletivo para as células tumorais, já que os seus efeitos 

tóxicos adversos afetam todas as células do organismo. 

 Os agentes citostáticos são usados principalmente no tratamento de processos 

oncológicos. O número cada vez maior de casos de neoplasia tratados com quimioterapia 

antineoplásica, somados a um maior uso em patologias distintas como resultado do avanço 

nos conhecimentos médicos, implica que estes medicamentos sejam cada vez mais utilizados 

em terapêutica assistencial. Assim sendo, existe também um risco crescente para a saúde dos 

trabalhadores que os manipulam [28]. 

 O manuseamento dos medicamentos citostáticos deve ser realizado de acordo com as 

normas para a sua preparação, administração aos doentes, actuação em caso de derrames e 

eliminação de resíduos, tendo sempre em atenção a proteção e segurança dos trabalhadores 

e dos doentes. Neste sentido, o HUVN segue o estipulado pela “Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales”, a fim de fomentar uma atitute preventiva em toda a comunidade hospitalar [28]. 

 Antes de se poder proceder à elaboração do medicamento citostático, o farmacêutico 

responsável deve receber uma prescrição médica específica (Anexo VIII), na qual deverá 

verificar: 

- Dados do paciente:  

o Nome, número de história clínica, peso, superfície corporal e idade; 

o Serviço requerente; 
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o Diagnóstico; 

- Dados relativos ao tratamento e administração: 

o Linha de tratamento; 

o Objetivo do tratamento: adjuvante, metastático 

o Nome do esquema terapêutico; 

o Nome dos citostáticos; 

o Dose total; 

o Número de ordem do ciclo; 

o Duração da sessão de quimioterapia; 

o Via de administração; 

o Tipo de solvente e volume total; 

o Velocidade de infusão; 

o Data de administração; [28], [29] 

 Após esta verificação da prescrição, esta deve ser transcrita para o sistema 

informático, selecionando o esquema usado através da base de dados de misturas de 

citostáticos, previamente estabelecida segundo os esquemas terapêuticos usados e as 

caraterísticas de estabilidade dos mesmos. De seguida é necessário comprovar se o esquema 

de tratamento se adequa ao esquema de administração, se há concordância entre o 

tratamento prescrito e o protocolo predefinido para esse diagnóstico, efetuar o cálculo da dose 

em função do peso e superfície corporal, verificar se a via de administração é adequada para o 

citostático escolhido, se existem incompatibilidades entre o medicamento e o veículo de 

solução, ou entre os citostáticos que estejam a ser administrados ao mesmo paciente [28], [29]. 

 Se não houver nenhuma incompatibilidade, procede-se ao preenchimento de uma folha 

de elaboração e imprimem-se as etiquetas correspondentes, só depois se inicia o processo de 

manipulação do medicamento citotóxico. Estes medicamentos são produzidos em salas 

específicas e exclusivas para este efeito, mas em tudo semelhantes às utilizadas para a 

preparação de MNNP, tendo no entanto um sistema de tratamento de ar independente do 

resto do centro hospitalar, e um gerador de eletricidade próprio, que se ativa na eventualidade 

de uma falha de eletricidade [29]. 

 Devido à natureza destes medicamentos, existem protocolos especiais que têm de ser 

cumpridos, nomeadamente em relação à desinfeção da sala, durante a produção, e mesmo 

em relação ao pessoal técnico encarregue da preparção dos citostáticos, que têm uma 

formação especial para poder manipular este tipo de medicamentos, possuem um registo 

individual onde consta o período de tempo correspondente ao trabalho, a estimativa das doses 
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a que estiveram expostas e o registo de ocorrência de acidentes. São também submetidas a 

exames médicos regulares [28]. 

 Após conclusão do manipulado, cada preparação é confirmada em relação ao que foi 

prescrito, tendo também especial atenção para a integridade física da solução preparada, 

ausência de precipitdos, coloração, partículas em suspensão e volume medido. Esta avaliação 

determina a conformidade ou não da preparação, de acordo com o que está preconizado [29]. 

 Por fim, a distribuição do citotóxico para o serviço onde vai ser administrado é feita pelo 

assitente operacional, em malas herméticas identificadas com o rótulo “Citotóxico”. 

 

 Devido a todas as regras e procedimentos, a minha formação nesta área resumiu-se 

exclusivamente à verificação de prescrições, execução de cálculos, e verificação de soluções 

finais, mas foi interessante poder observar como se desenvolve todo este processo complexo. 

 

5.3. Reembalagem de Medicamentos 
 A reembalagem de medicamentos sólidos orais é essencial ao sistema de distribuição 

individual diária em dose unitária, e permitiu uma redução drástica no tempo que as 

enfermeiras dispensavam na preparação da medicação a administrar aos pacientes, redução 

do risco de contaminação do medicamento, e ainda permitiu uma melhor gestão da economia 

do medicamento [30]. 

 No HUVN, a área de reembalagem de medicamentos é uma sala, exclusivamente 

destinada para este efeito, na zona do armazém central. Esta sala é denominada “Área de 

Reenvasados”, e é uma sala pequena, fechada, equipada com um aparelho semiautomático 

Multiblist KRZ® para acondicionamento de medicamentos sólidos orais, quando estes não são 

fornecidos pela indústria farmacêutica acondicionados em doses unitárias. 

 

Fig. 9: Aparelho semi-automático Multiblist 
KRZ® 
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4.2.4. Reembalagem de Medicamentos 
 

A reembalagem de medicamentos sólidos orais (comprimidos, inteiros ou fracionados e 

cápsulas) é essencial ao sistema de distribuição individual diária em dose unitária.[33] A 

reembalagem permitiu uma redução do tempo que as enfermeiras dispensavam na 

preparação da medicação a administrar, redução do risco de contaminação do medicamento 

e ainda permitiu uma maior gestão da economia do medicamento.  

No HUVN, na zona do armazém dos Serviços Farmacêuticos existe uma sala 

exclusivamente destinada ao reembalamento de medicamentos. Esta sala é denominada de 

�	��� ��� ������
���
� e trata-se de uma sala pequena, fechada e equipada com um 

aparelho semiautomático Multiblist KRZ para acondicionamento de medicamentos sólidos 

orais, quando estes não são fornecidos pela indústria farmacêutica acondicionados em 

doses unitárias. Também são reembalados outros medicamentos orais sólidos não 

fotossensíveis e não termolábeis. Medicamentos como a Nitroglicerina sublingual que é um 

medicamento volátil ou o Clorambucilo 2 mg que é um citostático de frio, não podem sofrer o 

processo de reembalamento.[34]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta máquina embaladora tem acoplado um sistema informático que possibilita a 

programação prévia de cada operação de reembalagem, incluindo a rotulagem dos 

medicamentos reembalados. Parâmetros como a estanquicidade, proteção mecânica, 

proteção da luz e do ar devem ter sidos em conta de modo a conseguir a melhor 

conservação possível dos fármacos. 

 

A integridade do medicamento deve ser sempre verificada pelo farmacêutico 

responsável antes de se iniciar o processo de reembalagem, isto é, deve verificar se o 

medicamento em questão é o correto, se está em boas condições e se os dados relativos ao 

mesmo foram corretamente introduzidos no programa informático acoplado à máquina de 

reembalagem.  

A reembalagem é levada a cabo por um TF que antes de proceder à reembalagem 

propriamente dita deve colocar uma touca, máscara cirúrgica e um par de luvas limpas de 

modo a cumprir as regras de higiene e limpeza. As luvas, bem como o restante equipamento 

Figura 27: Aparelho semi-automático Multiblist KRZ 
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Esta máquina reembaladora tem acoplado um sistema informático que permite a programação 

prévia de cada operação de reembalagem, incluindo a rotulagem dos medicamentos 

reembalados. Antes dos medicamentos serem colocados na máquina, a sua integridade deve 

ser sempre verificada pelo farmacêutico e se os dados relativos ao mesmo foram introduzidos 

corretamente no programa informático. 

 A reembalagem, realizada por um técnico, é feita para um lote de medicamentos cada 

vez, não sendo permitidos outros medicamentos na área de reembalagem, de modo a evitar 

erros de contaminação cruzada. Posteriormente é feito um registo diário para cada lote 

reembalado, onde são anexadas as cartonagens dos medicamentos como comprovativo dos 

fármacos reembalados (Anexo IX), que requer validação por parte do farmacêutico 

responsável pela área, para que este seja libertado e possa ser usado nos sistemas de 

distribuição individual diária em dose unitária. Esta validação pressupõe uma correta avaliação 

da manga produzida, tanto em termos de conteúdo e integridade medicamentosa, como de 

rotulagem [30]. 

 Foi nesta área que tive a possibilidade de participar mais ativamente em todos os 

processos descritos, e também pude constatar que todos os medicamentos reembalados são 

sempre verificados pelo farmacâutico responsável e validados, sem exceção. 

6. Farmacocinética Clínica e Farmacovigilância 

6.1. Farmacovigilância 
 No ano de 1972 a Organização Mundial de Saúde (OMS) definui a Farmacovigilância 

como “qualquer procedimento que pretenda obter conclusões sobre uma provável causalidade 

que possa existir entre uma droga e as reações adversas numa população” [31].  

 O Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV) é constituído pelos 17 Centros de 

Farmacovigilância de cada Comunidade Autónoma, pela Agencia Española del Medicamento e 

por todos os profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos hospitalares. Assim, todo e 

qualquer profissional de saúde tem o dever de notificar as suspeitas de reações adversas 

graves a medicamentos, incluindo reações adversas que desencadearam a morte do doente, 

que motivaram hospitalização ou colocaram em risco a vida do doente, que não se encontram 

descritas ou ainda provocadas por medicamentos recentemente introduzidos no mercado, 

através do preenchimento de um formulário de notificação, designado de “tarjeta amarilla” 

(Anexo X) [32]. 
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6.2. Farmacocinética Clínica 
 A Farmacocinética Clínica constitui uma ciência de caráter multidisciplinar e de grande 

interesse sanitário, cujo principal objetivo é a individualização posológica e otimização dos 

tratamentos farmacológicos, com a finalidade de alcançar a máxima eficácia terapêutica com a 

mínima incidência de efeitos adversos [33]. 

 Com o objetivo geral de melhorar a terapia em pacientes mediante o uso de critérios 

farmacocinéticos, as diversas funções da Farmacocinética Clínica são realçadas pelas 

seguintes aplicações na resolução de problemas farmacoterapêuticos: 

- Estabelecimento inicial do esquema posológico em doentes concretos tendo por 

base diversos parâmetros (como o perfil cinético do fármaco, o objetivo terapêutico, 

variáveis fisiopatológicas e clínicas do doente); 

- Controlo ou reajuste posológico em função das necessidades de cada doente; 

- Deteção de respostas anómalas que podem dever-se a diferentes fatores: falta de 

adesão, problemas de biodisponibilidade, erros de medicação, interações, perfil 

cinético anormal e efeitos farmacogenéticos; 

- Avaliação de situações especiais como é caso das intoxicações medicamentosas; 

- Análise retrospetiva de erros terapêuticos ou tratamentos inadequados; 

 

 
Fig. 10: Papel da Farmacocinética Clínica no planeamento e controlo da posologia [33] 

 

 A área de Farmacocinética Clínica do HUVN localiza-se no quarto piso do Hospital 

Materno Infantil e é responsável pela receção, análise e informação dos resultados de 

amostras biológicas de pacientes hospitalizados ou de ambulatório, em tratamento com 

fármacos de estreita margem terapêutica, que tenham consumido drogas de abuso, ou ainda 

que sejam vítimas de intoxicações [34]. 

Farmacocinética 
Clínica 
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do fármaco; 
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 Esta foi uma das áreas que mais me agradou durante o meu estágio no HUVN, pois 

tive oportunidade de por em prática os conhecimentos que adquiri ao longo do curso de 

Ciências Farmacêuticas, tanto laboratoriais, como teóricos na interpretação dos parâmetros 

farmacocinéticos e conclusões sobre o regime posológico mais adequado à situação clínica 

em causa. Foi ainda onde pude ter maior autonomia durante a realização do meu trabalho e 

onde senti mais a importância do trabalho do Farmacêutico Hospitalar. 

 

Processamento de amostras: 

 As amostras biológicas (de sangue ou urina) chegam à área de Farmacocinética com 

uma petição, que será diferente dependendo da determinação que se solicite e deverão 

comprovar-se os seguintes aspetos: 

- Tubo de amostra: o Farmacêutico deverá verificar que a amostra está apta para 

processamento, que o tubo utilizado é o correto, identificação inequívoca do tubo em 

relação ao impresso, e quantidade suficiente (200µL) para a realização da análise. 

- Impresso de petição: o Farmacêutico deverá comprovar o correto preenchimento da 

petição, que poderá ser para: 

o Monitorização de rotina (pacientes em ambulatório ou em regime de 

internamento); 

o Pacientes em urgências; 

o Determinação de tóxicos em urina; 

 O modelo da petição vai depender da determinação solicitada, mas todos devem ter: 

- Identificação do paciente com nome e número de história clínica; 

- Fármaco a determinar; 

- Data e hora da última administração (não aplicável à determinação de tóxicos na 

urina); 

- Data e hora da extração da amostra; 

- Nome e assinatura do médico responsável pela petição [34]. 

 Caso a amostra não satisfaça todas as condições para a análise (tubo incorreto, 

quantidade insuficiente, identificação mal feita), ou seja solicitada uma análise que não se 

realize na área de Farmacocinética, deve-se preencher um formulário de “No conformidad de 

Muestras” (Anexo XI), e a amostra deve ser devolvida ao serviço de origem com uma cópia do 

formulário. 
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 Uma vez comprovados todos os dados da petição, a pessoa encarregada deve registar 

a petição no “libro dietario” anotando a data, o número de registo (atribuído pelo serviço de 

Farmacocinética), nome do paciente e fármaco/s a determinar. 

 Se a amostra é de caráter urgente, a sua análise processa-se de imediato, se é não 

urgente, a sua análise será feita no decurso da jornada de trabalho. 

 As amostras são processadas pela pessoa encarregada, em aparelhos distintos, com 

diferentes técnicas analíticas, dependendo do fármaco que se vá analisar, obtendo-se um 

valor de concentração plasmática, ou um resultado qualitativo positivo/negativo em amostras 

de urina. 

 Diferentes analisadores e diferentes técnicas constam na unidade de farmacocinética 

tais como: 

 

- AxSYM Plus: Incorpora as técnicas de FPIA (Fluorescence polarization 

immunoassays) e MEIA (Microparticles Enzymatic Imuno Assay) para a análise de: 

FPIA MEIA 

SORO URINA (Análise qualitativa) SORO 

Ácido valpróico Anfetaminas Digoxina 

Antidepressivos tricíclicos Benzodiazepinas  

Carbamazepina Cannabis  

Fenitoína Cocaína  

Fenobarbital Opiáceos  

Gentamicina   

Paracetamol   

Salicilatos   

Vancomicina   

Topiramato   

Etanol 

Teofilina 

Tobramicina 

  

Tabela 2. Fármacos analisados pelo aparelho AxSYM Plus 
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 Este aparelho requer uma manutenção exaustiva (diária, semanal e mensal). Assim, 

semanalmente deve realizar-se uma verificação fotométrica de ambos os sistemas, FPIA e 

MEIA. O ensaio MEIA permite efetuar determinações de analitos de elevado peso molecular 

enquanto que a tecnologia FPIA permite analisar moléculas mais pequenas. É importante que 

diariamente se realize um controlo interno para cada tipo de ensaio, para que deste modo se 

possam detetar possíveis desvios do aparelho em todas as gamas de concentrações, devendo 

sempre registar-se os controlos usados no “Registro diario de controles” [34]. 

 

- TDx: incorpora a técnica FPIA para a 

análise em soro de Amicacina, Primidona, 

Etosuximida e Metotrexato, sendo este 

último o mais comum. Este aparelho 

segue as mesmas regras de manutenção 

que o anterior [34]. 

 

 

- DXpress™ reader: utiliza um imunoensaio 

cromatográfico para a determinação de tóxicos em 

urina: Cocaína, Cannabis, Feniciclidina, 

Benzodiazepinas, Barbitúricos, Metadona, 

Antidepressivos Tricíclicos e ainda Anfetaminas, 

sendo os resultados obtidos em cinco minutos. Mais 

uma vez, deve realizar-se uma manutenção 

exaustiva, tal como para os aparelhos anteriores [34]. 

Fig. 12: Aparelho TDx 

Fig. 13: Aparelho DXpress™ reader 

Fig. 11: Aparelho AxSYM Plus 
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- Ilyte: Este aparelho incorpora a técnica de elétrodos 

seletivos de iões para a determinação de Lítio, Sódio 

e Potássio em soro sanguíneo. Todos os dias em 

que se faça uma determinação deve ser efetuada 

uma calibração, um controlo interno e uma limpeza 

antes e depois da análise de amostras [34]. 

 

 

 

 

Validação dos resultados 

 Após obtenção dos resultados, o farmacêutico procede à sua validação, se estes 

estiverem em conformidade com o controlo de qualidade interno, e faz o resgisto no “Libro 

Dietario”. No caso de determinaçãoes efetuadas pelos aparelhos TDx, DXpress™ reader, e 

Ilyte, o resultado impresso é arquivado juntamente com a prescrição. No caso do aparelho 

AxSYM Plus, as determinações ficam registadas na memória do aparelho, tal como no “Libro 

Dietario”. Todas as petições serão arquivadas por um período mínimo de seis meses [34]. 

 

Elaboração do Relatório Farmacocinético 

 Com os resultados obtidos, o farmacêutico responsável elabora um relatório no qual 

devem estar os resultados obtidos, junto com a interpretação farmacocinética e regime 

posológico, para além de todos os dados do paciente (nome, número de processo, serviço e 

médico requerente), data e hora da última dose e extração de sangue, possíveis comentários 

ao resultado obtido e assinatura do farmacêutico responsável [34]. 

 O relatório elaborado deve ser enviado por via eletrónica através do sistema 

informático Diraya, e fica disponível para qualquer médico do hospital e ainda para qualquer 

ponto do Sistema Sanitário Público Andaluz.  

7. Ensaios Clínicos 
 No âmbito da saúde, o constante incremento na demanda de serviços de qualidade e a 

evidente escassez de recursos, tornam necessária uma avaliação cada vez maior das 

intervenções medicamentosas (profiláticas ou terapêuticas) com o objetivo de orientar e limitar 

o emprego daquelas que se mostraram eficazes, evitando usos inadequados e reduzindo 

riscos e custos desnecessários [35]. 

Fig. 14: Aparelho Ilyte 
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 No âmbito do medicamento, antes de algum fármaco novo ser aprovado e 

disponibilizado à população geral, devem ter sido efetuados ensaios para se saber a sua 

eficácia e comprovar a sua segurança. Assim sendo, juntamente com o aparecimento 

constante de novos e cada vez mais potentes agentes terapêuticos, novos sistemas de 

libertação de medicamentos e maiores exigências no controlo e vigilância dos medicamentos 

existentes, o farmacêutico hospitalar está constantemente envolvido em atividades de 

investigação, seja de forma indireta ou direta, através da integração em trabalhos de 

investigação destinados a conhecer as caraterísticas de novos medicamentos [35]. 

 A investigação é então uma forma de pensar sistemática, que emprega ferramentas, 

instrumentos e procedimentos especiais com o objetivo de obter uma solução mais adequada 

perante um problema proposto. 

 No serviço farmacêutico de Ensaios Clínicos do HUVN, estão disponíveis dois 

farmacêuticos e uma auxiliar administrativa que exercem funções como participação em 

reuniões de organização do ensaio clínico, organização de documentação necessária e 

exigida por lei, definição de procedimentos internos, registo da gestão dos medicamentos 

experimentais e das suas condições de armazenamento. Nesta área existem armários 

fechados de acesso restrito onde está guardada a medicação e um gabinete onde é realizado 

o atendimento dos participantes nos ensaios clínicos. 

 Para se iniciar um ensaio clínico, tem de haver primeiro uma reunião entre o 

farmacêutico responsável e um monitor (médico responsável pelo ensaio clínico), na qual se 

vai estabelecer a forma de atuação frente aos aspetos que envolvem os SFH, como receção, 

armazenamento e dispensação de medicamentos. É nesta reunião que se vai criar um arquivo 

sobre o ensaio clínico em causa que deverá ser constantemente atualizado até ao final do 

ensaio, e deve ser armazenado por um período de 15 anos. Neste arquivo não devem faltar os 

seguintes documentos: 

- Consentimentos informados, assinados por todos os participantes 

- Folhas de dispensação de medicação 

- Documentos de receção de medicação 

- Documentos de controlo dos stocks, medicação destruída ou retirada 

- Cópia do compromisso do investigador principal 

- Cópia do documento de conformidade do diretor do Centro Hospitalar 

- Cópia do certificado de aprovação da Comissão de Ética para a Investigação Clínica 

(CEIC) 

- Cópia da autorização da Agencia Española del Medicamento (AEM) 
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- Cópia da comunicação da AEM 

- Certificado de análise dos produtos 

- Controlo de temperaturas do frigorífico e da área de armazenamento [36]. 

 Este serviço foi um dos que mais gostei de integrar, pois pude verificar todas as etapas 

necessárias para a realização de um ensaio clínico, e ainda tive oportunidade de participar 

ativamente num, organizando material de recolha de amostras e ainda a estudar e reunir 

informação relativamente aos participantes através da sua história clínica. 
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Conclusão 
 

 O estágio no Hospital Universitario Virgen de las Nieves foi sem dúvida uma 

experiência marcante e enriquecedora, tanto a nível pessoal como profissional, que me 

permitiu conhecer a realidade do trabalho de um farmacêutico a nível hospitalar. 

 Foi extremamente gratificante poder aplicar conhecimentos teóricos e práticos que fui 

adquirindo ao longo do curso de Ciências Farmacêuticas em diversas áreas, e ainda adquirir 

novos conhecimentos que sem esta experiência não teria oportunidade de aprender. 

 Pude integrar uma equipa motivada e profissional que me acompanhou ao longo dos 

três meses de estágio, que sempre me fez sentir confiante no meu trabalho e se mostrou 

disponível para me ensinar, contribuindo para uma formação mais completa. 

 A experiência Erasmus foi uma mais valia para a minha formação a todos os níveis, 

permitindo-me o contacto com uma realidade diferente de Portugal e uma nova cultura que me 

permitiu crescer e espero, fazer de mim uma melhor profissional no futuro. 
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Anexos 
Anexo I - Livro de Regosto de entradas/saídas de Psicotrópicos e Estupefacientes  

 

 

Anexo II – Prescrição Médica 
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Anexo 1: Libro Oficial de Contabilidade de Estupefacientes 

 
 
 
Anexo 2: Prescrição Médica 
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Anexo III: Ordem Médica de Dispensação a Pacientes de Ambulatório 

 

 

Anexo IV: Documento de seguimento médico de dispensa hospitalar 
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No entanto, doentes com Fibrose Quística devido ao elevado número de medicamentos 

prescritos e ao pouco espaço que o documento anterior (figura 16) apresenta, o médico 

podem optar por prescrever o tratamento nesta receita.[13] 

 
 
Revisão e Validação da prescrição médica 

O pessoal técnico ou auxiliar verifica se todos os dados necessários constam na 

prescrição médica, caso contrário informa o farmacêutico que é o responsável por entrar em 

contacto com o médico prescritor de forma a conseguir um correto preenchimento dos 

impressos. O farmacêutico é assim, a entidade responsável por validar todas as prescrições 

médicas e irá verificar novamente se o preenchimento dos dados obrigatórios está correto. 

����������
����������
������������������
����
�������	
�����������	������Dispensación 
��������	�������	
�. [13]   

  

 
Figura 18: Gestão da Dispensa de medicamentos a pacientes externos 

Figura 17: Documento de Seguimento de medicamentos de dispensa hospitalar 
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Anexo V: Petição de dispensa de Estupefaciente e Psicotrópicos 
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Anexo VI: Prescrição Médica de uma MNNP estandardizada 
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Anexo VII: Prescrição Médica de uma MNNP individualizada 
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Anexo VIII: Folha de petição de citotóxicos 
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Anexo IX: Registo de Lotes Reembalados 
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Anexo 8: Registo de Lotes Reembalados 
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Anexo X: Formulário de Notificação Espontânea de RAM’s (“tarjeta amarilla”) 

 
  

CONFIDENCIAL 

 
NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIONES ADVERSAS A UN MEDICAMENTO 

 
Por favor, notifique  las reacciones adversas a fármacos recientemente introducidos en el mercado. 
También las reacciones graves o raras a otros fármacos. Se consideran medicamentos las vacunas, los 
productos estomatológicos y quirúrgicos, los DIU, las suturas, las lentes de contacto y los líquidos. En el 
caso de las vacunas, indique el número de lote. 
No deje de notificar por desconocer una parte de la información que le pedimos. 
 
NOMBRE DEL 
PACIENTE 

(Los  datos  de identificación  del paciente  permiten  saber si se ha repetido  alguna 
reacción; esta  información será tratada de manera estrictamente confidencial) 

..................................................................... Sexo Edad Peso (Kg) Paciente 
hospitalizado 

Núm. de historia clínica: ............... .............. ...............  No 
  

Sí 
Fechas MEDICAMENTO*  

(indique el nombre comercial) 
Dosis 

diaria y 
vía admón. Comienzo Final 

Motivo de la 
prescripción 

     
     
     
     
     
     
 
* En la  primera línea notifique el fármaco que considere más sospechoso de haber producido la reacción. 
Si cree que hay más de uno, ponga un asterisco junto al nombre de los medicamentos sospechosos. 
Notifique todos los demás  fármacos, incluidos los de automedicación, tomados en los tres meses 
anteriores. 
 

Fechas 
REACCIÓN Comienzo 

Desenlace 
(recuperado, mortal,Final secuelas, etc.) 

    
    
    
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
 
 
 
 

 MÉDICO 
FARMACÉUTICO 
ENFERMERO     

 QUE NOTIFICA   (esta información será tratada de manera estrictamente          
confidencial) 

Nombre    
Dirección    
Población  ..................... ......./......../........
Teléfono  Firma Fecha 
E-mail    
 Necesito que me envíen más tarjetas    
 Deseo recibir más información sobre las reacciones notificadas, hasta 

ahora, para este fármaco   
 También puede notificar por teléfono 93 427 46 46    
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Anexo XI: “Informe de no conformidad de muestras” 

 




