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1- Introdução 

 

O estágio curricular em Farmácia Comunitária constitui, na maioria dos 

estudantes, o primeiro contacto com a realidade profissional e representa a 

oportunidade de aplicar, desenvolver e interligar muitos dos conhecimentos adquiridos 

ao longo de todo o curso de Ciências Farmacêuticas.  

Paralelamente à aplicação da formação técnica e científica, o estágio em 

Farmácia Comunitária permite o desenvolvimento de competências de cariz humano e 

ético proporcionando uma preparação técnica e deontológica para um futuro 

desempenho competente e responsável da profissão farmacêutica numa Farmácia 

Comunitária. 

No presente relatório descrevo de forma resumida o trabalho desenvolvido e 

experiências vivenciadas ao longo dos quatro meses de estágio na Farmácia do Cais, 

assim como conhecimentos e competências adquiridas no âmbito da Farmácia 

Comunitária. 
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2- Organização do espaço físico e funcional 

 

2.1- Localização 

 

A Farmácia do Cais (FC) situa-se na Avenida Ramos Pinto, Cais de Gaia, 

Unidade 220, Santa Marinha - Vila Nova de Gaia, tendo resultado da transferência da 

Farmácia Macedo em 2009 de acordo com o capítulo III da Portaria n.º 1430/2007, de 

2 de Novembro [1].  

 Dada a sua localização, a FC presta serviços a uma população heterogénea, 

sendo visitada por utentes de todas as idades, de diferentes contextos socio-

económicos e graus de cultura e instrução variados. É então uma farmácia com 

carácter familiar mas também, por se localizar numa zona turística, um local de 

passagem com utentes pontuais, nomeadamente muitos estrangeiros. 

A Farmácia encontra-se aberta das 8:30h às 20h de Segunda-Feira a Sábado e 

das 10h às 18h aos Domingos e Feriados. 

 

2.2- Espaço físico interior e exterior 

 

A Farmácia Comunitária, como espaço de saúde de elevada diferenciação 

técnico-científica necessita de instalações, equipamentos e fontes de informações 

apropriadas, definidas por lei e que deve estar de acordo com as orientações de Boas 

Práticas Farmacêuticas (BPF), de forma a servir os utentes que a visitam com a 

máxima qualidade e em tempo útil [2-7]. 

   

2.2.1- Espaço exterior 

 

A Farmácia do Cais encontra-se inserida num edifício juntamente com outros 

estabelecimentos comerciais. Tem um aspeto exterior característico de Farmácia, 

profissional e devidamente identificado onde é facilmente visível a inscrição “Farmácia 

do Cais” e o símbolo “cruz verde”. A porta de entrada dos utentes tem uma pequena 

rampa para o acesso de utentes com mobilidade reduzida. Na fachada da Farmácia 

encontram-se algumas montras de divulgação de produtos e campanhas e um postigo 

de atendimento em dias de serviço. 

O Decreto-Lei n. 307/2007, de 31 de agosto prevê que deve estar visível o 

nome do Diretor Técnico, o horário de funcionamento, assim como as farmácias de 

turno no município [2].  
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2.2.2- Espaço interior 

 

Citando o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias devem 

dispor de instalações adequadas de forma a garantir a segurança, conservação e 

preparação dos medicamentos, bem como, a acessibilidade, comodidade e 

privacidade dos utentes [2, 3].  

Tendo em consideração a Deliberação n.º 2473/2007, de 28 de Novembro, que 

define as áreas mínimas e divisões obrigatórias de uma Farmácia, e de forma a 

responder às necessidades da equipa técnica e dos utentes, a Farmácia do Cais 

encontra-se dividida nas seguintes áreas [8]: 

a) Área de atendimento ao público 

Local amplo e iluminado composto por dois balcões equipados com 

computador, impressora de receitas, carimbo da Farmácia, sensor de leitura óptica e 

terminal multibanco. O espaço de espera dos utentes encontra-se preenchido com 

produtos de dermocosmética, organizados de acordo com a marca e a sua utilização. 

Nesta área encontra-se também uma balança para a medição do peso e altura do 

utente e ainda um medidor da tensão arterial. Atrás dos balcões encontram-se 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) que, apesar de serem de 

venda livre, apenas podem estar ao alcance visual dos utentes. 

b) Gabinete de atendimento personalizado ao utente 

Espaço destinado, normalmente à medição da tensão arterial e pulsação e 

determinação de parâmetros bioquímicos (glicemia, colesterol e triglicerídeos). Menos 

frequentemente pode ser utilizado para aconselhamento farmacêutico relativamente a 

qualquer problema que o utente tenha e que requeira observação por parte do 

Farmacêutico. 

c) Armazém 

Consiste na área de recepção, conferência e emissão de encomendas e, como 

o próprio nome indica, zona de armazenamento de medicamentos e outros produtos 

propriamente ditos. Para isso dispõe de um conjunto de equipamento como o 

computador (servidor), fax, telefone, impressora multifunções, impressora de 

etiquetas, armários devidamente identificados e um frigorífico. 

d) Laboratório 

O laboratório destina-se à preparação de medicamentos manipulados que, 

devido ao elevado preço das matérias-primas e ao reduzido volume de pedidos destes 

produtos, atualmente não são feitos na Farmácia do Cais. No entanto a FC contém 

todo o material e condições legalmente exigidas. 

e) Escritório 
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O escritório é uma zona reservada aos proprietários da Farmácia e é onde são 

tratados assuntos relacionados com a gestão e administração da Farmácia. 

 

2.3- Recursos Humanos 

 

A FC é composta por uma equipa de profissionais dinâmica, onde predomina o 

respeito, o espírito de interajuda e o objetivo comum de prestar ao utente um serviço 

farmacêutico de qualidade, privilegiando o seu bem-estar e a sua saúde e, deste 

modo, fidelizando-o à Farmácia. 
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3- Biblioteca e fontes de informação 

 

O Farmacêutico, como profissional de saúde de excelência deve ser capaz de 

intervir pró-activamente junto dos seus utentes. Como tal tem a obrigação de manter 

atualizadas as suas competências técnicas e científicas de forma a melhorar, 

aperfeiçoar e assegurar a qualidade e credibilidade dos cuidados de saúde prestados. 

Deste modo, é essencial que a Farmácia disponha de um conjunto atualizado e 

organizado de fontes de informação adequadas às necessidades dos profissionais que 

aí exercem [9]. 

De acordo com o Decreto-lei 171/2012 de 1 de Agosto, que veio alterar pela 

segunda vez o Decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, o qual procedeu à 

reorganização jurídica do setor das farmácias, é de carácter obrigatório a presença da 

Farmacopeia Portuguesa e do Prontuário Terapêutico que devem estar disponíveis em 

edição de papel, em formato eletrónico ou online, a partir de sítio da Internet 

reconhecido pelo INFARMED [2, 10]. Fontes bibliográficas de caráter recomendado 

incluem o Formulário Galénico Português, o Manual de Boas Práticas em Farmácia, 

Direito Farmacêutico, Código Deontológico Farmacêutico, Índice Nacional Terapêutico, 

entre outros. 

Por vezes as fontes de informação de caráter obrigatório ou recomendado não 

são suficientes para esclarecer todas as questões. Nestes casos é possível contactar 

com centros de informação nacionais ou internacionais, delegados de informação 

médica ou representantes de marcas comerciais, os quais disponibilizam em tempo 

útil instrumentos de informação e comunicação que auxiliam na tomada de decisões e 

esclarecimentos, deteção de problemas decorrentes da terapêutica e apresentação de 

alternativas terapêuticas de forma rápida e fiável. São exemplos o Centro de 

Informação sobre Medicamentos (CEDIME) da ANF, o Centro de Informação do 

Medicamento (CIM) da Ordem dos Farmacêuticos, o Centro de Informação do 

Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI) e ainda o Centro de Documentação 

Técnica e Científica (CDTC), ambos pertencentes ao Instituto Nacional da Farmácia e 

do Medicamento [2, 3, 11, 12]. 

Durante o estágio as fontes de informação a que mais recorri foram o Sifarma 

2000®, nomeadamente o separador de informação científica do produto seleccionado, 

Prontuário Terapêutico, legislação e circulares informativas. 
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4- Gestão e Administração da Farmácia 

 

A Farmácia Comunitária como entidade empresarial que é, para além da 

componente científica envolve uma vertente administrativa, económica e comercial de 

enorme relevo, a qual se demonstra fundamental para dar resposta aos requisitos dos 

utentes e, consequentemente, para a sua subsistência. 

 

4.1- Sistema Informático 

 

O sistema informático com o qual se opera na Farmácia do Cais é o Sifarma 

2000®, propriedade da Glintt. 

Os sistemas informáticos vieram melhorar em grande escala a gestão e a 

qualidade de atendimento na Farmácia. A sua utilização permite um melhor controlo 

de existências, gestão de stocks, receção de encomendas, devolução de produtos, 

controlos de prazos de validade, regularização de notas de crédito, facturação, 

dispensa de medicamentos e produtos de saúde ao utente, quer pelo auxílio prestado 

de informações relativas aos medicamentos, produtos de saúde (interacções, 

composição, posologia, entre outras), quer na atribuição de comparticipações e 

término de vendas (vendas suspensas, vendas a crédito, etc.). 

 

4.2- Gestão de Stocks 

 

Stock ou existência corresponde a todos os produtos que a Farmácia possui 

num determinado momento e que são passíveis de venda ou utilização. A gestão de 

stocks envolve um conjunto de várias operações, que vão desde a seleção de 

produtos, análise de preços, descontos e facilidades de pagamento, aquisição, 

receção, armazenamento e dispensa, e é definida como o conjunto de decisões que 

visam a racionalização de todos os recursos de forma a garantir a sua disponibilidade, 

em qualidade e quantidade, de acordo com as necessidades dos utentes, no momento 

oportuno e pelo menor custo global. Assim, devem ser evitados stocks por defeito, 

constituindo um impedimento à aquisição por parte do utente do produto necessário, o 

que, consequentemente, poderia comprometer a fidelidade do cliente e culminar na 

diminuição do volume de vendas; e stocks por excesso, o que conduz a um empate 

de capital, aumento do espaço necessário para o seu armazenamento, risco de 

alterações de conservação e possíveis perdas por expiração do prazo de validade dos 

produtos. 
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Uma considerável parte da gestão é auxiliada pelo sistema informático ao 

atribuir stocks mínimos e máximos no momento da criação do produto. Este intervalo é 

periodicamente revisto após análise cuidada dos registos de entradas e saídas, de 

forma a estarem sempre concordantes com as necessidades dos utentes, como é o 

caso dos produtos sazonais (reforço de stock de antigripais e antitússicos no Outono e 

Inverno e protetores solares e suplementos de emagrecimento e adelgaçantes no 

Verão). 

 

4.3- Encomendas e aprovisionamento 

 

 4.3.1- Realização, receção e conferência de encomenda   

 

Realização de encomendas 

Na Farmácia do Cais são realizados dois tipos de encomendas, 

nomeadamente encomendas a armazenistas e encomendas directas aos laboratórios. 

A encomenda a armazenistas é realizada uma vez por dia de forma a repor os 

produtos vendidos ao longo do dia e os seus principais fornecedores são a OCP, 

Dimoura, Medicanorte e Disfaport. 

A proposta de encomenda é fornecida pelo sistema informático com base nos 

stocks mínimos e máximos que estão previamente estabelecidos por produto. Assim, 

quando se atinge o valor mínimo na ficha do produto (ponto de encomenda), o Sifarma 

2000® faz automaticamente o pedido igual à diferença entre o stock máximo e 

mínimo, o que acaba por permitir a reposição imediata do produto. A proposta de 

encomenda é seguidamente analisada com o objectivo de avaliar a necessidade de 

ajustar a quantidade (por exemplo em casos de noites de serviço, existência de 

bonificações, entre outros) e selecionar o melhor fornecedor. Após avaliação da 

proposta de encomenda, esta é enviada via modem para o distribuidor grossista. 

Pontualmente são também realizadas encomendas de via telefone quando 

surgem pedidos de produtos que a Farmácia não dispõe em stock no momento e que 

necessita da confirmação imediata da sua disponibilidade assim como da hora prevista 

de chegada à Farmácia. Estas faltas são analisadas de forma a decidir se há 

necessidade de atualizar o stock mínimo e máximo na ficha do produto. Encomendas 

de produtos esgotados também são feitas via telefone. 

As encomendas a laboratórios são feitas aquando da visita dos delegados 

comerciais dos laboratórios farmacêuticos e, por vezes, quando determinados 

produtos se encontram esgotados nos distribuidores grossistas através de uma 

requisição específica, via fax. 
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Receção e conferência de encomendas 

Geralmente no próprio dia em que as encomendas são geradas e enviadas, os 

fornecedores entregam-na na Farmácia em contentores específicos de plástico 

fechados com uma fita, identificados com o nome e código da farmácia e uma guia de 

remessa ou fatura em duplicado. Quem receciona a encomenda confirma o número de 

“banheiras”, assina no dispositivo do fornecedor e verifica de imediato se há produtos 

de frio, que normalmente se encontram em contentores devidamente assinalados 

exteriormente e onde, no interior, se encontram caixas isotérmicas revestidas de 

termoacumuladores de gelo.  

De seguida procede-se à introdução dos produtos no stock da farmácia 

selecionando-se no sistema informático a função “Receção de Encomendas” e 

escolhendo a nota de encomenda previamente efectuada, aprovada e enviada ao 

fornecedor. No caso de a encomenda não estar gerada, por exemplo no caso dos 

pedidos telefónicos, cria-se uma encomenda manual. Se o fornecedor enviar a 

encomenda diária e os pedidos individuais na mesma factura pode agrupar-se as 

várias notas de encomenda e gerar uma só. Após este procedimento insere-se o 

número da fatura, registam-se os produtos por leitura ótica ou manualmente (CNP ou 

número interno), confirma-se se a quantidade recebida coincide com a encomendada 

e a faturada, a integridade da embalagem, o prazo de validade, os boletins de análise 

dos produtos químicos, os preços de venda a público (PVP) e colocam-se todos os 

preços de custo que constam da fatura do grossista de modo a que o valor da 

encomenda que se deu entrada seja igual ao valor faturado pelo grossista. No caso 

dos MSRM, o PVP encontra-se estipulado pela Direcção-Geral das Actividades 

Económicas e torna-se necessário confirmar se o preço impresso na embalagem é 

igual ou superior ao da factura e igual ao VMA (Valor Máximo Admissível). Com a 

constante alteração dos preços dos medicamentos por vezes verifica-se a chegada de 

produtos com o preço diferente do ainda existente em stock. Nesta situação mantém-

se o PVP antigo até à data limite de escoamento e a nova embalagem é separada 

com a indicação “Novo preço”, de forma a alertar para a alteração do preço quando o 

stock anterior acabar [13, 14]. No que diz respeito aos produtos de venda livre, a 

atribuição do preço é feita com base no preço de compra adicionado da margem de 

lucro da Farmácia [15-17]. No caso de se receber um produto novo é necessário criar 

uma ficha de produto que, maioritariamente, é gerada automaticamente. No entanto, 

por vezes é necessário importar dos “produtos do dicionário”. 

Na encomenda recebida, nem sempre é entregue a totalidade dos produtos 

pedidos por motivos alheios à farmácia (produtos esgotados, rateados, retirados, 
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engano do fornecedor, entre outros). Nesta situação, os produtos em falta são 

selecionados e enviados pelo software, como proposta de encomenda, para outro 

fornecedor. 

Nas encomendas de psicotrópicos e estupefacientes é obrigatória a presença 

de uma requisição especial individualizada e em duplicado. O original fica arquivado 

na Farmácia por um período de 3 anos e o duplicado é devolvido ao fornecedor 

assinado e carimbado, e identificado com o número de inscrição na Ordem dos 

Farmacêuticos da Diretora Técnica. 

Após verificação de todos os aspetos valida-se a recepção da encomenda e os 

produtos dão entrada no stock informático da Farmácia. Seguidamente são impressas 

as notas de entrada (que se arquivam por ordem cronológica e por fornecedor, 

juntamente com as faturas) e as etiquetas nos produtos de venda livre, onde consta o 

código de barras, designação do produto, preço e taxa de IVA em vigor. A etiquetagem 

é feita nunca impedindo a visualização do prazo de validade, lote e outras 

informações. 

 

  4.3.2- Armazenamento 

 

O armazenamento constitui uma etapa fundamental para o bom funcionamento 

da Farmácia, devendo ser organizado, sistemático e intuitivo de forma a permitir um 

acesso rápido e eficaz aos medicamentos e produtos, o que se traduz num 

atendimento mais eficiente e numa maior satisfação por parte do utente. 

As existências devem ser armazenadas de acordo os requisitos legais de 

temperatura (entre os 15°C e 25°C), humidade (inferior a 60%), os quais são 

controlados diariamente por termohigrómetros colocados nas diferentes áreas da 

Farmácia, e de acordo com as suas características individuais assegurando sempre a 

sua estabilidade, eficácia e qualidade. Produtos de frio como vacinas e insulinas são 

armazenados no frigorífico a temperaturas compreendidas entre os 2 e 8°C [3, 18].  

Os produtos são então arrumados nos seus locais apropriados, encontrando-se 

os MSRM no armazém em gavetas devidamente identificadas (comprimidos, rectais, 

carteiras, xaropes, vaginais), os MNSRM em locais dentro do alcance de visão do 

utente mas apenas acessíveis à equipa técnica, e os outros produtos de saúde na 

zona de contacto com o utente. No armazenamento dos medicamentos e produtos de 

saúde são seguidos os conceitos de “first in, first out” excepto para os casos de 

produtos de validade inferior, os quais são arrumados de forma a serem os primeiros a 

sair (First-Expire, First out). 
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 4.4- Devoluções 

 

São vários os motivos que podem desencadear uma devolução ao fornecedor 

nomeadamente produto não encomendado mas faturado e enviado, embalagem 

danificada, prazo de validade estreito, segundo circulares do INFARMED ou do 

Laboratório, entre outros. Nestas situações efectua-se então a devolução ao 

respectivo fornecedor juntamente com uma nota de devolução, carimbada, assinada e 

em duplicado onde consta o nome da Farmácia, o motivo, o produto, a quantidade, o 

fornecedor e o número da factura correspondente. 

Após envio da devolução há duas situações possíveis: 

- a devolução é aceite e o reembolso é feito por emissão de nota de crédito, 

envio das embalagens em falta ou mal aviadas ou por troca por outros produtos que 

perfaçam o valor da devolução; 

- a devolução é rejeitada e o fornecedor devolve o produto à Farmácia que é 

responsável pela sua saída do stock através, por exemplo de quebra. 

 

4.5- Prazos de validade 

 

O controlo dos prazos de validade é uma etapa fundamental para assegurar a 

qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, garantindo a manutenção da sua 

composição e da sua acção terapêutica, uma vez que a data do seu término 

corresponde ao tempo ao fim do qual o teor da substância activa decresce 10% em 

relação ao seu teor inicial, quando armazenado nas condições adequadas. 

Como já foi dito, o controlo dos prazos de validade é efectuado diariamente 

aquando da receção de encomendas e mensalmente através da impressão de uma 

lista gerada no Sifarma 2000® onde se encontram todos os produtos cuja validade 

expira no prazo de 3 meses. Com base na lista de prazos de validade a expirar no 

intervalo de tempo selecionado, os respectivos produtos são retirados das 

prateleiras/gavetas e são devolvidos ao fornecedor. Caso os produtos em questão já 

não se encontrem na farmácia ou a data de validade no sistema informático não 

corresponda à data mais breve, procede-se à sua correcção no SI. 

Para os produtos de protocolo da Diabetes os produtos são devolvidos com a 

validade a expirar no prazo de um mês e os produtos veterinários com 6 meses. 
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5- Dispensa de medicamentos 

 

O Farmacêutico é o último profissional de saúde a contactar com o doente 

antes do uso do medicamento prescrito pelo médico ou, muitas vezes, o primeiro e 

único, pela proximidade e acessibilidade, através do aconselhamento de medicação e 

medidas não farmacológicas de acordo com os seus conhecimentos e para melhorar 

as relações benefício/risco e benefício/custo. O atendimento ao público e dispensa de 

medicamentos torna-se então uma das funções de maior relevo do Farmacêutico 

Comunitário, o qual deve zelar por uma utilização correcta, segura e racional do 

medicamento, assim como assegurar, em todas as situações, a máxima qualidade dos 

serviços que presta, de harmonia com as Boas Práticas de Farmácia. O atendimento 

farmacêutico deve ser diferenciado, caracterizado por uma postura calma, confiante, 

simpática e adaptada ao perfil do utente, devendo o diálogo ser personalizado, de 

forma direta e sigiloso de forma a assegurar que o doente recebe toda a informação 

corretamente e promovendo a utilização segura, eficaz e racional dos medicamentos. 

É fundamental durante todo o exercício da profissão ter presentes os princípios éticos 

e deontológicos dos Farmacêuticos [11, 16]. 

A dispensa de medicamentos e aconselhamento farmacêutico ao utente 

apresenta diferentes características consoante se trate de uma solicitação através de 

uma receita médica ou de um acto voluntário. Deste modo, é necessário ter em conta 

se estamos perante um MSRM, um MNSRM ou qualquer outro produto de saúde ou 

beleza. 

 

5.1- Medicamentos sujeitos a receita médica 

 

A prescrição médica constitui o meio de comunicação entre o médico e o 

Farmacêutico no que diz respeito à terapêutica instituída no caso de cada utente em 

particular. 

Como o próprio nome indica, os MSRM são todos aqueles que, por 

apresentarem um risco para a saúde do utente, mesmo quando usados para o fim a 

que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; que contenham 

substâncias cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar ou que 

se destinem a ser administrados por via parentérica, só podem ser dispensados 

mediante a apresentação de uma receita prescita por um médico [16]. 
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 5.1.1- Prescrição médica e validação 

 

A legislação relativa à prescrição de medicamentos encontra-se 

constantemente a ser alterada, tendo-se verificado, durante o meu estágio, alguns 

casos. De uma forma geral, a prescrição de MSRM, incluindo medicamentos 

manipulados, psicotrópicos e estupefacientes, tem de ser efetuada de acordo com o 

modelo de receita aprovado pelo Despacho nº 15700/2012 de 30 de Novembro 

(ANEXO 1 e 2), sendo obrigatória a prescrição por denominação comum internacional 

e preferencialmente de forma informatizada. As receitas manuais apenas são 

permitidas quando se verifica a falência do sistema informático do médico prescritor, 

uma inadaptação fundamentada do prescritor, em situações de prescrição ao domicílio 

ou quando prescritas por médicos que tenham um volume mensal até 40 receitas. A 

justificação da prescrição manual é de caracter obrigatório na receita [18-20].  

As receitas eletrónicas podem ser renováveis (o que não se verifica para as 

receitas manuais) até 6 meses através da emissão de 3 vias, sendo que nestas 

receitas apenas podem estar prescritos medicamentos de uso crónico; ou não 

renováveis válidas até 30 dias após a data de prescrição 

Para que uma receita seja válida para efeitos de comparticipação à Farmácia, 

uma série de parâmetros têm de ser confirmados pelo Farmacêutico antes da 

dispensa, caso contrário a Farmácia acarreta com o prejuízo da comparticipação. Na 

tabela 1 encontram-se os itens que têm de ser corretamente analisados numa Receita 

Médica (RM) para sua validação, assim como as alterações a esses requisitos que 

foram decorrendo no período do meu estágio [18, 20, 21]. 

 

Tabela 1- Critérios obrigatórios de validação de uma receita médica. 

Análise e validação de uma receita médica por um Farmacêutico 

Identificação do utente Nome e número de utente (9 dígitos). O número já não é obrigatório. 

Identificação do 

organismo 

São múltiplos os organismos de comparticipação existentes, sendo os mais 

comuns o SNS e o SNS-Regime especial (Inscrição da letra R na RM). 

Muitas vezes verificam-se regimes de complementaridade, p.e. com 

seguros de saúde, nos quais o utente é que tem de informar, no ato da 

dispensa, que o possui pois na receita apenas tem indicação do SNS.  

Verificação da existência 

de algum despacho ou 

portaria referida pelo 

médico 

Despacho n.º 10910/2009 (Infertilidade), Lei n.º 6/2010 (Psoríase), 

Despacho n.º 4521/2001 (Paramiloidose), entra outros. O Despacho ou 

portaria tem de vir mencionado debaixo do medicamento a que se aplica. 

Validade da receita Data da dispensa dentro de 30 dias consecutivos ou 6 meses (receitas 

renováveis) da data de prescrição. 
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Identificação do médico 

prescritor 

 

Assinatura do médico e vinheta codificada (eletrónica nas receitas 

informatizadas e vinheta azul nas receitas manuais) onde consta o número 

da cédula profissional. Conforme o previsto na Portaria n.º 137-A/2012, de 

11 de maio, foram aprovadas novas vinhetas (azuis) e a sua utilização 

passou a ser obrigatória a partir de dia 14 de Fevereiro de 2013, prazo que 

foi posteriormente alargado até dia 1 de Abril [18, 22]. 

Número da Receita e 

identificação do local de 

prescrição 

A RM contém um número único com 19 dígitos e um código de barras que 

tem de ser legível por leitura óptica. 

Receita original, sem 

rasuras ou correcções 

Caso existam correções têm de estar rubricadas pelo prescritor. 

Identificação dos 

medicamentos por DCI, 

forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem 

e CNP 

A partir de dia 1 de Abril, o CNP do medicamento foi substituído pelo 

Código Nacional de Prescrição Electrónica de Medicamentos (CNPEM), 

que agrupa todos os medicamentos do mesmo grupo homogéneo (GH). A 

prescrição pode, excepcionalmente, incluir a denominação comercial do 

medicamento nas situações em que não existam medicamentos de marca 

ou medicamentos genéricos comparticipados similares ao prescrito ou se o 

médico incluir justificações técnicas quanto à impossibilidade de 

substituição do medicamento prescrito. 

Identificação de alguma 

alínea de impedimento 

de “Direito de opção” de 

escolha do medicamento 

por parte do utente 

As justificações técnicas de impedimento de “direito de opção” são 

a) Prescrição de medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito 

(está limitada ao conjunto de medicamentos previamente identificado pelo 

INFARMED); 

b) Suspeita fundada e previamente reportada ao INFARMED, de 

intolerância ou reacção adversa a um medicamento com a mesma 

substância activa, mas identificado por outra denominação comercial; 

c) Prescrição de medicamentos destinados a assegurar a continuidade de 

um tratamento com duração estimada superior a 28 dias. 

Na presença de uma receita com a excepção a) ou b) apenas pode ser 

dispensado o medicamento prescrito; no caso da excepção c) pode ser 

dispensado o medicamento prescrito ou qualquer um de preço igual ou 

inferior. 

Identificação do número 

de embalagens 

Cada RM pode ter prescrito até quatro medicamentos distintos, com o 

limite máximo de quatro embalagens e até duas embalagens do mesmo 

medicamento ou até quatro embalagens no caso de os medicamentos 

prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem unitária. 

 

Por vezes deparamo-nos com receitas que não preenchem todos os requisitos 

acima enunciados. Nessas situações cabe ao Farmacêutico adotar a melhor resolução 

do problema. São casos frequentes: o número de utente ou de beneficiário não 

constar na RM e aí pode ser pedido o respetivo cartão ou no caso dos bebés o registo 

de inscrição do SNS e fotocopiar na parte traseira da receita; se o médico prescreveu 
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um medicamento cuja dimensão da embalagem não está comercializada, avia-se a 

embalagem comercializada de dimensão suficiente para efectuar o tratamento, sempre 

com número de unidades igual ou inferior ao prescrito (no caso de se encontrar 

prescrita uma embalagem por exemplo de 56 unidades podem ser dispensadas duas 

de 28); medicamentos sujeitos a comparticipações especiais, se o Despacho ou 

Portaria correspondente não estiver referido na receita, o aviamento só poderá ser 

feito se o utente concordar em adquirir o medicamento sem a referida 

comparticipação, podendo fazer-se a venda suspensa e o utente trazer a receita mais 

tarde à Farmácia (o mesmo acontece frequentemente quando o prazo de validade da 

receita expirou). 

No caso de troca de embalagens de dimensões diferentes é obrigatória a 

justificação no verso da receita. 

 

5.1.2- Dispensa e comparticipação 

 

 Uma vez validada a RM e antes de proceder à dispensa dos medicamentos 

que a constituem é fundamental o Farmacêutico interpretar a prescrição e dialogar 

com o utente no sentido de perceber se aquela medicação é para si, se é habitual, a 

duração do tratamento (caso não venha indicado na receita), se toma alguma outra 

medicação, nomeadamente MNSRM, se tem preferência pelo medicamento genérico e 

qual o laboratório ou o de marca (no caso de não apresentar nenhuma exceção), se 

pretende levar toda a medicação, entre outras questões. A RM deve ser também 

avaliada do ponto de vista farmacoterapêutico, nomeadamente a necessidade do 

utente fazer o tratamento, a adequação ao indivíduo (interações, contra-indicações, 

posologia, frequência e duração) e as condições do doente para conseguir realizar o 

tratamento [3]. 

Uma vez analisada a legalidade da RM e adequabilidade de prescrição vai-se 

buscar os medicamentos ao armazém e, já com tudo no balcão, o Farmacêutico 

fornece todo um conjunto de informações de forma clara e simples, oralmente e por 

escrito de forma a garantir a adesão e o sucesso da terapêutica. É fundamental que o 

utente não se ausente da Farmácia com dúvidas nomeadamente acerca do objetivo da 

medicação, o esquema posológico, a duração do tratamento, precauções especiais de 

administração e conservação, contra-indicações, interações com outros 

medicamentos, alimentos ou bebidas e possíveis efeitos adversos [3]. 

Informaticamente faz-se o registo no menu “atendimento”, “com receita” faz-se 

a leitura óptica dos códigos de barras dos medicamentos, atribui-se “plano” de 

comparticipação e, no caso de constarem diplomas/portarias é necessário também 
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fazer a sua seleção. Atribuída a comparticipação a cada medicamento imprime-se no 

verso da receita o seu registo (ANEXO 3) e pede-se ao utente para confirmar com 

uma assinatura que recebeu os medicamentos, o direito de opção, assim como toda a 

informação relativa aos mesmos.  

Há casos em que os utentes beneficiam de dupla assistência na 

comparticipação dos medicamentos (complementaridade entre o Sistema Nacional de 

Saúde (SNS) como, por exemplo, com a Caixa Geral de Depósitos (CGD), EDP 

Sãvida, Portugal Telecom (PT)). Nestas situações, deve-se fotocopiar a receita e o 

cartão do beneficiário referente à entidade que realiza a segunda comparticipação. A 

fotocópia do cartão é anexada à fotocópia da receita. A receita original é enviada à 

Administração Regional de Saúde (ARS) e o duplicado à segunda entidade 

comparticipadora. 

Por vezes o utente não leva todos os medicamentos que estão prescritos na 

receita por variados motivos (p.e. ainda tem em casa aquele medicamento porque 

umas embalagens são suficientes para dois meses e as outras apenas duram para um 

mês, porque não dispõem de dinheiro suficiente, porque a farmácia não dispõe 

daquele medicamento naquele momento exacto e o utente não quer deixar pago, etc.). 

Neste caso se o utente não pretender levantar os medicamentos em falta até ao fim da 

validade da receita termina-se a venda normalmente. No caso do utente querer 

levantar os outros medicamentos posteriormente faz-se a comparticipação aos 

medicamentos que leva mas regista-se a venda como “suspensa”. Nesta situação a 

RM fica na Farmácia juntamente com o recibo da venda suspensa e um recibo igual é 

dado ao utente para depois vir regularizar a venda. Nesse momento, para regularizar a 

venda selecciona-se a função “chamar venda suspensa” e efetua-se um atendimento 

informático habitual. 

Quando a farmácia não dispõe de algum medicamento e o utente deixa 

encomendado, é preenchido um impresso de reserva e quando o produto dá entrada 

na farmácia o utente é contactado da sua disponibilidade. 

Para finalizar a venda coloca-se o Nome do utente e o Nº de contribuinte (não 

obrigatório para efeitos de IRS) e, é então emitida a factura/recibo da venda em causa, 

a qual é entregue ao doente, carimbado e rubricado. Muitas vezes, é necessário 

esclarecer ao doente que o recibo só é dedutível no IRS se os produtos adquiridos 

forem sujeitos a um IVA de 6%. No caso de produtos de IVA a 23% só o é se o recibo 

se fizer acompanhar da fotocópia da receita médica.  

Após conclusão da dispensa, a receita é verificada, rubricada pelo 

Farmacêutico, carimbada e datada. 
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5.2- Medicamentos não sujeitos a receita médica e outros produtos de 

saúde  

 

5.2.1- Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica [3, 23-25] 

 

Os MNSRM são definidos como especialidades farmacêuticas destinadas ao 

alívio, tratamento ou prevenção de transtornos menores, entendidos como problemas 

de saúde de carácter não grave, autolimitantes, de curta duração e que não 

apresentem relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde do 

doente. Estes medicamentos, embora não inócuos para o utente, podem ser 

adquiridos sem receita médica, por aconselhamento farmacêutico ou por 

automedicação e, de acordo com a legislação actual, a sua grande maioria, pode ser 

obtida em outros locais autorizados pelo INFARMED para além da Farmácia. A 19 de 

Junho do presente ano foi criada uma nova categoria de MNSRM que, atendendo ao 

seu perfil de segurança ou às suas indicações, apenas podem ser dispensados em 

Farmácia (MNSRM-DEF). Esta nova categoria, também chamada de “terceira lista” 

inclui medicamentos como o Ibuprofeno 400mg, amorolfina, lidocaína + prilocaína, 

paracetamol + codeína + buclizina, entre outros. 

A venda livre de certos medicamentos aliada a um aconselhamento e 

acompanhamento farmacêutico permite muitas vezes diminuir a afluência de utentes 

com patologias ligeiras a centros de saúde e Hospitais e, desta forma, diminuir os 

encargos do Estado com a saúde assim como não entupir os serviços com casos 

desnecessários. No entanto, a utilização de MNSRM quando não supervisionada por 

um profissional de saúde habilitado pode eventualmente mascarar sintomas de 

patologias mais graves, dificultando o diagnóstico das mesmas, podendo o doente 

incorrer em risco de interações medicamentosas e efeitos adversos, entre outros. 

Aqui, o ato farmacêutico, como acessível e gratuito deve ser feito de forma a evitar 

estas consequências e a educar para a não automedicação, realizada muitas vezes 

por experiência anteriores, porque ”a amiga” já tomou e apresentava os mesmos 

sintomas ou até devido à publicidade.  

O Farmacêutico deve então assegurar-se de que possui informação e 

formação suficiente para avaliar de forma correta o problema de saúde de cada utente 

e que o levou a recorrer dos seus serviços. O ato de indicação farmacêutica deve 

iniciar-se com um diálogo claro com o utente de forma a recolher o máximo de 

informações acerca do seu estado de saúde atual e a sua história clínica através de 

perguntas simples como “Que sintomas tem? Quando se iniciaram? Têm piorado?”, “O 

tratamento é para si?”, “Qual a sua idade?”; “Está grávida ou a amamentar?”, “Está-lhe 
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diagnosticada alguma doença? Qual? E qual o tratamento?”, “Faz alergia a alguma 

substância”, entre outras. 

Depois do diálogo com o utente e não terem restado dúvidas ao Farmacêutico, 

este pode aconselhar: 

- Medidas não farmacológicas, uma vez que o utente apenas apresenta 

sintomas ligeiros reversíveis em tempo curto com estas medidas;  

- Tratamento com MNSRM, que deve ser o mais simples possível (mínimo de 

formas farmacêuticas e regime posológico elementar) e relação risco/benefício 

favorável; 

- Encaminhar o utente para o médico. 

O aconselhamento Farmacêutico deve basear-se preferencialmente em 

protocolos de indicação e guias farmacoterapêuticas e permitir um uso racional do 

medicamento sensibilizando os doentes para não proceder ao uso abusivo destes. 

Após dispensa do MNSRM deve-se fazer um acompanhamento do utente avaliando a 

eficácia do tratamento sugerido e, caso o sintoma não seja resolvido num curto espaço 

de tempo encaminhar o utente para uma consulta médica. 

Durante o meu estágio as principais solicitações foram feitas para o tratamento 

da diarreia, obstipação, gripes, constipações, tosse e rouquidão, herpes labial e 

cefaleias. Muitas vezes deparei-me com pedidos de MNSRM para a resolução de 

sintomas que nada tinham a ver com a sua indicação terapêutica, o que reforça a 

importância do Farmacêutico em apelar à não automedicação e na educação dos 

utentes. 

 

5.2.2- Produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) 

 

Os produtos cosméticos distinguem-se dos produtos dermofarmacêuticos 

essencialmente na sua finalidade. Enquanto os primeiros apresentam uma função 

preventiva e decorativa, os segundos possuem uma função curativa destinando-se a 

tratar dermatoses, como por exemplo, micoses, dermatites, psoríase, acne, entre 

outras.   

São exemplos de produtos cosméticos e de higiene corporal desodorizantes, 

cremes anti-rugas, produtos de limpeza do rosto, champôs, hidratantes, entre outros.  

Os produtos cosméticos são cada vez mais procurados pelos utentes e, 

embora alguns sejam prescritos por médicos dermatologistas, a esmagadora maioria 

são utilizados por indicação farmacêutica. Por este motivo e uma vez que a gama de 

PCHC é muito vasta e variada é fundamental que o Farmacêutico possua um 

conhecimento abrangente acerca dos diferentes artigos e das várias gamas, de 
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maneira a conseguir efectuar o melhor aconselhamento possível e assim satisfazer o 

pedido do utente. Por exemplo, no aconselhamento de um creme anti idade deve-se 

avaliar a pele para estimar se é mais indicado um creme para preenchimento de rugas 

ou um creme reafirmante ou se são necessários os dois. Também deve ter-se em 

conta o tipo de pele (seca, sensível ou normal/mista) e o que incomoda mais o(a) 

utente. No tratamento de calosidades é importante ter em conta se o utente é 

diabético, uma vez que estes não podem aplicar cremes com elevado teor em ácido 

salicílico, entre outros exemplos. 

 

5.2.3- Medicamentos de uso veterinário 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º148/2008, de 29 de julho, medicamento 

veterinário é “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como 

possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus 

sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

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

fisiológicas” [26]. 

 Os medicamentos veterinários mais solicitados e dispensados durante o meu 

estágio foram os desparasitantes internos e externos, e contracetivos orais. 

 

Muitos outros produtos de saúde se encontram disponíveis na farmácia embora 

o volume de negócios seja inferior comparado com os acima descritos, 

nomeadamente suplementos alimentares, medicamentos homeopáticos, produtos de 

alimentação especial (infantil e cínica), produtos fitoterapêuticos, dispositivos médicos, 

etc. 
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6- Medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes 

 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos com 

acção no sistema nervoso central (SNC) usados habitualmente no tratamento de 

diversas patologias, essencialmente patologias psíquicas e tratamento da dor. Pelo 

facto de criarem fenómenos de tolerância e dependência física e psíquica e de 

poderem ser utilizados para fins ilícitos, estes medicamentos estão sujeitos a 

legislação especial durante todo o circuito do medicamento, nomeadamente pelo DL 

15/93, de 22 de Janeiro (entretanto já dezenas de vezes retificado) e pelo Decreto 

Regulamentar n.º 61/94 e pelo Decreto Regulamentar n.º 28/2009 de 12 de Outubro 

[27-31].  

A dispensa dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes difere em 

alguns aspetos relativamente à dispensa de um outro qualquer MSRM. Embora 

atualmente a sua prescrição seja feita no modelo de receita normal em vigor, não 

podem, no entanto, estar prescritos mais medicamentos na mesma RM. Todos os 

outros critérios de validação das RM são coincidentes, assim como os procedimentos 

de dispensa e comparticipação. Após verificada a conformidade da receita é solicitado 

ao adquirente, maior de 18 anos, o seu cartão de identificação (Cartão do Cidadão ou 

Bilhete de Identidade – CC/BI) e preenche-se corretamente uma caixa de destaque, de 

preenchimento obrigatório, onde consta o número e validade da receita médica, nome 

do médico prescritor, nome e morada do utente e nome, morada, número do CC/BI e 

idade do adquirente (ANEXO 4) [3, 18, 27, 28].  

Terminando a venda, no verso da receita são impressos os medicamentos 

prescritos e os dados do adquirente e é impresso um “documento de psicotrópicos” 

onde constam todos os dados relativos àquela dispensa. Este documento é então 

anexado a uma fotocópia da RM (porque a original tem de ser enviada para o 

organismo responsável pela comparticipação) e tem de ficar arquivado na farmácia por 

um período mínimo de 3 anos.  

Mensalmente, são emitidas duas cópias do registo de saídas destes 

medicamentos, que se carimbam e se assinam. Uma cópia fica na farmácia e a outra 

vai para o INFARMED. A listagem das entradas dos psicotrópicos é feita 

trimestralmente. O balanço anual dos psicotrópicos e estupefacientes tem de ser feito 

até ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte. 
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7- Medicamentos e produtos manipulados 

 

Com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, a quantidade de 

medicamentos manipulados decresceu, sendo que atualmente apenas se recorre a 

este tipo de medicamento quando a dosagem pretendida não é comercializada, o 

fármaco pretendido já não está disponível no mercado, os excipientes da 

especialidade farmacêutica não são adequados ao utente ou a associação pretendida 

não existe em nenhuma especialidade farmacêutica comercializada. As preparações 

oficinais e fórmulas magistrais permitem então uma personalização terapêutica 

adequando o medicamento ao perfil fisiopatológico do doente.  

De forma a salvaguardar a saúde pública e a saúde do doente em particular, 

está em vigor um conjunto de legislação e regulamentação relativas à prescrição, 

preparação, substâncias permitidas e/ou proibidas, requisitos relacionados aos 

fornecedores de matérias-primas, material de laboratório, regime de preços e 

comparticipações garantindo assim a qualidade, segurança, eficácia e credibilidade 

dos medicamentos manipulados. 

A Farmácia do Cais, pelo facto de apresentar poucos pedidos de 

medicamentos manipulados, quando recebe algum pedido recorre outra farmácia que 

os faça habitualmente. No entanto, por ser obrigatório por lei, a Farmácia dispõe de 

um laboratório para a realização de medicamentos manipulados assim como o 

equipamento mínimo para a preparação, acondicionamento e controlo [6, 7, 32, 33].  

O modelo da receita médica, para efeitos de comparticipação, é o mesmo das 

RMs dos restantes medicamentos e deve conter a formulação do manipulado 

(composição qualitativa e quantitativa, posologia e indicação quanto à forma de 

utilização) e as inscrições “manipulado” ou “f.s.a.” (faça segundo a arte).  

O PVP do medicamento é calculado de acordo com a Portaria n.º 769/2004, de 

1 de Julho e a comparticipação é de 30% do PVP desde que este conste na lista de 

medicamentos manipulados presente no Despacho n.º18694/2010, de 18 de 

Novembro [34, 35]. 
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8- Outros Serviços Farmacêuticos 

 

A ambição e a necessidade de implementação de novos serviços de saúde na 

Farmácia Comunitária, a fácil acessibilidade física, económica e temporal da Farmácia 

aos utentes e a promoção da prevenção da doença alterou o conceito de Farmácia de 

mero local de dispensa de medicamentos e produção de medicamentos manipulados, 

em importantes espaços de saúde reconhecidos pelos utentes, encontrando-se 

atualmente o Farmacêutico numa posição privilegiada para educar, aconselhar e 

prestar serviços de saúde aos utentes atuando assim na promoção da saúde e, 

consequentemente, aumentando a sua qualidade de vida [3]. 

A Portaria n.º 1429/2007 de 2 de Novembro, estabelece os serviços 

Farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar dos utentes que podem ser 

prestadas nas farmácias, bem como os moldes em que estas novas actividades 

podem ser desenvolvidas, nomeadamente “apoio domiciliário; administração de 

primeiros socorros; administração de medicamentos; utilização de meios auxiliares de 

diagnóstico e terapêutica; administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional 

de Vacinação; programas de cuidados Farmacêuticos; campanhas de informação e 

colaboração em programas de educação para a saúde” [36]. 

A Farmácia do Cais promove a Saúde Pública, dispondo de variados serviços 

que os utentes podem usufruir tais como a determinação de parâmetros bioquímicos, 

Valormed e Farmacovigilância. 

 

8.1- Determinação de Parâmetros Bioquímicos 

 

Atualmente as doenças metabólicas, sendo as mais prevalentes a hipertensão 

arterial, diabetes mellitus e dislipidemias, apresentam uma elevada incidência na 

população. Neste contexto, a Farmácia Comunitária deve atuar na prevenção primária 

ao educar e alertar para os fatores de risco que estão na origem das patologias, assim 

como deve auxiliar no controlo dos doentes diagnosticados, verificando a efetividade e 

seguridade da sua medicação e aconselhá-los das medidas a adotar de forma a evitar 

a progressão da doença [3]. 

 

Pressão Arterial e pulsação 

 

A hipertensão (HTA) é reconhecida como um fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Assim, o controlo da pressão arterial 

(PA) é fundamental para o controlo da HTA quando já se encontra diagnosticada 
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(doente que após várias medições em dias não consecutivos, possui a pressão arterial 

sistólica acima de 140mmHg e/ou a pressão arterial diastólica acima de 90mmHg) ou 

como medida de rastreio [37].  

A pressão arterial e a pulsação foram os parâmetros mais determinados no 

decorrer do meu estágio e foram vários os motivos que conduziram os utentes à 

solicitação desta medição nomeadamente o facto de se sentirem momentaneamente 

com tonturas ou fraqueza, doentes diagnosticados com hipertensão que pretendem 

fazer a sua monitorização e utentes que simplesmente tinham curiosidade em saber a 

sua PA. 

Na FC a determinação é efetuada por um aparelho portátil de medição 

informática. Antes de iniciar a medição aconselha-se o doente a estar descontraído e a 

repousar uns minutos, questiona-se acerca da sua tensão arterial habitual, se é 

hipertenso ou não e se está a fazer alguma medicação para esse efeito. Para proceder 

à medição recomenda-se ao utente colocar o braço no alinhamento do coração 

apoiado, não falar, não se mexer nem ter os membros inferiores sobrepostos. No final 

interpretam-se os resultados de acordo com os valores referência juntamente com o 

utente, regista-se no seu boletim individual de controlo e, se os valores se 

encontrarem elevados são aconselhadas medidas não farmacológicas, a adoção de 

um estilo de vida saudável e efetuar a medição noutro dia não consecutivo. Se se 

verificar um padrão alterado em várias medições encaminha-se o utente para o 

médico de forma a ser revista ou instituída uma terapêutica [3, 38].  

 

Glicémia Capilar 

 

A glicémia corresponde à quantidade de glucose presente no sangue, sendo a 

sua medição essencial para o rastreio e o controlo da Diabetes Mellitus, assim como 

para a prevenção do desenvolvimento de complicações associadas a esta doença. Os 

valores de referência da glucose variam consoante a medição seja feita com o utente 

em jejum (<110 mg/dl) ou numa situação pós-pandrial (<140 mg/dl) [39, 40].  

A medição da glicemia implica a interacção com fluídos biológicos, 

nomeadamente sangue do utente. Por este motivo, para a sua determinação correta e 

segura tem de se calçar umas luvas, preparar todo o material necessário (algodão, 

álcool, tiras, lancetas e aparelho de medição) e desinfetar a extremidade do dedo onde 

se vai fazer a picada. A determinação da glicémia é feita introduzido a gota de sangue 

por capilaridade na tira teste e aguarda-se pelo resultado em cerca de 5 segundos no 

aparelho. 
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Os valores obtidos são então interpretados e o aconselhamento Farmacêutico 

é efectuado personalizadamente a cada utente. No caso dos utentes diabéticos é 

importante alertar para os sinais e sintomas de situações de hipo e hiperglicemia e 

indicar as medidas a adotar em cada situação. 

 

Perfil lipídico: Colesterol Total e Triglicerídeos 

 

A determinação dos parâmetros lipídicos é de extrema importância uma vez 

que constitui um factor de risco para o desenvolvimento de aterosclerose e, 

consequentemente para doenças cardiovasculares. A aterosclerose progride 

silenciosamente pelo que o seu controlo é fundamental. 

 A determinação do colesterol total (LDL e HDLc) pode ser feita em qualquer 

altura do dia, já a determinação dos triglicerídeos deve ser feita com 12 horas de 

jejum, uma vez que a absorção dos alimentos após a refeição faz com que os valores 

aumentem muito. Os valores de referência para estes parâmetros são de <190 mg/dL 

e <150 mg/dL, respetivamente [41]. 

O procedimento da determinação do colesterol e triglicerídeos é muito 

semelhante ao da determinação da glicemia, com a diferença que se usa outro 

aparelho e aguarda-se pelo resultado cerca de 180 segundos. A interpretação dos 

resultados e o devido aconselhamento farmacêutico é igualmente idêntico ao já 

enunciado para o PA e glicemia. 

 

8.2- ValorMed  

 

A ValorMED, sociedade gestora de resíduos de embalagens e medicamentos 

Lda, é a entidade responsável pela recolha e incineração de medicamentos fora do 

prazo de validade, fora de uso ou em mau estado de conservação. A Farmácia como 

local de grande acessibilidade é o intermediário entre o utente e a ValorMed, sendo aí 

entregues os medicamentos e colocados num contentor próprio devidamente 

identificado. Sempre que este se encontra cheio é pesado, selado e a ficha do 

contentor é preenchida pelo Farmacêutico e pelo funcionário da empresa de 

distribuição grossista que o levanta. 

O objectivo da ValorMed reside em aumentar a segurança do utente no que diz 

respeito aos medicamentos impedindo a automedicação e/ou a utilização de 

medicamentos fora de prazo de validade. É função do Farmacêutico sensibilizar os 

utentes para a existência e importância da ValorMed . 
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8.3- Farmacovigilância  

 

A farmacovigilância estuda a segurança dos medicamentos na fase de 

comercialização, através da deteção, avaliação e prevenção de reações adversas a 

medicamentos (RAM). Durante a fase de desenvolvimento de um fármaco, uma vez 

que o número de doentes que contactam com o medicamento é limitado, a informação 

recolhida no que concerne as possíveis reacções adversas é incompleta. Assim, após 

a colocação do medicamento no mercado, uma vez que o universo de doentes é 

consideravelmente maior e mais diversificado, é imperativo que se continue a fazer 

uma vigilância no sentido de ser possível detectar novas RAMs.  

O Farmacêutico como profissional de saúde especialista do medicamento e 

agente de saúde público integra o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), 

cabe-lhes o dever de comunicar ao INFARMED (entidade responsável pelo 

acompanhamento, coordenação e aplicação do sistema) ou às Unidades de 

Farmacovigilância (Açores,Norte, Centro e Sul) tão rápido quanto possível, reações 

adversas graves e/ou inesperadas e informações consideradas relevantes para a 

utilização de um determinado medicamento [16, 42]. 

.  
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9- Processamento de receituário e facturação 

 

No ato da dispensa de MSRM comparticipados o utente apenas paga uma 

parte do medicamento, ficando o montante restante a crédito à Farmácia, de acordo 

com o escalão de comparticipação atribuído (tabela 2) [43, 44].  

 

Tabela 2- Escalões de comparticipação dos principais organismos de comparticipação 

(SNS e SNS-Regime Especial) 

Escalão Comparticipação 

SNS (01) SNS-Regime Especial 

(48) 

Escalão A 90% do PVP 95% do PVP 

Escalão B Até 69% do PVP Até 84% do PVP 

Escalão C 37% 52% 

Escalão D 15% 30% 

 

  As receitas, depois de dispensadas e verificadas pelo Farmacêutico que 

efetuou o atendimento são depois novamente conferidas por outro Farmacêutico no 

que diz respeito ao modelo legal e atual de receita, às exigências que validam a 

receita, se a medicação dispensada corresponde à prescrita e se o organismo de 

comparticipação foi bem atribuído. Qualquer erro detetado deve ser corrigido, 

podendo, consoante a sua natureza, ser retificado exclusivamente na farmácia 

(através da alteração do lote ou abate na venda), com o utente ou com o próprio 

médico. 

Após verificada a conformidade das receitas estas são separadas por 

organismos e, dentro destes, em lotes de 30 receitas numeradas. No final de cada 

mês, de forma a completar o ciclo financeiro do medicamento, procede-se à emissão 

de um verbete de identificação do lote, relação-resumo de lotes e a fatura mensal de 

medicamentos de cada entidade responsável pelas comparticipações. Cada 

documento é validado pelo carimbo e rúbrica do Director Técnico ou pelo seu 

substituto legal. Este procedimento pode ser feito até ao dia 5 do mês seguinte para os 

lotes referentes ao SNS que são enviados para o Centro de Conferências de 

Receituário juntamente com a documentação atrás descritas em duplicado, e para as 

restantes entidades os documentos têm de ser emitidos até ao dia 10 do mês 

seguinte, data máxima a que têm de ser enviados para a ANF juntamente com outros 

documentos que estão predefinidos informaticamente. A ANF por sua vez reenvia os 
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lotes e a respectiva documentação para cada entidade correspondente e adianta o 

pagamento das comparticipações à Farmácia. 

Antes do início do mês seguinte é fundamental fechar os lotes de forma a 

permitir que um novo ciclo de receituário seja iniciado. 

 

9.1- Devolução de receitas 

 

Por vezes são enviadas para o Centro de Conferência de Receituário, por 

lapso durante a correcção pelos Farmacêuticos, receitas que não cumprem as 

exigências para serem consideradas válidas. Estas RM são então devolvidas à 

Farmácia acompanhadas com um documento onde se encontra o motivo da 

devolução. Se o erro for passível de correção, a receita é alterada novamente enviada 

no mês seguinte de forma a reaver o valor da comparticipação, caso contrário a 

farmácia assume o prejuízo. Os motivos que podem levar a que uma receita seja 

devolvida são: expiração do prazo de validade, falta do nº de utente, diferenças no 

preço praticado pela farmácia e o preço aprovado pelo INFARMED, dispensa de um 

medicamento de preço superior ao do medicamento prescrito quando a receita 

apresenta a exceção c), dispensa de um medicamento diferente do prescrito na 

presença da exceção a) e b), entre outros. 

  



Estágio Curricular em Farmácia Comunitária - 2012/2013 Farmácia do Cais 

27 
José Miguel Ferreira Dinis de Mesquita 
0706011171 

10- Formação contínua 

 

A saúde é uma ciência dinâmica. Como tal, a formação contínua é de extrema 

importância na atividade farmacêutica, permitindo que o Farmacêutico se mantenha 

atualizado a nível científico, ético e legalmente, aperfeiçoando e diferenciando-se por 

excelência na sua actividade laboral. 

Durante o meu estágio foram-me dadas algumas formações nomeadamente da 

marca de cosmética Nuxe®.  
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11- Conclusão 

 

O estágio que me foi proporcionado na Farmácia do Cais permitiu-me adquirir 

uma visão integradora da vida de um profissional Farmacêutico e conhecimentos e 

competências técnicas e deontológicas, assim como executar de forma autónoma as 

atividades farmacêuticas de forma a preparar-me para o exercício da profissão com 

maior confiança e segurança. 

O estágio revelou-se enriquecedor, motivante, interessante e dinâmico uma vez 

que diariamente era confrontado com novas aprendizagens e novos desafios e com 

situações de actuação farmacêutica muito diversa. Foi com certeza um excelente 

culminar de uma vasta formação onde consegui aplicar conhecimentos anteriormente 

adquiridos que se mostraram essenciais para um eficaz e racional desempenho da 

atividade profissional. Durante o estágio apercebi-me do elevado grau de 

responsabilidade do Farmacêutico na prevenção, promoção e prestação de cuidados 

de saúde uma vez que, é o último profissional de saúde a contactar com os doentes e 

muitas vezes o único e o primeiro a serem consultados dada a sua disponibilidade e 

acessibilidade. 

Posto isto, considero que todos os objetivos propostos pela unidade curricular 

do estágio foram cumpridos, sentindo-me perfeitamente capaz de exercer, com 

motivação, qualidade e segurança, todas as tarefas que surgirão enquanto profissional 

Farmacêutico. 
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13- ANEXOS 

 

Anexo 1- Novo modelo de receita médica não renovável 
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Anexo 2- Novo modelo de receita médica renovável 
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Anexo 3- Verso de uma Receita Médica 
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Anexo 4- Caixa de destaque de preenchimento obrigatório aquando da dispensa de 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. 

 

 



Estágio Curricular em Farmácia Hospitalar - 2012/2013 Hospital Pedro Hispano 

1 

José Miguel Ferreira Dinis de Mesquita 

070601171 

 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Miguel Ferreira Dinis de Mesquita 

070601171 

Abril e Maio de 2013 

 

Relatório de estágio em 
Farmácia Hospitalar 

FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 



Estágio Curricular em Farmácia Hospitalar - 2012/2013 Hospital Pedro Hispano 

1 

José Miguel Ferreira Dinis de Mesquita 

070601171 

 

FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Hospital Pedro Hispano - Matosinhos 

 

 

 

A Orientadora de Estágio 

 

___________________________________ 

(Dr.ª Joana Osório) 

 

 

 

O Estagiário 

 

___________________________________ 

(José Miguel Mesquita) 

  



Estágio Curricular em Farmácia Hospitalar - 2012/2013 Hospital Pedro Hispano 

 

ii 

José Miguel Ferreira Dinis de Mesquita 

070601171 

Monografia/Relatório de estágio 

Declaração de Integridade 

 

 

Eu, _______________________________________________, abaixo assinado, nº 

__________, estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

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

integridade na elaboração desta monografia / relatório de estágio. 

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

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

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

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

tendo neste caso colocado a citação da fonte bibliográfica. 

 

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

______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

  



Estágio Curricular em Farmácia Hospitalar - 2012/2013 Hospital Pedro Hispano 

 

iii 

José Miguel Ferreira Dinis de Mesquita 

070601171 

Agradecimentos 

Durante o estágio contei com o importante contributo de várias pessoas a 

quem estou profundamente reconhecido. 

Agradeço à direcção da Unidade Local de Saúde de Matosinhos bem como à 

direção dos serviços farmacêuticos esta oportunidade que me concederam em realizar 

este estágio. 

Um agradecimento a toda a equipa de farmacêuticos do Hospital, pela forma 

como me receberam, me orientaram e me apoiaram. Agradeço também os seus 

ensinamentos, compreensão, confiança, empenho e disponibilidade que sempre 

mostraram ao longo de todo o processo formativo de estágio. 

Por fim, um agradecimento também aos técnicos de diagnóstico terapêutico e  

assistentes operacionais pela sua simpatia e colaboração prestada. 

  



Estágio Curricular em Farmácia Hospitalar - 2012/2013 Hospital Pedro Hispano 

 

iv 

José Miguel Ferreira Dinis de Mesquita 

070601171 

Lista de Anexos 

 

1. Prescrição Informática de um medicamento citotóxico 

 

2. Rótulo de um medicamento citotóxico 

 

3. Prescrição de uma mistura de nutrição parentérica 

 

4. Ficha de preparação do manipulado para prova de provocação oral com 

etoricoxib 

 

5. Formulário de detecção de erros de dispensa da distribuição individual diária 

em dose unitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estágio Curricular em Farmácia Hospitalar - 2012/2013 Hospital Pedro Hispano 

 

v 

José Miguel Ferreira Dinis de Mesquita 

070601171 

 

Índice 

Declaração de integridade ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ii 

Agradecimentos--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii 

Lista de Anexos--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iv 

1- Introdução ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

2- O Farmacêutico inserido na Farmácia Hospitalar-------------------------------------------------------------- 2 

3- Características da Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) ------------------------------------ 2 

4- Gestão e Organização dos Serviços Farmacêuticos---------------------------------------------------------- 3 

4.1- Organização e Gestão. Recursos Humanos e as suas funções. Setores de Atividade----- 3 

4.2- Sistemas e Critérios de Aquisição. Gestão de Existências. Formulário Nacional de 

Medicamentos. Autorização de Utilização Especial (AUE)------------------------------------------4 

4.3- Critérios de Armazenamento de Medicamentos. Controlo dos Prazos de Validade----------7 

5- Distribuição----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 

5.1- Distribuição Clássica-------------------------------------------------------------------------------------------9 

5.2- Distribuição Individual Diária por Dose Unitária. Perfil Farmacoterapêutica--------------------9 

5.3- Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial. Protocolos-------------------------------------------11 

5.4- Distribuição a Doentes em Regime Ambulatório-----------------------------------------------------13 

6- Produção e Controlo--------------------------------------------------------------------------------------------------14 

6.1- Conceito Integrado de Controlo e Qualidade. Fichas de Preparação e Controlo------------14 

6.2- Preparação de Citotóxicos----------------------------------------------------------------------------------15 

1. Consulta do Agendamento do Hospital de Dia-----------------------------------------------15 

2. Limpeza da Câmara de Fluxo Laminar Vertical----------------------------------------------15 

3. Validação das Prescrições Médicas-------------------------------------------------------------16 

4. Preparação de Citotóxicos ------------------------------------------------------------------------16 

5. Verificação e envio para o Hospital de Dia----------------------------------------------------17 

6.3- Preparação de Misturas para Nutrição Parentérica--------------------------------------------------18 

1. Receção e validação da Prescrição-------------------------------------------------------------18 

2. Cálculo para a criação da prescrição corrigida-----------------------------------------------19 

3. Preparação da Mistura para a Nutrição Parentérica----------------------------------------19 

4. Verificação e envio para o serviço de Neonatologia----------------------------------------20 

6.4- Preparação de formas farmacêuticas não estéreis--------------------------------------------------21 

6.5- Reembalagem de Medicamentos-------------------------------------------------------------------------21 

7- Informação e atividade Farmacêutica Clínica-------------------------------------------------------------------22 

7.1- Apoio Informativo a outros Profissionais de Saúdes e Comissões Técnicas------------------22 

7.2- Farmacovigilância---------------------------------------------------------------------------------------------23 

7.3- Participação em Ensaios Clínicos------------------------------------------------------------------------24 

8. Outras Atividades Desenvolvidas ao Longo do Estágio------------------------------------------------------25 

8.1- Controlo dos Prazos de Validade-------------------------------------------------------------------------25 

8.2- Controlo da Distribuição Individual Diária por Dose Unitária--------------------------------------26 

8.3- Participação no Projeto E-Bug-----------------------------------------------------------------------------26

  



Estágio Curricular em Farmácia Hospitalar - 2012/2013 Hospital Pedro Hispano 

1 

José Miguel Ferreira Dinis de Mesquita 

070601171 

 

1- Introdução 

 

Concluído o plano de estudos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, chegou a vez de pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao 

longo destes cinco anos. Sendo assim, o estágio é parte fundamental na construção 

do Farmacêutico, como profissional de saúde que se rege pelo código deontológico e 

por todas as leis inerentes ao bom funcionamento das infra-estruturas relacionadas 

com a área da saúde. Este conhecimento só é possível interagindo com outros 

profissionais de saúde no seu local de trabalho, sendo assim confrontado com 

situações reais do dia-a-dia.  
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2- O Farmacêutico inserido na Farmácia Hospitalar (FH) 

 

Os serviços Farmacêuticos (SF) Hospitalares tem por base de regulamentação 

o Decreto-Lei (DL) nº 44204, de 2 de Fevereiro de 1962. Estes serviços são parte 

essencial de todos os cuidados de saúde que competem ao hospital, assegurando 

desde logo a melhor terapêutica medicamentosa aos doentes, a Qualidade, Eficácia e 

Segurança dos medicamentos e a formação de equipas especializadas nos cuidados 

de saúde que promovem incessantemente acções de investigação e ensino. [1] 

Nesta perspectiva, o Farmacêutico Hospitalar possui aptidões e deveres a 

cumprir: 

- Coordenar e representar os SF junto do Conselho de Administração (CA) e Direção 

do Hospital; 

- Coordenar e organizar o serviço de formas simples e eficaz; 

- Integrar e colaborar com as diversas Comissões Técnicas existentes no Hospital; 

- Integrar uma equipa multifuncional e com capacidade de relação com os restantes 

serviços bem como com o doente. 

- Escolher, adquirir e supervisionar medicamentos, matérias-primas e demais produtos 

farmacêuticos com a maior rentabilidade possível, assim como desenvolver sistemas 

especializados de distribuição do medicamento; 

- Controlar e cumprir toda a legislação exigida à FH na dispensa do medicamento e 

prestar toda a informação sobre o mesmo; 

- Manipulação de medicamentos; 

- Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e prestação de Cuidados 

Farmacêuticos; 

- Participação nos ensaios clínicos. [1, 2, 3, 4] 

 

3- Características da Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) 

 

A sede da Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) está localizada 

no Hospital Pedro Hispano (HPH), onde se encontram os serviços transversais ao 

funcionamento da Instituição nomeadamente a Biblioteca, os Órgãos de Apoio Técnico 

e os Serviços de Apoio. Esta, situa-se na cidade de Matosinhos, freguesia da Senhora 

da Hora, na Rua Dr. Eduardo Torres. 
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A ULSM criada em 9 de Junho de 1999, é uma 

entidade pública empresarial (EPE), dotada 

de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial. O Hospital Pedro Hispano (HPH) 

integra o Centro de Diagnóstico Pneumológico, a 

Unidade de Saúde Pública e os Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACES) de Matosinhos, Senhora da Hora, São Mamede de Infesta 

e Leça da Palmeira, bem como as três extensões deste último: Perafita, Santa Cruz do 

Bispo e Lavra. [5] 

A ULSM está integrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e tem por objecto 

a prestação de cuidados de saúde e a identificação das necessidades em saúde da 

população do concelho de Matosinhos, oferecendo um contínuo de cuidados e 

serviços, que permitam ganhos em saúde, podendo, também, desenvolver actividades 

de investigação, formação e ensino. [5] 

O HPH presta, ainda, cuidados hospitalares de referência aos Hospitais de 

Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, excepto para as áreas de traumatologia 

crânio-encefálica e de neurocirurgia, servindo, assim, uma população de 

aproximadamente 430.000 habitantes. [5] 

 

4- Gestão e organização dos serviços farmacêuticos 

 

4.1-  Organização e gestão. Recursos Humanos e as suas funções. 

Setores de atividade. 

 

Os serviços farmacêuticos da Unidade Local de Saúde de Matosinhos – 

Hospital Pedro Hispano seguem uma organização geral, definida no organigrama do 

serviço, que define as funções atribuídas ao serviço e aos seus funcionários. [2, 3] 

Assim sendo, os serviços farmacêuticos funcionam com base nos seus 

elementos (Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica e Assistentes 

Operacionais), cada um tendo funções atribuídas. Os serviços são coordenados por 

um director de serviço, que está responsável pela gestão do serviço em termos de 

gestão de recursos humanos, aprovisionamento de produtos farmacêuticos (em 

colaboração com o Serviço de Compras e Logística), entre outros. [2, 3] 

Aos Farmacêuticos cabe-lhes a função de validação das prescrições médicas 
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efectuadas aos doentes em internamento no hospital, atendimento a pedidos 

efetuados pelos serviços hospitalares, gestão de stocks e cedência de produtos 

farmacêuticos às várias unidades que constituem a Unidade Local de Saúde de 

Matosinhos, atendimento aos utentes que estão em regime de ambulatório, 

preparação de medicamentos citotóxicos e de misturas para nutrição parentérica, 

entre outros. [2, 3] 

Alguns Farmacêuticos fazem ainda parte de algumas comissões hospitalares, 

como é o caso da Comissão de Farmácia e Terapêutica (que está responsável pela 

gestão de alguns assuntos relacionados com medicamentos, como é o caso de 

aprovação de medicamentos que não façam parte do Formulário Hospitalar Nacional 

do Medicamento, entre outros casos). A Comissão de Controlo de Infecção e a 

Comissão de Catástrofe são outros dois exemplos de comissões onde os 

farmacêuticos têm representação. [7] 

Aos técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT) estão atribuídas as funções 

de reabastecimento de stocks dos serviços, através das várias rotas de distribuição 

definidas no hospital, reabastecimento de stocks existentes nas várias unidades de 

saúde da ULSM, reembalagem de medicamentos, preparação de formas 

farmacêuticas não estéreis e preparação da distribuição de medicamentos por 

unidose para os vários serviços hospitalares, seguindo os mapas impressos após 

validação da prescrição médica. [2, 7] 

Os assistentes operacionais (AO), estão responsáveis pela receção de 

encomendas, devendo conferir a faturação efetuada (tendo em atenção o prazo de 

validade, lote e quantidade recepcionada). No entanto, a receção de hemoderivados, 

estupefacientes e citotóxicos é realizada pelos farmacêuticos, enquanto a receção de 

vacinas e anticoncecionais é assegurada pelos TDT. Estão também responsáveis 

pela arrumação de medicamentos nos locais corretos, preparação e rotulagem de 

medicamentos em unidose com a supervisão dos TDT, entrega de medicamentos 

citotóxicos ao Hospital de Dia (onde são administrados), entrega de misturas para 

nutrição parentérica ao serviço de Neonatologia e entrega dos stocks aos serviços, 

através das rotas de distribuição. [2, 7] 

 

4.2- Sistemas e critérios de aquisição. Gestão de existências. 

Formulário Nacional de Medicamentos. Autorização de Utilização 

Especial (AUE) 

Os serviços farmacêuticos da Unidade Local de Saúde de Matosinhos regem-
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se pela metodologia “Kaizen”. No que diz respeito ao sistema de aquisição de 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos ou dispositivos médicos, esta 

metodologia faz uso de “Kanbans”, que se definem como sendo cartões onde está 

identificado o produto a que está atribuído, juntamente com o ponto de encomenda e 

quantidade a encomendar. Assim sendo, no momento do armazenamento, o 

“Kanban” é colocado na unidade que define o ponto de encomenda (exemplo: o 

ponto de encomenda de um medicamento está definido como sendo de 10 unidades. 

O “Kanban” é assim colocado na décima unidade a contar do fim do stock). [8, 9] 

A partir do momento em que a unidade que define o ponto de encomenda é 

utilizada, o “Kanban” é retirado, sendo colocado numa caixa. No final do dia 

recolhem-se os vários “Kanbans”, e procede-se a uma nova encomenda, sendo esta 

definida pelo número de unidades a encomendar descrita no mesmo “Kanban”. [8, 9] 

Este método de “Kanbans”, corresponde, juntamente com a definição de 

stock informático, à forma de gestão de existências do serviço. Quando uma 

encomenda dá entrada no serviço, é registado, informaticamente, o número de 

unidades recepcionadas. No entanto, uma vez que as encomendas são geridas de 

forma manual através dos “Kanbans”, pode acontecer que nem sempre o stock 

informático corresponda ao stock real, pois podem existir vários erros de introdução 

de stock na recepção de produtos ou erros de registo de saída de produtos. Pode 

ainda ocorrer um erro de colocação do “Kanban”, podendo dar origem a um número 

maior ou menor de unidades do que aquilo que seria o necessário em circunstâncias 

normais. [8, 9] 

Segundo o Despacho nº13885/2004 de 25 de Junho, o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM), é um documento de uso obrigatório nos 

hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde. Assim sendo, os medicamentos 

usados em contexto hospitalar devem ser aqueles que apenas estão referidos no 

FHNM. No entanto, o Despacho nº1083/2004, tendo aprovado o regulamento das 

Comissões de Farmácia e Terapêutica dos hospitais do sector público, atribuiu a 

estas comissões a possibilidade de aprovar adendas ao FHNM, estando obrigadas a 

comunicar, trimestralmente, pareceres e relatórios sobre estas adendas ao 

INFARMED. A aprovação de uma adenda ao Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos depende da sua proposta em relatório fundamentado, elaborado pelo 

director do serviço hospitalar interessado, demonstrando o valor acrescentado do 

medicamento a ser aprovado, comparativamente aos medicamentos já referenciados 

no FHNM. [7, 10] 
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Existem várias formas de adquirir os medicamentos que são usados pelos 

serviços farmacêuticos da ULSM, nomeadamente a compra através de concursos 

externos, compras directas ao fornecedor do medicamento, compras através de 

distribuidores grossistas e empréstimos entre instituições hospitalares. 

A compra através de concursos externos faz-se, segundo o Decreto-lei nº 

19/2010 de 22 de Março, ao abrigo do "Catálogo" dos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde (SPMS). O hospital, para comprar um medicamento, tem de ver 

se existe no catálogo. Se estiver só o pode adquirir aos concorrentes que lá 

constarem (salvo situações pontuais muito bem fundamentadas e autorizadas). [11] 

Existe ainda a compra directa ao fornecedor, em que a própria instituição 

hospitalar está responsável pela negociação com o fornecedor do medicamento, 

habitualmente o fabricante ou importador, conseguindo negociar as condições que 

lhe são mais vantajosas, tendo em conta as quantidades de produto necessárias. No 

entanto, em algumas situações relacionadas com problema de distribuição, rutura de 

stock a nível de fornecedor ou outros, não é possível satisfazer-se a encomenda, 

sendo necessário recorrer à compra através de distribuidores grossistas de 

medicamentos (COOPROFAR é o distribuidor que é habitualmente contactado pelos 

serviços farmacêuticos da ULSM). Em situações de extrema necessidade, quando é 

necessário um medicamento com urgência, dependendo da situação (entrega pelo 

distribuidor grossista só é possível no dia seguinte, necessidade de um medicamento 

extra-formulário, necessidade de um medicamento em rutura no fornecedor, etc.) 

pode recorrer-se a um empréstimo a outra instituição hospitalar que possa ceder o 

produto, sendo o empréstimo regularizado mais tarde através do pagamento em 

unidades iguais àquelas que foram recebidas anteriormente. [16] 

Em algumas circunstâncias, poderão existir medicamentos cuja 

comercialização não se efectua em território nacional. Nesses casos, é necessário 

proceder à importação do produto a um país onde o produto tenha AIM autorizada ou 

sem AIM, mas havendo dados sobre segurança e eficácia à luz de resultados de 

ensaios anteriores (nomeadamente aqueles realizados com vista a um pedido de 

AIM). No entanto, essa compra carece de autorização por parte da autoridade de 

regulação do medicamento, o INFARMED. 

Para que a compra seja autorizada, é necessário submeter um documento, a 

AUE (Autorização de Utilização Especial), que representa um pedido de autorização 

de compra em que vários dados devem ser preenchidos. Este procedimento de 

aquisição de medicamentos que necessitem de AUE está definido na Deliberação 
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nº105/CA/2007 de 1 de Março, que estabelece o Regulamento sobre Autorizações 

de Utilização Especial e Excecional de Medicamentos. O procedimento referido não 

pode ser utilizado caso se trate de medicamentos destinados a ensaios clínicos, 

utilização de medicamentos em indicação terapêutica diferente da autorizada, 

medicamentos manipulados, medicamentos homeopáticos, medicamentos 

tradicionais à base de plantas e medicamentos derivados do plasma humano. [12, 

13] 

O pedido de AUE é apresentado ao INFARMED pelo diretor clínico ou 

entidade equivalente da instituição onde se irá proceder à administração do 

medicamento, mediante autorização do órgão máximo de gestão e mediante 

proposta fundamentada do diretor do serviço que pede a autorização com o 

respectivo parecer da Comissão de Farmácia e Terapêutica da instituição hospitalar. 

No caso de a instituição não ter Comissão de Farmácia e Terapêutica formada, o 

parecer deve ser emitido pela Comissão de Ética. [12, 13] 

Caso o pedido de AUE seja autorizado pelo INFARMED, é efetuado o pedido 

de compra/importação pelos processos normais para aquisição de medicamentos. 

[12, 13] 

 

4.3- Critérios de armazenamento de medicamentos. Controlo dos 

prazos de validade. 

 

Após a receção de medicamentos, onde se faz a conferência da factura 

da encomenda no que diz respeito ao destinatário da encomenda, à nota de 

encomenda, identificação do medicamento, da quantidade, dos prazos de validade, 

dos lotes, do estado da encomenda e do respeito pelas condições de conservação, 

os medicamentos são arrumados no local, respeitando a organização geral dos 

serviços farmacêuticos. [2, 16, 3] 

Os serviços farmacêuticos da ULSM encontram-se organizados tendo em 

conta vários critérios. Existe uma zona definida para medicamentos cuja rotação de 

stock é elevada, sendo chamada “Zona Dourada”, localizada junto da área de 

preparação de dose unitária. Existe ainda zonas destinada ao armazenamento de 

injectáveis de grande volume, material de penso, formas farmacêuticas de uso 

tópico, formas farmacêuticas de uso oftálmico, anestésicos, meios de diagnóstico, 

suplementos alimentares e nutrientes para misturas de nutrição parentérica, e, 

finalmente, fórmulas para lactentes. Existe também um armário fechado destinado 
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a armazenar benzodiazepinas, dispositivos intra-uterinos e medicamentos 

destinados à Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG). Os medicamentos 

destinados ao fornecimento a doentes em regime ambulatório são armazenados em 

estantes localizadas no gabinete de atendimento ao público, sendo exceção aqueles 

que necessitam de conservação no frigorífico. [9, 16] 

Os medicamentos citotóxicos são armazenados em estantes destinadas a 

essa finalidade na Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC), onde existe um 

frigorífico destinado ao armazenamento de medicamentos citotóxicos que 

necessitam de conservação no frio. 

Além dos medicamentos já referidos, existe uma sala, fechada à chave, 

destinada ao armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos e ainda aos 

medicamentos que fazem parte de estudos clínicos em curso. O frigorífico fechado 

contém medicamentos derivados do plasma humano (como é o caso da albumina e 

outras imunoglobulinas), medicamentos que façam parte de estudos clínicos e 

medicamentos que sejam dispensados aos doentes em regime ambulatório.[16] 

No momento do seu armazenamento, os medicamentos devem ser 

arrumados de acordo com o seu prazo de validade. Ou seja, a colocação de 

medicamentos ou outros produtos com validade mais curta na frente da estante, 

permite o seu consumo mais rápido, evitando com que se acumulem produtos de 

validade curta. Caso não haja uma rotação de stock frequente, este critério de 

armazenamento é ainda mais importante, pois caso os prazos de validade expirem, 

este facto pode representar um aumento dos custos do sector da saúde, caso os 

fornecedores não aceitem devoluções com respetiva troca por produto com prazo de 

validade mais longo ou com emissão de uma nota de crédito para compra de 

produto. [2, 16, 3] 

Uma vez que a registo informática sobre os lotes existentes e prazos de 

validade nem sempre está correta (pois as entradas informáticas são feitas por lote 

e prazo de validade mas as saídas não), é necessário proceder-se a controlo de 

prazos de validade de forma rotineira, de forma a despistar possíveis produtos fora 

do prazo de validade ou com prazo de validade curto, nomeadamente os 

medicamentos reembalados. O mesmo controlo deve ser efetuado nos serviços 

clínicos do hospital, uma vez que a partir do momento que é feita a saída 

informática do produto dos serviços farmacêuticos, perde-se a rastreabilidade do 

produto, não sendo possível controlar, informaticamente, as existências (em 

especial, lote e prazo de validade) dos produtos que estejam armazenados nos 
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stocks dos serviços clínicos hospitalares. 

 

5- Distribuição 

 

5.1- Distribuição clássica 

 

O circuito de distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

no ambiente hospitalar é complexo, mas encontra-se bem definido. Para além da 

distribuição de medicamentos individual por dose unitária, existem outros tipos de 

distribuição, nomeadamente a distribuição clássica. [3, 16] 

Esta distribuição clássica define-se por ser o sistema que assegura o stock 

dos serviços de alguns medicamentos e outros produtos fornecidos pelos serviços 

farmacêuticos, como é o caso de cremes de hidratação, desinfectantes, álcool a 70º, 

sabão para lavagem das mãos, material de penso e injetáveis de grande volume. 

O sistema de distribuição clássica no Hospital Pedro Hispano e unidades de 

saúde associadas caracteriza-se pela existência de duas caixas, onde é colocada 

determinada quantidade de um medicamento ou de um produto. Esta quantidade é 

adaptada conforme a rotação do stock do serviço, podendo ser alterada a qualquer 

momento. As duas caixas são colocadas num determinado local do serviço 

correspondente, devendo o produto com menor prazo de validade ser colocado à 

frente, para ser utilizado em primeiro lugar relativamente a outros produtos iguais. 

Quando a quantidade de produto de uma caixa é gasta, a caixa deve ser retirada 

para lugar próprio para, posteriormente, ser recolhida por assistentes operacionais 

que devem enviar a caixa de volta aos serviços farmacêuticos, para o produto ser 

reposto. Quando a reposição for efetuada, o produto que chega ao serviço deve ser 

arrumado tendo em conta, novamente, o prazo de validade. [8, 9, 16, 3] 

 

5.2- Distribuição individual diária por dose unitária. Perfil 

farmacoterapêutico. 

 

A distribuição de medicamentos pode ter outro circuito de distribuição. 

Através da distribuição individual diária por dose unitária, é possível adaptar-se o 

consumo ao doente, sendo possível diminuir-se os erros de administração, os 

custos associados ao consumo de medicamentos e o desperdício de medicamentos. 
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Este processo inicia-se com a prescrição médica, feita habitualmente através 

do sistema informático. Posteriormente, o farmacêutico deve validar a prescrição, 

analisando os medicamentos que estão prescritos, dose, via de administração e 

outros factores como a possibilidade de interação medicamentosa, indicação de 

alergias, necessidade de ajuste de dose (idade, insuficiência renal ou hepática, etc.), 

indicação se o doente tem sonda nasogástrica colocada, o tipo de dieta que o 

doente tem prescrita, para que se possa validar a prescrição efectuada com o maior 

rigor possível. Neste processo de validação, é ainda possível analisar e corrigir 

situações relacionadas com medicamentos como é o caso da prescrição de 

esomeprazol em doentes com dieta geral. A formulação disponível de esomeprazol 

permite que o comprimido seja dissolvido para ser administrado por sonda, sem 

comprometer a absorção do fármaco. No entanto, o custo deste medicamento é 

superior ao do pantoprazol, que, estando disponível na forma de comprimidos 

gastrorresistentes, pode ser administrado, sem qualquer problema, a doentes com 

dieta geral. Neste caso em particular, por decisão da CFT, faz-se a conversão da 

terapêutica prescrita de esomeprazol para pantoprazol.[14, 15, 16] 

Outra possibilidade de intervenção farmacêutica prende-se com o tempo de 

administração de antibióticos (que não deve exceder os 10 dias, salvo indicação 

médica) ou o caso de alguns anti-inflamatórios não esteróides (que não deve 

exceder os 2 dias de administração no caso do parecoxib ou os 5 dias de 

administração no caso do cetorolac). O tempo de dispensa destes fármacos foi 

previamente estabelecido em CFT. [15, 16] 

Após a validação por parte dos farmacêuticos, são impressos mapas de 

distribuição, organizados por cama. A cada cama corresponde a um doente e é 

descrito o plano farmacoterapêutico do doente, descrito pelo nome do medicamento, 

dosagem do medicamento, dose prescrita, frequência de administração e número de 

unidades a dispensar para cada doente. Antes de toda a medicação ser enviada aos 

serviços, é feito o débito informático das quantidades enviadas, por doente, de cada 

serviço, sendo necessário fazer registo das devoluções, caso existam. [16] 

Através dos mapas referidos, os técnicos de diagnóstico e terapêutica têm 

a função de interpretar a prescrição e separar os medicamentos definidos, sendo 

estes colocados em gavetas individualizadas, identificadas com o nome do doente, 

cama atribuída e número de processo. [16] 

As gavetas preparadas pelos técnicos de diagnóstico e terapêutica são 

levadas aos vários serviços correspondentes pelos assistentes operacionais, uma 
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vez por dia, podendo ser feitas alterações posteriores, que são levadas aos serviços 

a horas específicas, ou podendo ser levantadas por assistentes operacionais no 

balcão de atendimento interno dos serviços farmacêuticos. [16] 

Após chegada ao serviço, os medicamentos em cada gaveta apenas devem 

ser administrados aos doentes a que lhes diz respeito. Caso o medicamento não 

seja administrado, deve ser mantido na gaveta, que no dia seguinte retornará aos 

serviços farmacêuticos, quando as malas que contêm as gavetas são trocadas 

pelos assistentes operacionais. Após receção dos medicamentos devolvidos, os 

técnicos de diagnóstico e terapêutica devem fazer o registo para, posteriormente, 

proceder à devolução do medicamento através do sistema informático. 

Existem serviços cuja prescrição médica tem um grau de urgência 

relativamente elevado, ou seja, após prescrição pode ser necessário proceder à 

administração dos medicamentos, ou onde os doentes estão instáveis, sofrendo 

vários ajustes á terapêutica durante o dia. Nestes casos, como é o caso do serviço 

de Emergência, Serviço de Medicina Intensiva, Neonatologia, entre outros, não é 

adequada a distribuição por dose unitária visto que os serviços dispõem de um stock 

de medicamentos e outros produtos mais variado e em maior quantidade que os 

serviços onde a distribuição individual diária em dose unitária é utilizada. [14, 16] 

 

5.3- Medicamentos sujeitos a controlo especial. Protocolos.  

  

Alguns medicamentos, pelas suas características (sejam farmacológicas ou 

de produção), obedecem a procedimentos de registo de consumo definidos em 

legislação destinada para o efeito. 

No caso dos medicamentos hemoderivados (derivados do plasma humano), 

o controlo que lhe é aplicado é rígido e envolve vários elementos do circuito do 

medicamento. Em primeiro lugar, após a aquisição do produto, este só é libertado 

para entrega aos diversos utilizadores após autorização da autoridade do 

medicamento – o INFARMED – que deve aprovar o lote do medicamento, tendo por 

base o boletim analítico referente ao mesmo. Os medicamentos desta categoria 

devem ser conservados exactamente da forma que é indicada pelo fornecedor. [17, 

18] 

À recepção destes medicamentos acresce a verificação da documentação do 

lote rececionado, nomeadamente o Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

(CAUL), emitido pelo INFARMED. Por procedimento, na ULSM cada receção de 
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Hemoderivados é registada em impresso próprio e deve ser alvo de uma 

confirmação rígida de prazos de validade, lote e quantidade e deve ser registado 

esse movimento. Já a administração destes medicamentos está sujeita ao 

preenchimento de um formulário específico, constituído por duas vias diferentes (Via 

Farmácia e Via Serviço). A estas vias, é comum o espaço para identificação do 

doente a quem se destina o medicamento, a identificação do médico prescritor, a 

identificação do medicamento requisitado, dose, quantidade e duração do 

tratamento. Na folha Via Farmácia, é necessário preencher-se o nome do 

medicamento fornecido, quantidade, lote, fornecedor e número do certificado de 

autorização de utilização de lote, emitido pelo INFARMED para o lote em questão. 

Esta folha é arquivada nos serviços farmacêuticos. A folha Via Serviço para além 

das informações já referidas, tem um espaço que é o registo de administração do 

medicamento, onde devem ser registadas todas as administrações do medicamento, 

lote e nome do responsável pela administração. Estes registos permitem a 

rastreabilidade do medicamento, desde a sua produção até à sua administração e é 

fundamental para despiste de possíveis problemas relacionados com a sua 

administração. [18] 

Relativamente aos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, estes 

requerem vários registos, uma vez que, pelas suas características farmacológicas, 

podem ser alvo de uso ilícito, pelo que é necessário o controlo ao longo do seu 

percurso desde a aquisição até à sua administração. Aquando o seu pedido de 

compra, é preenchido pela Direção da Farmácia, o anexo VII, do INFM, que é 

enviado via CTT ao Laboratório, que expede a encomenda após a sua receção. [21, 

22, 23, 24] 

Para além do controlo necessário quando há receção da encomenda 

contendo estes produtos, estes medicamentos estão sujeitos a registo no formulário 

criado para o efeito (anexo X, do INFM). Neste documento, deve ser identificado o 

fármaco, dose e forma farmacêutica, registado o nome do doente a quem se destina 

o medicamento ou a quem foi administrado (caso o medicamento faça parte do 

stock do serviço), e onde deve ser registado a quantidade administrada, o número 

de unidades gastas e a identificação de quem administrou. Cada anexo x deve ser 

assinado pelo diretor do serviço, bem como pelo enfermeiro que faz a receção da 

medicação. Caso se solicite medicamento para reposição de stock, o mesmo 

formulário deve estar preenchido com o número de unidades gastas e as 

assinaturas do director do serviço referente ou legal substituto, bem como do 
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enfermeiro que fez recepção da medicação anterior. O medicamento só pode ser 

cedido por um farmacêutico, segundo o que se encontra definido no Decreto-Lei 

nº15/93 de 22 de Janeiro, constando a assinatura do farmacêutico-director (ou seu 

substituto) no mesmo formulário de registo. Note-se que todos os formulários 

legalmente têm de ser arquivados, como forma de prova de consumo das unidades 

fornecidas à unidade hospitalar. Os consumos destes fármacos têm de ser 

periodicamente enviados ao INFARMED. [19, 20, 21] 

A nível nacional existem ainda alguns protocolos que criam outras formas de 

distribuição de medicamentos a nível hospitalar. O Decreto-Lei nº13/2009 de 12 de 

Janeiro, cria os protocolos de analgesia para cirurgia de ambulatório, onde os 

serviços farmacêuticos ficam autorizados a fazerem a cedência de medicamentos 

analgésicos (com excepção de estupefacientes e psicotrópicos), anti-inflamatórios 

não-esteróides e antieméticos para um prazo que não deve exceder os 5 dias após 

a realização da cirurgia, devendo esta dispensa acontecer no momento da alta 

médica. Neste sentido foram criados, nos serviços farmacêuticos da ULSM, diversos 

protocolos, constituídos por paracetamol, ibuprofeno, tramadol, metoclopramida e 

metamizol em diversas combinações e posologias, que são dispensados após 

requisição do serviço responsável (apresentando um registo dos consumos e do 

stock do serviço que foi dispensado). [25] 

 

5.4- Distribuição a doentes em regime ambulatório  

 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório nos 

serviços farmacêuticos apenas se faz em condições muito especiais. Os casos 

abrangidos pela legislação que autoriza esta dispensa de medicamentos incluem os 

casos de doença renal crónica e doentes transplantados, artrite reumatóide, 

psoríase em placas, fibrose quística, infeção por VIH, deficiência em hormona do 

crescimento, esclerose lateral amniotrófica, profilaxia da rejeição de transplante 

hepático, renal e cardíaco, infecção com HCV e HBV, esclerose múltipla, doentes 

acromegálicos e doentes com doença de Crohn. A dispensa de outro tipo de 

medicamento é possível em condições especiais, nomeadamente ruptura de 

fornecimento a farmácias comunitárias, onde o doente deve apresentar uma 

declaração que comprove essa situação, certificada, no mínimo, por 3 farmácias 

numa determinada área geográfica. [26] 

O atendimento ao utente começa pelo pedido dos documentos de 
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identificação que, segundo o Despacho nº13382/2012 12 de Outubro de 2012, deve 

ser feito pelo número do processo hospitalar do doente, documento pessoal de 

identificação e número identificativo de utente do Sistema Nacional de Saúde. [27] 

O farmacêutico deve então aceder ao processo do doente, verificar se 

existem prescrições pendentes ou se é necessário criar prescrição (o que acontece 

no caso dos medicamentos anti-retrovirais, que são cedidos mensalmente). Durante 

o atendimento, é importante tentar perceber qual a atitude do doente perante o 

tratamento (dúvidas que possam existir perante a administração e/ou posologia, 

adesão à terapêutica por parte do doente, entre outros). Além disto, o farmacêutico 

deve ainda certificar-se que o tratamento está a ter os efeitos desejados e que o 

doente não revela problemas relacionados com a administração do medicamento. 

Caso aconteça, poderá ser necessário fazer uma notificação de reacção adversa, 

caso haja sinais ou sintomas apresentados pelo doente que levem a crer numa 

possível relação de causalidade. [16] 

O atendimento termina com a impressão da folha que serve de comprovativo 

de cedência do medicamento. Nesta folha, para além dos dados do doente, estão 

registados os medicamentos e quantidades cedidas e o custo total dos 

medicamentos cedidos. Esta folha deve ser assinada pelo farmacêutico, como prova 

de que foi cedida da medicação e deve ser assinada pelo utente, como prova de 

levantamento. Segundo o despacho anteriormente referido neste ponto, caso o 

levantamento da medicação não seja feito pelo utente que a irá utilizar, para além 

da assinatura deve constar o número do documento de identificação do responsável 

pelo levantamento da medicação. [27] 

  

6- Produção e Controlo 

 

6.1- Conceito integrado de controlo de qualidade. Fichas de 

preparação e controlo  

 

O controlo de qualidade nas várias operações realizadas na produção e 

controlo nos serviços farmacêuticos da ULSM acontece em várias ocasiões, 

conforme o tipo de preparação à qual se esteja a proceder. [16] 

A dupla verificação é, habitualmente, um controlo efectuado, seja nível da 

rotulagem (no caso da preparação de citotóxicos e produtos não estéreis), como a 

nível da correção de prescrições (no caso da preparação de misturas para nutrição 
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parentérica), como a nível de verificação de lotes e quantidades consumidas (no 

caso de preparação de citotóxicos e de produtos não estéreis). [16] 

Para além do controlo já referido, são recolhidas amostras para controlo de 

esterilidade (análises realizadas pelo laboratório de patologia clínica) com 

frequência diária, no caso da preparação de citotóxicos, ou sempre que se efectua 

uma preparação, no caso da preparação de misturas para nutrição parentérica. 

A preparação de produtos não-estéreis bem como a preparação de misturas 

para nutrição parentérica são sempre acompanhadas de fichas de preparação, nas 

quais, para além de se registarem os lotes dos produtos usados, quantidades 

usadas, material, e descrição da técnica, deve ainda figurar os resultados do 

controlo efectuado, que deve seguir as orientações da técnica original (tendo como 

base, por exemplo, o Formulário Galénico Português, para o caso das preparações 

não estéreis), cujo teste mais frequentemente usado é o controlo visual das 

características do produto final. [28, 29] 

 

6.2- Preparação de citotóxicos 

 

A preparação de citotóxicos ocorre na Unidade de Preparação de Citotóxicos 

(UPC). Esta unidade de preparação segue uma dinâmica de trabalho fixa e rege-se 

pelo princípio da dupla verificação, requisito necessário para garantir a segurança 

dos medicamentos manipulados preparados, a vários níveis. [30, 31] 

 

1. Consulta do Agendamento do Hospital de Dia: 

O trabalho na UPC inicia-se, preferencialmente, na semana anterior, com a 

consulta dos agendamentos dos tratamentos programados para a semana, tendo 

em vista a formação de uma tabela de registo de preparações, onde são registadas 

os protocolos a preparar, hora de entrada na Câmara de Fluxo Laminar Vertical 

(CFLV), hora de saída da CFLV e hora de envio para o Hospital de Dia. [16] 

Habitualmente, é boa prática consultar-se o mesmo agendamento no dia 

anterior ao dia em que se irão preparar os protocolos (exemplo: segunda-feira 

consulta-se o agendamento de terça-feira), uma vez que podem existir alterações 

nos protocolos programados para o dia. [3] 

Após a consulta, cria-se o registo anteriormente referido, que servirá, 

também, para registar a hora de validação por parte do enfermeiro responsável. 
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2. Limpeza da Câmara de Fluxo Laminar VERTICAL: 

Antes de iniciar a preparação de qualquer fármaco citotóxico, é necessário 

proceder-se à limpeza da CFLV. Antes de se entrar na sala de preparação, é 

necessário ter alguns cuidados, tendo como objectivo a manutenção da esterilidade 

do ambiente de preparação. Assim sendo, é necessário usar farda hospitalar que é 

descartada ao fim do dia para tratamento pela rouparia. Para além desta regra, 

procede-se à lavagem das mãos seguindo a técnica asséptica. Usa-se ainda uma 

touca cirúrgica, protectores de calçado, máscaras bico-de-pato e um par de luvas de 

nitrilo de cano longo. É ainda usada uma bata estéril com reforço. 

Após este procedimento, que prepara a entrada para a sala de preparação, 

pode proceder-se à limpeza da CFLV. Deve desligar-se a luz ultravioleta que 

permanece ligada durante o período em que a câmara não é utilizada, ligando-se o 

fluxo de ar. Posteriormente, a limpeza da câmara é feita com compressas estéreis 

embebidas em álcool a 70º, seguindo uma orientação de dentro para fora, de forma 

a evitar qualquer contaminação. O vidro de protecção da CFLV deve ser puxado 

para baixo o mais possível, de forma a permitir a sua limpeza completa, no sentido 

de cima para baixo.  

É ainda importante referir que a sala onde se encontra a CFLV tem pressão 

positiva, para manter as condições de esterilidade, comunicando com uma pré-sala 

de pressão negativa, de forma a impedir a saída de qualquer partícula da sala, 

protegendo o ambiente exterior. [32, 33] 

 

3. Validação das Prescrições Médicas: 

No dia agendado para um tratamento, todos os protocolos devem ser 

validados, segundo prescrição médica, no sistema informático (ou registo manual), a 

nível de doses de medicamento, volume e compatibilidades com injetáveis de 

grande volume, entre outros. 

Posteriormente, é dado o OK para a preparação pelo enfermeiro responsável 

do Hospital de Dia (HD). [34] 

 

4. Preparação de Citotóxicos: 

A preparação de citotóxicos, após confirmação da dose prescrita e dada a 

autorização de preparação pelo enfermeiro do HD, inicia-se com a preparação de 
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um tabuleiro onde é colocado o fármaco a diluir/reconstituir, meio de dissolução ou 

reconstituição, filtro (se necessário) e rótulo. Antes de ser colocado no “transfer” que 

permite a passagem de material entre a sala de apoio e a sala de preparação, o 

tabuleiro e os materiais são pulverizados com álcool a 70º, com vista a garantir a 

esterilidade na sala de preparação. 

Na ficha de preparação do medicamento, que apenas é referente a um 

doente, deve constar a identificação do medicamento, dose, volume final a medir e o 

meio de dissolução a usar e o seu volume final a medir. É obrigatório, para efeitos 

de rastreabilidade, que se faça o registo de lotes do medicamento e do meio de 

dissolução/reconstituição. Esta ficha de preparação é posteriormente colocada no 

vidro de ligação entre a sala de preparação e a sala de apoio, para que possa ser 

consultada, em caso de dúvida, pelo farmacêutico operador. 

No interior da sala de preparação, o farmacêutico operador recebe o 

tabuleiro que foi colocado no “transfer” pelo farmacêutico de apoio. Prepara ainda o 

material necessário à preparação do citotóxico, procedendo à manipulação do 

fármaco com o vidro de protecção descido ao nível máximo possível, operando 

sobre um campo estéril e usando técnica asséptica na preparação. Antes de iniciar 

a preparação, o farmacêutico operador calça outro par de luvas estéreis por cima 

das luvas de nitrilo já colocadas. As luvas de nitrilo possuem resistência química e a 

sua utilização tem como objectivo reforçar a segurança do operador, tendo em conta 

os fármacos que manipula. [30, 31, 32] 

Após a preparação, o farmacêutico operador deve confirmar as quantidades 

medidas, rubricando o rótulo e escrevendo, no saco ou frasco do preparado, o nome 

do fármaco e o volume final do preparado. Após terminada a preparação, o 

farmacêutico operador coloca o medicamento preparado, juntamente com o rótulo, 

no seu tabuleiro, passando-o para a sala de apoio através do “transfer”. 

Na sala de apoio, o farmacêutico de apoio terá como tarefa a verificação do 

rótulo e a concordância da informação com aquilo que foi escrito no saco ou frasco 

que contém o medicamento preparado. Após verificação, o farmacêutico de apoio 

prepara um saco opaco onde é colocado o citotóxico preparado e onde se cola o 

rótulo por fora. Em seguida, o citotóxico preparado é colocado numa mala térmica 

que é enviada para o HD, para ser administrado ao doente que pode ou não, já ter 

sido medicamento concomitantemente com fármacos antieméticos ou outros 

indicados para a preparação do ciclo de quimioterapia. [32] 
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5. Verificação e envio para o Hospital de Dia: 

Na sala de apoio, o farmacêutico de apoio terá como tarefa a verificação do 

rótulo e a concordância da informação com aquilo que foi escrito no saco ou frasco 

que contém o medicamento preparado. Após verificação, o farmacêutico de apoio 

prepara um saco opaco onde é colocado o citotóxico preparado e onde se cola o 

rótulo por fora. Em seguida, o citotóxico preparado é colocado numa mala térmica 

que é enviada para o HD, para ser administrado ao doente que pode ou não, já ter 

sido medicamento concomitantemente com fármacos antieméticos ou outros 

indicados para a preparação do ciclo de quimioterapia. [16] 

 

6.3- Preparação de misturas para nutrição parentérica 

 

A preparação de misturas para nutrição parentérica acontece apenas para o 

serviço de Neonatologia, uma vez que segue uma prescrição de quantidades 

reduzidas que não justifica o uso de sacos de nutrientes e eletrólitos personalizadas, 

a que a Indústria Farmacêutica não dá resposta adequada. Tendo em conta que a 

administração destas misturas acontece por via intravenosa, toda a técnica de 

preparação obriga ao uso de técnica asséptica, semelhante àquela usada na 

preparação de medicamentos citotóxicos. Os passos necessários à preparação 

destas misturas são os seguintes: [29] 

 

1. Recepção e Validação da Prescrição: 

A validação da prescrição médica para preparação de uma bolsa de nutrição 

parentérica total para Neonatologia depende da recepção da prescrição médica, que 

consiste numa tabela com os vários constituintes de duas soluções principais 

(solução com constituintes hidrossolúveis, onde são incluídos os aminoácidos e uma 

solução com constituintes lipossolúveis, onde são incluídos os lípidos). 

Nessa mesma tabela, o médico coloca uma vinheta identificativa do doente 

(nome, nº processo, entre outras informações), coloca o peso do bebé à nascença e 

o peso actual. As quantidades de nutrientes prescritas são normalmente prescritas 

de acordo com o peso actual do bebé. [29] 

Uma vez que a preparação deve assegurar a esterilidade da preparação, é 

necessário preparar-se uma quantidade de mistura suficiente para, após a 

preparação feita, haja quantidade suficiente para se fechar a linha, de forma a tentar 

com que a bolsa contenha a menor quantidade de ar possível. Posteriormente, 
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antes da administração, a linha deve ser purgada com o conteúdo da bolsa. Por este 

motivo, há necessidade de se preparar uma quantidade maior para que se garanta 

que o volume realmente prescrito é administrado na totalidade, criando-se a 

prescrição corrigida, cujos cálculos se explicam no ponto seguinte. [29] 

A solução de aminoácidos é preparada numa bolsa de capacidade de 500mL 

e os seus constituintes são: aminoácidos (Primene®), glicerofosfato de sódio 

(Glycophos®), diversos oligoelementos (Peditrace®), gluconato de zinco, sulfato de 

magnésio, heparina (numa concentração de 0,5U na solução final) e vitaminas 

hidrossolúveis (Soluvit®). De referir que os oligoelementos habitualmente só são 

inseridos a partir do 14º dia de vida do bebé. Já as vitaminas hidrossolúveis não são 

adicionadas caso a administração da nutrição apenas esteja programada para 

depois de 24h após preparação, devido à sua baixa estabilidade. [16] 

A solução lipídica é preparada numa seringa opaca, devido ao facto dos seus 

constituintes (vitaminas lipossolúveis, lípidos de cadeia longa e cadeia média) serem 

fotossensíveis. Esta solução apresenta estabilidade garantida de apenas 24h. 

 

2. Cálculo para criação da prescrição corrigida: 

A solução de aminoácidos, após a sua validação, é corrigida de forma 

automática, informaticamente. A alternativa é fazer o cálculo utilizando o seguinte 

raciocínio: ao volume total final prescrito é adicionado 40. Seguidamente, esse 

volume é dividido pelo volume total final prescrito, obtendo-se o factor de conversão. 

Posteriormente, a prescrição médica é multiplicada pelo factor de conversão, 

obtendo-se a prescrição corrigida. 

Uma vez que a quantidade de heparina a adicionar à solução de 

aminoácidos deve encontrar-se a uma concentração de 0,5U/mL na solução final 

(volume corrigido) e que a heparina disponível se encontra a uma concentração de 

5000U/mL, é necessário proceder-se a uma diluição, caso contrário, seria 

impossível medir a quantidade de heparina necessária, pois seria muito pequena. 

Assim sendo, faz-se a diluição de um mililitro de heparina em 100mL de cloreto de 

sódio a 0,9%. Assim, obtém-se a concentração de 50U/mL. 

Utilizando-se o volume corrigido do exemplo anterior, calcula-se a 

quantidade de unidades de heparina que serão necessárias. Assim sendo, para um 

volume de 75,62mL serão necessárias 37,81U de heparina (0,5U por cada mililitro 

de solução de mistura). Sabendo que na diluição preparada a heparina está na 

concentração de 50U/mL e que se devem adicionar 37,81U de heparina à mistura a 
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preparar, deve- se medir um volume de, aproximadamente, 0,76mL de heparina 

diluída em NaCl a 0,9%. 

 

3. Preparação da Mistura para Nutrição Parentérica: 

A preparação da mistura para nutrição parentérica inicia-se após validação 

da prescrição. Antes de iniciar a preparação propriamente dita, é necessário 

imprimir os rótulos destinados às misturas e a ficha de preparação. [29] 

Já na Unidade de Preparações Estéreis, antes de se entrar na antecâmara, 

procede-se à lavagem das mãos, usando técnica asséptica, veste-se uma bata, 

touca cirúrgica, máscara e protecção de calçado. [32] 

Após entrada na antecâmara, calça-se um par de luvas estéril, pois começa-

se a preparar-se todo o material e constituintes que irão ser usados para a 

preparação da mistura de nutrição. Todos os lotes e quantidades usadas são 

registados na ficha de preparação. Entretanto, coloca-se todo o material no 

“transfer”, tendo o cuidado de pulverizá-lo com álcool a 70º, para a câmara de 

preparação, onde existe uma Câmara de Fluxo Laminar Horizontal. O facto de a 

câmara ter um fluxo horizontal prende-se com o facto de ser necessário uma 

protecção da preparação e não do operador, direccionando possíveis contaminantes 

para fora da área de preparação. [32] 

Seguidamente, entra-se na câmara de preparação, onde se deve desligar a 

luz ultravioleta que fica ligada no período em que a CFLH não é utilizada, e deve-se 

aumentar o fluxo de ar para o máximo, aguardando o tempo suficiente para que este 

estabilize. Antes de iniciar a limpeza da câmara, deve mudar-se o par de luvas, 

aumentando a segurança relativamente ao risco de contaminação do local de 

trabalho. À semelhança do que acontece com a CFLV, é necessário limpar-se a 

CFLH com álcool a 70º, seguindo a direcção de dentro para fora. Após isto, pode 

abrir-se o campo estéril sobre o qual se irá trabalhar e onde é colocado todo o 

material que será necessário durante a preparação. Toda a preparação segue a 

técnica asséptica e é guiada pela folha de prescrição onde deve figurar a prescrição 

corrigida. [32] 

A sala onde se procede à preparação de misturas para nutrição parentérica 

tem pressão positiva, de forma a impedir que qualquer partícula do ambiente 

exterior entre na sala, protegendo a amostra. 

4. Verificação e Envio para o Serviço de Neonatologia: 

Após o final da preparação, a bolsa e/ou a seringa opaca são levadas para a 
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antecâmara, onde são confirmados os rótulos, sendo estes colados tanto na 

bolsa/seringa, como num saco opaco que as irá conter. Os rótulos devem ser ainda 

colados na ficha de preparação, para que conste o registo. 

No caso de preparação das bolsas, a dupla verificação apenas acontece com 

a prescrição corrigida, não acontecendo após a preparação. 

Após a verificação e o acondicionamento devido numa mala de transporte, 

as bolsas/seringas são transportadas para o serviço por um assistente operacional, 

devendo ser guardadas em frigorífico até ao momento de administração, após 

atingirem a temperatura ambiente. [16] 

 

6.4- Preparação de formas farmacêuticas não estéreis  

 

A preparação de formas farmacêuticas não estéreis acontece em diversas 

situações, conforme necessário, normalmente após prescrição médica, tendo como 

objetivo fornecer medicamentos em determinadas formas que, por outra via de 

obtenção normal, não cumpririam a função pelos quais são solicitados. Um dos 

melhores exemplos é a necessidade de criar suspensões orais para administração 

em crianças, através de formas farmacêuticas sólidas, habitualmente para facilitar a 

administração do medicamento. [32] 

Apesar do procedimento específico de cada preparação ser diferente, a 

rotina de verificação é sempre a mesma. Inicia-se pela impressão de folhas de 

preparação e rótulos devidamente identificados com a data de preparação, 

quantidade, nome da preparação e lote (identifica o técnico operador e o 

farmacêutico que faz a dupla verificação e a data de preparação). Posteriormente, é 

verificado as condições em que se encontram o local de trabalho e material. [35] 

Prepara-se o material necessário e inicia-se a preparação segundo o 

procedimento descrito na ficha de preparação. Por fim, procede-se à verificação do 

produto e sua identificação. De notar que os lotes e validade dos produtos usados 

devem ser todos registados, sem exceção. [16] 

Ao longo do estágio foram realizadas várias formas farmacêuticas não 

estéreis de onde se destaca a solução de trimetoprim a 1%, colutório para mucosite, 

solução de hidroclorotiazida e espironolactona, solução de hipoclorito de sódio em 

cloreto de sódio e o fraccionamento de doses de etoricoxib para uma prova de 

provocação oral. [30] 
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6.5- Reembalagem de medicamentos 

 

A reembalagem de medicamentos em formas orais sólidas nos serviços 

farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano apenas se faz em condições específicas. 

Por motivos económicos e de simplicidade, existem alguns medicamentos 

cuja embalagem primária contém já informação fundamental, nomeadamente 

número de lote e prazo de validade. Assim sendo, estes medicamentos dispensam a 

reembalagem por estarem devidamente identificados. Apesar disso, os 

medicamentos cuja embalagem primária não contém este tipo de informação, são 

devidamente identificados com rótulos que são impressos contendo informação da 

dose, lote e validade. [36] 

Por estes motivos, a reembalagem que é efetuada apenas se efectua para 

medicamentos que têm de ser, por algum motivo, fracionados ou têm de ser tirados 

da embalagem primária. Um dos exemplos que se pode utilizar é, por exemplo, a 

reembalagem de comprimidos de captopril cuja dose pretendida é de 6,25mg, 

existindo apenas a forma comercial de 25mg. Nesse caso, o comprimido original 

deve ser retirado da embalagem primária, fracionado em quartos e, seguidamente, 

reembalado em unidose, com a identificação da substância ativa, dose, validade e 

lote. [36] 

Deve ter-se em atenção que quando um medicamento é retirado da 

embalagem primária, isto tem como consequência uma redução do prazo de 

validade original na ordem de 1/4 da validade original, num máximo de 6 meses, 

uma vez que as condições de conservação foram alteradas. [36] 

 

7- Informação e actividades de farmácia clínica 

 

7.1- Apoio informativo a outros profissionais de saúde e comissões 

técnicas  

 

Em diversas ocasiões, o apoio dos farmacêuticos é solicitado quando há 

necessidade de esclarecer qualquer dúvida ou lacuna de informação que possa 

existir em alguma situação, nomeadamente aquelas relacionadas com o 

medicamento e o seu uso. [37] 

Por diversas vezes, é solicitado aos Serviços Farmacêuticos mais 

informação sobre o uso dos medicamentos. De entre as várias questões colocadas, 
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surgem como mais recorrentes as questões relacionadas com compatibilidade de 

administração em simultâneo com outro tipo de medicamentos, compatibilidade com 

soluções onde o fármaco deve ser diluído (exemplo: oxaliplatina apenas deve ser 

reconstituída em solução de glucose a 5%), possibilidade de interacções entre 

diversos fármacos administrados. É, ainda, vulgar surgirem questões relacionadas 

com a via e forma de administração (exemplo: qual a velocidade máxima de 

perfusão de um fármaco, tempo ideal de perfusão, entre outros). [37] 

Nos casos em que a informação não está directamente acessível nas fontes 

bibliográficas de mais fácil acesso (a título de exemplo, como é o caso do Resumo 

das Características do Medicamento), pode haver necessidade de contactar o 

fornecedor do medicamento para conseguir informações mais concretas sobre 

algum assunto que pode, eventualmente, não estar disponível para consulta pública. 

Como organismo fundamental na organização e funcionamento hospitalar, o 

farmacêutico desempenha ainda funções nas várias comissões técnicas existentes, 

como é o caso da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), Comissão de 

Antimicrobianos e Comissão de Controlo de Infecção. [36] 

Nas várias comissões existentes, o farmacêutico deve desempenhar as suas 

funções informativas/consultivas conforme sejam requisitadas, devendo dar o seu 

parecer sobre determinado assunto. [37] 

Referindo um exemplo mais concreto, no caso do funcionamento da 

Comissão de Farmácia e Terapêutica em que haja necessidade de aprovar uma 

adenda ao FHNM, cabe ao farmacêutico a recolha de informação técnica (possível 

benefício clínico, custo económico, entre outros factores) que permitam justificar a 

aquisição do medicamento por parte dos serviços hospitalares. A CFT pode ainda 

pronunciar-se sobre quais doentes devem receber determinados tratamentos 

específicos, que sejam alvo de procedimentos especiais (sejam eles adendas ao 

formulário, autorização de utilização especial ou outros), desde que haja dados que 

fundamentem os pedidos que são dirigidos a esta comissão. [7] 

Quanto às funções informativas nas outras comissões existentes, a função 

do farmacêutico pode passar pela prestação de esclarecimentos ou apresentação 

de normas de orientação terapêutica que possam melhorar as regras de prescrição 

de antibióticos, de forma a evitar o aparecimento de resistências aos medicamentos, 

promovendo um uso racional do medicamento, como também na colaboração da 

definição de politica de utilização de antissético e desinfetantes, informação e 

monotorização de consumos, entre outros casos, o uso da CCI. 
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7.2- Farmacovigilância  

Uma das funções que é atribuível aos farmacêuticos é a farmacovigilância. 

[38] 

Este procedimento, destinado a investigar a causalidade entre a 

administração de um medicamento e o aparecimento de uma reacção adversa e a 

sua frequência é algo que o farmacêutico deve fazer no seu dia-a-dia. [36] 

O farmacêutico tem como função atribuída a validação das prescrições 

médicas efectuadas para os doentes internados no hospital, sendo expectável que 

as reacções adversas tenham uma frequência menor, pelo despiste de erros de 

medicação ou interacção farmacológica que é possível fazer-se por este sistema. 

Por este motivo, e pelo facto do farmacêutico raramente ter contacto com o doente 

internado, a farmacovigilância, nestes casos em concreto, fica mais limitada a 

médicos e enfermeiros que diariamente têm contacto com o doente. [34, 37, 38] 

No entanto, existe uma situação em que o farmacêutico pode ter um papel 

mais activo neste procedimento, uma vez que é responsável pelo atendimento de 

utentes em regime de ambulatório que se enquadrem nos doentes que podem fazer 

o levantamento mensal da medicação nos serviços farmacêuticos hospitalares. 

Neste caso, o farmacêutico deve, sem excepção, perguntar ao doente como tem 

decorrido o seu tratamento, se existe alguma dúvida relacionado com o mesmo, 

entre outros. [25, 37] 

Caso se suspeite de uma reacção adversa, o farmacêutico deve fazer a 

notificação, utilizando as ferramentas disponíveis, sendo a mais rápida e útil a 

notificação por via informática, preenchendo a informação que é solicitada, de forma 

mais completa possível. [39] 

 

7.3- Participação em ensaios clínicos  

 

No que respeita aos ensaios clínicos, os serviços farmacêuticos são 

responsáveis pela receção da medicação do ensaio, armazenamento da 

documentação relativa ao ensaio clínico, pelo armazenamento do medicamento 

conforme as condições definidas pelo promotor do estudo e pela dispensa do 

medicamento, tanto este se destine a doentes em regime ambulatório como a 

doentes internados. [37, 40, 41] 
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Relativamente aos dados que devem existir do ensaio clínico, podem referir-

se alguns, como é o caso dos registos das temperaturas de transporte e 

armazenamento, controlados a partir de dispositivos ligados a termómetros que, 

posteriormente, geram um ficheiro informático que contém essa informação, toda a 

correspondência trocada entre os serviços farmacêuticos e o monitor do estudo e 

toda a informação relativa aos medicamentos cedidos, desde a identificação do 

doente, identificação do lote e validade do medicamento cedido, responsável pela 

cedência do medicamento e data de cedência. [36] 

Os medicamentos que façam parte de ensaios clínicos devem ser 

armazenados, preferencialmente, num local de acesso restrito de temperatura 

controlada. [36] 

 

8- Outras Atividades Desenvolvidas Ao Longo Do Estágio 

 

8.1- Controlo Dos Prazos de Validade 

 

Uma vez que todos os produtos farmacêuticos utilizados no âmbito hospitalar 

e outras unidades de saúde pertencentes à ULSM estão sob alçada dos serviços 

farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano, é necessário garantir-se que estes estão 

em condições ideais para serem utilizados. [16] 

Portanto, para além do facto de se garantir que os medicamentos são 

conservados da forma correcta (conforme necessitem de ser refrigerados ou não, 

por exemplo), é função fundamental dos serviços farmacêuticos garantir que os 

medicamentos fornecidos estão dentro do prazo de validade estabelecido. [42, 43] 

Assim sendo, no que diz respeito aos medicamentos contidos no espaço dos 

serviços farmacêuticos, deve ser impressa uma lista, mensalmente, com os lotes 

registados e activos de todos os produtos cuja validade tenha a sua data de fim no 

último do mês. Posteriormente, os produtos indicados na lista devem ser conferidos, 

um a um, garantindo que não existe algum tipo de produto que possa já ter passado 

do seu prazo de validade ou cujo limite de prazo de validade se esteja a aproximar. 

No caso de existir algum produto que esteja no limite da sua validade, este deve ser 

sinalizado de forma a ser utilizado prioritariamente relativamente a outros itens 

iguais ou deve ser negociada a troca ou devolução com o fornecedor, caso este 

assim o permita. [44, 45] 

Este controlo deve ser efectuado nos outros serviços hospitalares e unidades 
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pertencentes à ULSM, uma vez que cabe aos serviços farmacêuticos esta 

verificação. De notar que os erros encontrados fora dos serviços farmacêuticos são 

mais frequentes, devido a vários factores, de onde se pode destacar a falta de 

rotação de um produto do stock do serviço, arrumação incorrecta (não respeitando 

ordem do prazo de validade – prazo mais curto deve ser colocado mais à frente no 

armário), entre outros. Nestas situações, qualquer devolução aos Serviços 

Farmacêuticos devem ser acompanhadas de uma folha de justificação, referindo o 

nome do produto, quantidade e motivo da devolução. A devolução de produtos 

farmacêuticos deve ser feita, se possível, antes do prazo de validade ter expirado, 

possibilitando a sua reintrodução no sistema e possibilitando o uso por outro serviço 

que tenha uma rotação de stock maior, evitando o desperdício e o aumento de 

custos associados aos medicamentos. [42] 

 

8.2- Controlo Da Distribuição Individual Diária Por Dose Unitária 

 

Uma vez que existe uma ordem hierárquica com funções bem definidas nos 

serviços farmacêuticos, os farmacêuticos são também responsáveis pela supervisão 

do trabalho efectuado pelos técnicos de diagnóstico e terapêutica e assistentes 

operacionais. [37] 

Neste sentido, é responsabilidade do farmacêutico garantir que a dispensa 

de medicamentos através da distribuição diária por dose unitária é feita de forma 

correcta, conforme aquilo que está prescrito. Assim sendo, podem ser feitas, 

pontualmente, verificações às gavetas de medicação preparadas, com vista a 

despistar possíveis erros de dispensa. [47] 

Todos os erros encontrados devem ser registados em formulário destinado 

para o efeito, fazendo justificação da cama a que se refere, do tipo de erro 

encontrado, descrevendo com maior detalhe o erro encontrado, no campo referente 

às observações. [48] 

 

8.3- Participação No Projeto E-Bug 

 

O farmacêutico é também elemento interveniente em acções de promoção 

de saúde pública. Assim sendo, deve contribuir com o seu conhecimento para 

transmitir informações que possam ser úteis e melhorar o comportamento da 

sociedade em relação a alguns assuntos como é o caso do uso racional do 
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medicamento e possíveis consequências do uso incorrecto do mesmo. [49] 

 Neste sentido, o projecto E-Bug é um projecto europeu que visa a formação 

de crianças que frequentem o 2º e o 3º ciclo do ensino básico (concretamente 6º e 

9º ano) para alguns assuntos como é o caso da vacinação, importante da higiene 

das mãos e o uso racional de medicamentos, mais concretamente, o uso de 

antibióticos. [50, 51] 

Com este objectivo, foram realizadas, em datas independentes, três visitas a 

três escolas onde foram transmitidas informação sobre a necessidade de utilizar 

antibióticos apenas com autorização médica e respectiva prescrição, importância de 

cumprir o tratamento conforme a posologia indicada e a importância de alguns 

gestos como a protecção com o braço ou lenço descartável após espirro ou a 

desinfecção de uma ferida. [50, 51] 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 5 

 

 




