
 

 

 
 

 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 
RELATÓRIO DE ESTÁGIO – FARMÁCIA 

COMUNITÁRIA 
 

Farmácia do Cavaco 
 

(fevereiro – abril e junho - agosto 2013) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFUP 2012 -2013 

Rita Coimbra Oliveira 

080601117 

  



Relatório Estágio – Farmácia Comunitária FFUP 2013 

 

Rita Coimbra Oliveira ii 

 

 

 

 

 

Dra. Olívia Gomes 

(Diretora Técnica da Farmácia do Cavaco) 

 

____________________________________________________ 

Santa Maria da Feira, _____ de ________ de ________ 

 

 

 

Rita Coimbra Oliveira 

(Estagiária) 

 

____________________________________________________ 

Santa Maria da Feira, _____ de ________ de ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório Estágio – Farmácia Comunitária FFUP 2013 

 

Rita Coimbra Oliveira iii 

 

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 deste relatório de estágio. 

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

por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). 

Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a 

outros autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso 

colocado a citação da fonte bibliográfica. 

 

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

______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório Estágio – Farmácia Comunitária FFUP 2013 

 

Rita Coimbra Oliveira iv 

 

Agradecimentos 

O meu primeiro agradecimento é dirigido à Dra. Olívia Gomes, Diretora Técnica 

da Farmácia do Cavaco e minha orientadora de estágio, pela possibilidade de realizar 

este estágio e pela disponibilidade e acompanhamento constantes demonstrados ao 

longo destes meses. Estendo o meu agradecimento à restante equipa de farmacêuticas 

e técnicas da Farmácia do Cavaco – Dra. Isabel Toscano, Dra. Berta Pereira, Dra. 

Leonor Magalhães, Dra. Filomena Oliveira e Dra. Tânia Rodrigues. Um obrigado pela 

constante disponibilidade e atenção, pela paciência e tempo investidos na minha 

formação e pelo apoio e ajuda em todos os meus momentos de insegurança. Agradeço 

a forma sempre simpática como que me receberam, os momentos de boa disposição e 

convívio e, essencialmente, o exemplo que me transmitiram do que é ser farmacêutico. 

A enorme capacidade de ensinamento de todas, permitiu que esta experiência fosse 

uma constante aprendizagem, que será certamente uma ponto de partida para me 

tornar mais e melhor farmacêutica, mais e melhor pessoa. 

Ao Sr. Agostinho e à Sra. Margarida, que também me acompanharam no dia-a-

dia da farmácia, um obrigado por toda a ajuda, no trabalho e fora dele, e pelos 

momentos sempre simpáticos de convívio. 

Levo-os a todos, com grande consideração e amizade. 

Muito Obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório Estágio – Farmácia Comunitária FFUP 2013 

 

Rita Coimbra Oliveira v 

 

Abreviaturas 

ADSE – Assistência na Doença aos Servidores do Estado 

AIM – Autorização de Introdução no Mercado 

AMI – Associação Médica Internacional 

ANF – Associação Nacional de Farmácias 

ARS – Administração Regional de Saúde 

CCF – Centro de Conferência de Faturas 

CNPEM – Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

DCI – Denominação Comum Internacional 

DM – Diabetes Mellitus 

FEFO – First expired, first off 

GNR – Guarda Nacional Republicana 

MG – Medicamentos Genéricos 

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 

IVA – Imposto sobre Valor Acrescentado 

MNSRM – Medicamento Não Sujeito a Receita Médica 

MSRM – Medicamento Sujeito a Receita Médica 

PVF – Preço de Venda à Farmácia 

PSP – Polícia de Segurança Pública 

PVP – Preço de Venda ao Público 

RE – Receita Especial 

SNS – Sistema Nacional de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório Estágio – Farmácia Comunitária FFUP 2013 

 

Rita Coimbra Oliveira vi 

 

Índice 
1. Introdução ................................................................................................................................. 1 

2. Organização do espaço físico e funcional da Farmácia .......................................................... 1 

2.1. Localização ....................................................................................................................... 1 

2.2. Horário de Funcionamento ............................................................................................... 1 

2.3. Recursos Humanos .......................................................................................................... 2 

2.4. Espaço Exterior da Farmácia ........................................................................................... 2 

2.5. Espaço Interior da Farmácia ............................................................................................ 3 

2.5.1. Área de Atendimento ao Público .............................................................................. 3 

2.5.1.1. Gabinete de Atendimento Personalizado ............................................................. 4 

2.5.2. Armazém .................................................................................................................. 4 

2.5.3. Zona de Receção de Encomendas .......................................................................... 5 

2.5.4. Laboratório ............................................................................................................... 5 

2.5.5. Escritório ................................................................................................................... 6 

2.5.6. Quarto de Recolhimento........................................................................................... 6 

2.6. Fontes de Informação................................................................................................... 6 

3. Gestão e Administração da Farmácia ...................................................................................... 7 

3.1. Sistema Informático .......................................................................................................... 7 

3.2. Gestão de Existências/Stocks .......................................................................................... 7 

3.3. Encomendas ..................................................................................................................... 8 

3.4. Receção e Conferência de Encomendas ......................................................................... 9 

3.5. Armazenamento dos Produtos e Controlo dos Prazos de Validade .............................. 10 

3.6. Gestão de Devoluções ................................................................................................... 11 

4. Gestão e Administração dos Serviços Farmacêuticos ........................................................... 12 

4.1. Medicamentos ................................................................................................................ 12 

4.1.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica ............................................................. 12 

4.1.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica ...................................................... 13 

4.2. Preparações Oficiais e Fórmulas Magistrais .................................................................. 13 

4.3. Produtos e Medicamentos Veterinários ......................................................................... 14 

4.4. Medicamentos Homeopáticos e Produtos Farmacêuticos Homeopáticos..................... 15 

4.5. Dispositivos Médicos ...................................................................................................... 15 

4.6. Suplementos Alimentares .............................................................................................. 16 

4.7. Produtos Dietéticos e destinados a Alimentação Especial ............................................ 17 

4.8. Produtos Fitoterapêuticos .............................................................................................. 17 

4.9. Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos ................................................................ 18 

5. Dispensa de Medicamentos ................................................................................................... 19 

5.1. Dispensa de MNSRM – Indicação Farmacêutica .......................................................... 19 

5.2. Dispensa de MSRM........................................................................................................ 20 



Relatório Estágio – Farmácia Comunitária FFUP 2013 

 

Rita Coimbra Oliveira vii 

 

5.2.1. Prescrição Médica .................................................................................................. 20 

5.2.2. Processamento Informático da Receita ................................................................. 23 

5.2.3. Regimes de Comparticipação ................................................................................ 23 

5.2.4. Ato da dispensa ...................................................................................................... 24 

5.2.5. Conferência do Receituário .................................................................................... 25 

5.3. Dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos ....................................... 26 

6. Prestação de outros Serviços ................................................................................................ 27 

6.1. Campanhas de promoção de saúde .............................................................................. 28 

6.2. Programa Farmácias Portuguesas ................................................................................. 29 

6.3. Programa de recolha de radiografias ............................................................................. 29 

6.4. Projeto Valormed ............................................................................................................ 29 

6.5. Determinação da Parâmetros fisiológicos e bioquímicos .............................................. 28 

6.6. Administração de Vacinas e Medicamentos injetáveis .................................................. 29 

6.7. Outros serviços ............................................................................................................... 29 

7. Conclusão ............................................................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório Estágio – Farmácia Hospitalar FFUP 2013 

 

 

 

1. Introdução 

As farmácias são, atualmente, já reconhecidas pelos seus utentes e população 

em geral, como espaços prestadores dos mais variados cuidados de saúde, fazendo 

uso das valências e competências dos farmacêuticos. Contudo o setor farmacêutico, 

espelho do estado atual do país, tem sido alvo de variadas e constantes reformas com 

vista à diminuição da despesa pública com medicamentos. O papel do farmacêutico 

assume assim um desafio acrescido, de garantir a qualidade dos seus serviços, com 

uma diminuição dos recursos disponíveis.  

Parti para o estágio com a curiosidade de conhecer as práticas do dia-a-dia na 

farmácia e, sobretudo, os moldes em que se estabelece a relação farmacêutico-utente. 

Este estágio apresenta-se-me como uma porta de entrada ao mundo farmacêutico, no 

âmbito profissional, e como uma oportunidade de excelência para adquirir as 

competências técnicas e científicas e exigências deontológicas indispensáveis ao 

exercício da atividade farmacêutica.  

Neste relatório pretendo descrever as aprendizagens e vivências de quatro 

meses de estágio, fazendo referência a todas as atividades efetuadas. 

2. Organização do espaço físico e funcional da Farmácia 

2.1. Localização 

A Farmácia do Cavaco localiza-se na Rua António Martins Soares Leite, n.º 42, 

freguesia do Cavaco, concelho de Santa Maria da Feira. Trata-se de uma farmácia 

relativamente recente, comemorou no passado dia 31 de julho o seu 10º aniversário, 

mas já com experiência na prestação de cuidados farmacêuticos que lhe permite ser 

considerada uma das principais farmácias do concelho. Situa-se na zona industrial do 

Cavaco mas inserida numa zona habitacional, perto de escolas e não muito distante 

do centro da cidade e do Centro de Saúde e Hospital de São Sebastião. Os seus 

utentes apresentam classes etárias variadas, predominando contudo a classe idosa, 

em que os utentes estabelecem já uma relação muito estreita de confiança com todos 

os colaboradores da farmácia. 

2.2. Horário de Funcionamento 

A Farmácia do Cavaco encontra-se aberta ao público de 2ª a 6ª feira das 9h às 

21h e aos sábados, das 9h às 13h. Em dias de Serviço Permanente, atribuídos pelas 

entidades competentes de forma rotativa entre algumas farmácias do concelho de 

Santa Maria da Feira, a farmácia encontra-se aberta 24h, mantendo-se em 
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funcionamento desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte. 

Estão também definidos, alguns fins-de-semana de serviço, em que a farmácia se 

encontra permanentemente disponível para atendimento ao público. 

2.3. Recursos Humanos 

Logo nos primeiros dias de estágio consegui aperceber-me que a Farmácia do 

Cavaco põe à disposição dos seus utentes, colaboradores que, aliado às suas 

competências técnicas e científicas, prestam os seus serviços com o máximo de 

respeito pela pessoa do utente e pela profissão que representam. A equipa da 

Farmácia do Cavaco é constituída por: 

- Diretora Técnica: Dra. Olívia Gomes; 

- Farmacêuticas Substitutas: Dra. Isabel Toscano, Dra. Berta Pereira; 

- Farmacêutica Adjunta - Dra. Leonor Magalhães; 

- Técnicas de Farmácia: Filomena Oliveira e Tânia Rodrigues (em tempo 

parcial) 

A farmácia cumpre assim com o disposto legalmente – DL n.º 307/2007, de 31 

de agosto, que define a existência de, no mínimo, dois farmacêuticos que podem ser 

coadjuvados por técnicos auxiliares. Pressupõe-se assim a existência do DT – 

responsável por todos os atos farmacêuticos praticados na farmácia, e de um 

farmacêutico que o substitua nas suas ausências e impedimentos. [1]  

O bom funcionamento da Farmácia conta ainda com a colaboração do Sr. 

Agostinho, responsável pela receção de encomendas e gestão da Farmácia, e da Sra. 

Margarida, responsável pela limpeza da Farmácia.  

2.4. Espaço Exterior da Farmácia 

Segundo as Boas Práticas de Farmácia, “o aspeto exterior da farmácia deve 

ser característico e profissional, facilmente visível e identificável”. [2] A Farmácia do 

Cavaco cumpre estes requisitos, apresentando-se ao nível da rua, identificada pela 

“cruz verde” luminosa das Farmácias Portuguesas, bem como, por um letreiro com o 

nome da farmácia. A farmácia possui duas portas de acesso, apenas uma de acesso 

ao público – esta é envidraçada e contem a indicação do horário de funcionamento e a 

identificação da Diretora Técnica. Ao lado encontra-se o postigo para atendimento 

noturno e a informação da escala das farmácias de serviço permanente e respetivas 

localizações. O acesso é possível para todos os potenciais utentes da farmácia, 

incluindo grupos especiais como idosos e cidadãos portadores de deficiência. As 

montras da farmácia permitem a divulgação de alguns produtos, sendo alteração 

periódica e adaptada à sazonalidade.  
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2.5. Espaço Interior da Farmácia 

O espaço físico da farmácia deve obedecer ao DL n.º 307/207, de 31 de agosto 

que estabelece as áreas mínimas a existir numa farmácia de modo a garantir a 

segurança, conservação e preparação dos medicamentos, bem como a acessibilidade, 

comodidade e privacidade dos utentes e colaboradores da farmácia. Assim, a farmácia 

dispõe das divisões obrigatórias como zona de atendimento ao público, laboratório, 

instalações sanitárias, armazém e gabinete de atendimento personalizado. [1] Aberta 

há 10 anos, a Farmácia do Cavaco não se encontra abrangida pela Deliberação n.º 

2473/2007, de 28 de novembro que define as áreas mínimas das farmácias e das suas 

divisões – aplicável a farmácias cujo pedido de instalação ou transferência de 

localização foi efetuado após entrada em vigor da referida deliberação. [3] 

2.5.1. Área de Atendimento ao Público 

A área de atendimento ao público consiste num espaço amplo, calmo e 

profissional, que se revela funcional e adaptado ao fim a que se destina. Ao serviço 

dos utentes encontram-se dois balcões com três postos de atendimento que contêm 

todo o equipamento necessário – terminal informático, leitor de código de barras e 

impressora. Os balcões (anexo I), possuem gavetas na parte interior que permitem o 

armazenamento de alguns produtos e medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM). Na Farmácia do Cavaco, este espaço é ocupado com medicamentos de 

venda livre e outros produtos que, devido à grande rotatividade, justificam um acesso 

mais facilitado. Atrás dos balcões de atendimento e ao redor da farmácia encontram-

se lineares que apresentam aos utentes vários MNSRM e dispositivos médicos. Assim, 

existem lineares com produtos de higiene oral – colutórios, pastas dentífricas, escovas 

de dentes, etc, com vitaminas e suplementos alimentares, produtos naturais, produtos 

dermatológicos e cosméticos dispostos pelas suas linhas comerciais e ainda alguns 

MNSRM para tratamento de transtornos menores como obstipação, gripes e 

constipações. Na zona inferior dos lineares encontram-se ainda gavetas e armários 

que permitem o armazenamento de alguns produtos.  

O espaço destinado ao atendimento contém ainda diversos expositores que 

contêm os mais variados produtos. Aqui destaco a área de puericultura - onde se 

encontram diversos artigos associados à higiene e bem-estar de recém-nascidos e 

bebés, a área de produtos ortopédicos e uma área reservada à exposição de produtos 

em promoção ou que necessitem de destaque especial por razões associadas à sua 

sazonalidade – como são exemplos os produtos de proteção solar.  

Na zona de atendimento existem também cadeiras que permitem aos utentes 

aguardar pelo seu atendimento de forma mais cómoda. 
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2.5.1.1. Gabinete de Atendimento Personalizado 

O atendimento prestado aos utentes numa farmácia pode assumir formas muito 

diversas, justificadas pela enorme variedade de pessoas e situações com que se lida 

no dia-a-dia de uma farmácia. Existe, para dar resposta a algumas situações, um 

gabinete de atendimento personalizado, onde se garante uma maior privacidade do 

doente e assim possibilitar uma maior e melhor prestação de cuidados farmacêuticos. 

Na Farmácia do Cavaco, é neste gabinete (anexo I) que se realizam as determinações 

de alguns parâmetros físicos e bioquímicos e se realiza uma avaliação ou conversa 

mais privada com o utente. A administração de alguns medicamentos injetáveis e 

vacinas não incluídas no Programa Nacional de Vacinação, por farmacêuticos com a 

qualificação técnica adequada, também é efetuada neste espaço. 

A Farmácia do Cavaco tem algumas parcerias com outros profissionais de 

saúde, no sentido de pôr à disposição dos seus utentes os mais variados cuidados e 

serviços, que fazem uso deste gabinete para exercerem a sua atividade. 

2.5.2. Armazém 

De acordo com as Boas Práticas de Farmácia, as zonas de armazenamento 

devem respeitar as exigências específicas dos medicamentos quanto às condições de 

iluminação, temperatura, humidade e ventilação. [2] 

O armazém de medicamentos é de acesso interdito aos utentes da farmácia, 

mas de fácil acesso para o farmacêutico a partir do balcão de atendimento. É 

constituído por um conjunto de gavetas onde são armazenados os medicamentos, 

organizados por ordem alfabética de DCI ou nome comercial, dosagem e número de 

unidades por embalagem – consultar o anexo I.  

A organização do armário de armazenamento na Farmácia do Cavaco 

apresenta ainda as seguintes características: 

- A primeira gaveta do armário é reservada ao armazenamento de substâncias 

estupefacientes e psicotrópicas. Cumprindo o disposto legalmente, este tipo de 

medicação fica em local seguro e não visível pelos utentes da farmácia; 

- Na primeira coluna de gavetas do armário estão acondicionadas as águas do 

mar e alguns suplementos com forma farmacêutica liquida, por exemplo, ampolas; 

- Na fila inferior, e com gavetas maiores e adaptadas ao efeito, ficam 

armazenados os xaropes. A última gaveta desta fila contém soluções de higiene íntima 

e soluções de lavagem e desinfeção da pele. 

- A última coluna acondiciona medicamentos de aplicação ocular e auricular, 

inalatórios e ainda os medicamentos injetáveis. 



Relatório Estágio – Farmácia Comunitária FFUP 2013 

 

Rita Coimbra Oliveira 5 

 

Muito próximo da zona de atendimento existe um armário destinado ao 

armazenamento de produtos de protocolo da Diabetes Mellitus (DM) e duas prateleiras 

reservadas ao armazenamento de alguns produtos, como leites em pó e 

dietas/suplementos especiais, vários dispositivos médicos como luvas, adesivos, 

material de penso e acessórios ortopédicos, alguns suplementos alimentares com 

forma farmacêutica sólida e ainda alguns cremes e pomadas.  

O excedente da medicação existente nas gavetas e nestas prateleiras é 

armazenado em sala apropriada, que reúne também todas as condições necessárias 

ao armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos – anexo I. Nesta, 

existem prateleiras reservadas a produtos éticos, que se encontram organizados por 

ordem alfabética de DCI ou nome comercial. Os medicamentos éticos com forma 

farmacêutica liquida, nomeadamente os xaropes, encontram-se também armazenados 

numa prateleira individual e separada da restante medicação. 

Existem depois espaços reservados a medicamentos não éticos e outros 

produtos farmacêuticos, que se encontram organizados segundo o fim a que se 

destinam. 

Existe também um frigorífico, perto da zona de receção de encomendas, 

destinado a armazenar a medicação com necessidades conservação especiais. A 

verificação e o registo da temperatura são realizados periodicamente por forma a 

confirmar a existência das corretas condições de armazenamento. 

2.5.3. Zona de Receção de Encomendas 

Na zona de receção de encomendas realiza-se o pedido, receção e 

conferência das encomendas, existindo nesta área um terminal informático com todo o 

equipamento necessário a essa finalidade – leitor de código de barras, impressora e 

impressora de etiquetas. As duas entradas da farmácia permitem um acesso facilitado 

a esta zona, o que torna o processo de cargas e descargas realizado pelos 

fornecedores mais rápido e viável. Neste espaço encontram-se alguns documentos 

relativos à gestão e contabilidade da farmácia, tal como faturas de compras recentes e 

notas de devoluções.  

Esta área é usada também para a conferência do receituário, procedendo-se à 

organização dos lotes por organismo de comparticipação, por número de lote e por 

número de receita dentro de cada lote. 

2.5.4. Laboratório 

O laboratório na Farmácia do Cavaco contem os materiais e equipamentos 

necessários e legalmente estabelecidos – de acordo com a Deliberação nº 1500/2004, 
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de 7 de dezembro, para a produção e controlo de medicamentos. [4] A prática de 

manipulados não é muito frequente, sendo realizadas apenas algumas preparações. 

Assim neste espaço podemos encontrar uma bancada onde constam uma balança 

analítica e uma balança semianalítica, e um armário onde se encontram todas as 

matérias-primas e materiais necessários à manipulação das mesmas. Nestes armários 

encontra-se também arquivada toda a documentação referente à produção de 

manipulados. 

2.5.5. Escritório 

Este local é utilizado pela Diretora Técnica e restantes farmacêuticas na 

realização de todas as atividades de carácter administrativo e financeiro. Nesta 

divisão, por forma a suportar a gestão efetuada, existe também um terminal 

informático - o único portátil existente na farmácia. É também nesta divisão que a 

Diretora Técnica e farmacêuticas têm acesso aos monitores e controlo do sistema de 

vigilância existente na farmácia. De realçar a existência de uma pequena biblioteca 

com toda a bibliografia e publicações obrigatórias ao exercício da atividade 

farmacêutica. 

2.5.6. Quarto de Recolhimento 

O quarto é o local reservado ao descanso do farmacêutico que faz o serviço 

permanente da Farmácia. 

2.6. Fontes de Informação 

De acordo com as Boas Práticas de Farmácia, o farmacêutico deve sempre 

dispor de informação técnico-científica sobre medicamentos. Este acesso à 

informação torna-se fundamental aquando da dispensa de medicamentos, na qual o 

farmacêutico deve obrigatoriamente ter acesso, físico ou eletrónico, a documentação 

com informação sobre os medicamentos. [2] 

A Farmácia do Cavaco, de acordo com a legislação em vigor dispõe nas suas 

instalações de um exemplar da Farmacopeia Portuguesa, do Prontuário Terapêutico e 

do Formulário Galénico Português.[5] Para além destas publicações, contém ainda 

outras publicações fundamentais para o solucionamento de problemas e dúvidas 

pontuais, como Martindale, Index Merk e o Índice Nacional Terapêutico.  

Tive durante o meu estágio, a necessidade e a oportunidade de consultar 

algumas destas publicações. Na altura de férias de verão, muitos emigrantes 

procuram a farmácia com a indicação específica de um medicamento que conhecem 

do seu país residente mas que não se encontra comercializado nas mesmas 

condições em Portugal. Assim, surge a necessidade de saber qual o equivalente, ou 
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substituto com as mesmas valências, que permita dispensar ao doente o medicamento 

que deseja e conhece, de modo a garantir a qualidade, segurança e eficácia da 

terapêutica. Foi essencialmente para dar resposta a esses casos que consultei a 

bibliografia existente na farmácia. 

3. Gestão e Administração da Farmácia 

A gestão e administração de uma farmácia assumem um papel preponderante 

na sua sustentabilidade económica o que se revela uma base fundamental na 

qualidade do serviço de saúde prestado. 

3.1. Sistema Informático 

O sistema informático existente na Farmácia do Cavaco é o Sifarma 2000. Este 

programa constitui a base de todas as operações efetuadas na farmácia, dando 

resposta a uma variedade enorme de funcionalidades. Devido à elevada quantidade 

de medicamentos e produtos farmacêuticos disponíveis numa farmácia e às 

imposições legais e éticas associadas à correta aquisição, armazenamento e dispensa 

desses produtos, a existência de um sistema informático que auxilie e suporte a 

atividade do farmacêutico, permite assegurar a máxima qualidade dos serviços 

prestados. O sistema informático permite a total organização da farmácia, revelando-

se essencial na gestão de compras e vendas, no controlo dos stocks dos produtos, na 

obtenção de informação acessível e atualizada sobre todos os produtos e numa 

melhoria da gestão dos clientes e utentes da farmácia. No anexo II, é possível 

visualizar-se a apresentação do Sifarma 2000. 

3.2. Gestão de Existências/Stocks 

Uma boa gestão de stocks é essencial para o correto funcionamento de uma 

farmácia. O stock existente de cada produto deve ser definido de modo a que seja 

possível dar resposta às necessidades dos utentes da farmácia. Assim, para se definir 

o stock máximo e mínimo de cada produto, é necessária a análise de vários fatores 

como o histórico de vendas, o marketing associado ao produto, a sua sazonalidade, 

entre outros. O elevado número de artigos existentes e a constante introdução de 

novos produtos, tornam a gestão de stocks num processo bastante complexo e 

adaptado a cada farmácia. Se um stock baixo poderá originar ruturas de stock e 

impossibilidade de corresponder às necessidades, um stock demasiado elevado 

corresponde a paralisação de capitais e obrigam a cuidados mais rigorosos no 

controlo dos prazos de validade e na garantia das condições de armazenamento 
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adequadas. Torna-se assim essencial que haja uma boa rotação dos produtos e a 

criação de um equilíbrio entre os produtos encomendados e os dispensados. 

Alguns erros humanos causados pela elevada rotação de produtos, troca de 

artigos aquando da receção de encomendas, dispensa de número errado de 

embalagens, entre outros, provocam erros de stock, que se definem como a diferença 

entre o stock informático e o stock físico realmente existente na farmácia.  

3.3. Encomendas 

O processo de aquisição dos produtos farmacêuticos depende de várias 

características como o tipo de produto em causa, a sua rotatividade e, 

consequentemente, a sua frequência de aquisição e quantidades encomendadas.  

A compra a distribuidores grossistas e armazenistas é o modo de aquisição 

mais frequente, pois apresenta a vantagem de dar uma resposta rápida e eficaz às 

necessidades da farmácia. São realizadas encomendas diárias, de maiores 

quantidades de produtos, que são enviadas por modem aos fornecedores com que a 

Farmácia do Cavaco trabalha, de referir, a Plural Cooperativa Farmacêutica, a Alliance 

Healthcare, a OCP Portugal e a COOPROFAR. O Sifarma 2000 desempenha um 

papel essencial no auxílio à elaboração das encomendas. Para cada produto existente 

na farmácia estão definidas, na sua ‘Ficha do Produto’ (anexo III) as quantidades 

máxima e mínima a existir em stock. Assim, sempre que o responsável pelo setor das 

encomendas procede ao pedido de uma encomenda, o sistema informático gera 

automaticamente uma proposta que possibilita a reposição dos produtos até ao valor 

máximo do seu stock. A lista gerada informaticamente contém os produtos cujas 

existências são iguais ou inferiores ao stock mínimo, definido também como ponto de 

encomenda. A proposta de encomenda é analisada e avaliada, sendo possível realizar 

alterações por vista à melhor gestão da farmácia, existindo ainda, através do Sifarma 

2000, a possibilidade de se efetuar a encomenda forçada de um produto, adicionando-

o à lista de produtos a encomendar. Quando tudo conforme, a encomenda é validada 

e enviada via modem ao fornecedor selecionado.  

É ainda possível realizar encomendas via telefónica. Este tipo de pedido surge 

habitualmente em situações consideradas urgentes por forma a ter disponível na 

farmácia, o mais rapidamente possível, determinado medicamento requerido pelos 

utentes. Perante a falta de stock de determinado medicamento, é prática habitual na 

Farmácia do Cavaco consultar os armazenistas via telefone, por forma a garantir ao 

doente que o medicamento está disponível mais tarde na farmácia. Esta necessidade 

de confirmar a disponibilidade dos medicamentos surge devido à real atualidade vivida 
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nas farmácias, em que muitos medicamentos se encontrarem esgotados ou rateados 

nos armazenistas. 

Para além das encomendas efetuadas aos armazenistas, são adquiridos 

alguns produtos diretamente ao Laboratório ou a um representante de marca. Este tipo 

de aquisição processa-se mediante apresentação de propostas de compra pelos 

delegados e representantes dos laboratórios à Diretora Técnica que analisa e avalia 

estas oportunidades de negócio. Este processo não se realiza muito frequentemente, 

sendo contudo vantajoso em algumas situações. Normalmente estas compras são 

feitas em quantidade, uma vez um maior volume de encomenda está associado a 

maiores bonificações à farmácia, justificando-se assim a adoção desta modalidade 

para aquisição de produtos de elevada rotatividade. Em algumas situações de rotura 

de stock no armazenista, pode recorrer-se diretamente aos laboratórios para suprimir 

a falta de medicação. Nestes casos, a necessidade dos medicamentos supera as 

possíveis menos boas condições de negócio impostas pelos laboratórios. 

3.4. Receção e Conferência de Encomendas 

Os produtos chegam à farmácia acondicionados em banheiras ou caixas de 

cartão, sendo que os produtos de frio vêm acomodados em caixas isotérmicas com 

termoacumuladores, de modo a garantir as boas condições de armazenamento 

durante o transporte. A encomenda deve vir sempre acompanhada da respetiva fatura 

ou guia de remessa, em duplicado, e no caso de medicamentos psicotrópicos e/ou 

estupefacientes, da requisição destas substâncias, também em duplicado. 

Após a entrega da encomenda pelos fornecedores, a sua receção e 

conferência devem proceder-se o mais brevemente possível de forma a tornar os 

produtos rececionados rapidamente disponíveis. Também para este processo o 

programa informático Sifarma 2000 é de crucial importância. É possível dar entrada 

das encomendas, selecionando o fornecedor e fazendo a menção ao número da 

fatura/guia de remessa que acompanha a encomenda. Os produtos são inseridos na 

base de dados por leitura ótica do seu código de barras, ou alternativamente, por 

inserção manual dos códigos dos produtos. Ao rececionar os produtos, devem ser 

verificados alguns parâmetros: 

- A integridade da embalagem; 

- O código e inequívoca identificação do produto rececionado – DCI ou nome 

comercial, forma farmacêutica e dosagem; 

- As quantidades realmente recebidas - que nem sempre correspondem às 

quantidades encomendadas; 
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- O PVP mencionado na embalagem do medicamento. De mencionar que, 

durante o período do meu estágio, o PVP de muitos medicamentos sofreu vários 

reajustes, verificando-se por várias vezes erros na faturação dos produtos.  

- Atualizar no sistema informático o PVF, de acordo com o mencionado na 

fatura/guia de remessa; 

- Verificar sempre os prazos de validade dos produtos. Estes devem ser 

alterados sempre que não exista produto em stock ou quando se verifica que o prazo 

inscrito na embalagem do produto rececionado é anterior ao prazo das embalagens já 

existentes em stock na farmácia; 

- Se existirem medicamentos de frio, estes devem ser prontamente 

rececionados e armazenados nas condições exigidas. 

Após dar entrada de todos os produtos, confirma-se a correta receção da 

encomenda, verificando o valor final da fatura ou guia de remessa e o número de 

unidades e de produtos rececionados. De seguida, o Sifarma 2000 apresenta-nos uma 

lista dos medicamentos e produtos encomendados e não fornecidos na encomenda. 

Isto pode acontecer para produtos esgotados ou temporariamente em falta e, nestes 

casos, o programa informático permite-nos automaticamente transferir estes produtos 

para a encomenda diária de outro fornecedor.  

No final do meu estágio, surge também uma nova aplicação que permite 

enviar, via modem, a informação dos medicamentos esgotados/não recebidos na 

encomenda diretamente ao INFARMED. 

Por fim, e se existirem produtos de venda livre na encomenda – produtos nett, 

o sistema informático possibilita-nos a impressão imediata das etiquetas de cada 

produto. Nestes casos o PVP é calculado através do preço de custo do produto para a 

farmácia, da taxa de IVA e da margem estabelecida pela farmácia para esse produto. 

Desta forma, dá-se por finalizada a receção da encomenda sendo o stock 

informático dos produtos rececionados automaticamente atualizado. 

Importa destacar neste tópico também, os procedimentos a realizar quando é 

rececionada uma encomenda que foi efetuada via telefone. Neste caso não existe no 

sistema informático o pedido de encomenda efetuada. Assim, antes de se proceder à 

entrada da encomenda propriamente dita é necessário criar uma encomenda manual 

que, como já foi entregue, dispensa o envio para o armazenista.  

3.5. Armazenamento dos Produtos e Controlo dos Prazos de Validade 

Uma vez terminada a receção da encomenda, procede-se ao armazenamento 

dos produtos recebidos. O correto armazenamento dos produtos é de extrema 
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importância para a prestação de um serviço de qualidade, revelando-se essencial 

como suporte à dispensa de medicamentos. Assim, no que toca ao armazenamento 

dos medicamentos e produtos farmacêuticos, são respeitadas algumas regras 

estabelecidas internamente que previnem potenciais erros e enganos na distribuição 

da medicação e reduzem o tempo de procura do medicamento correto e 

consequentemente o tempo de espera dos utentes. 

Os produtos são armazenados nos locais adequados, como descrito no ponto 

2.5.2., respeitando as condições exigidas à sua correta conservação por forma a 

garantir a qualidade dos mesmos. 

O armazenamento dos produtos na Farmácia do Cavaco segue a metodologia 

“FEFO” – First Expired First Out, ou seja, os medicamentos são armazenados e 

dispensados segundo o seu prazo de validade. Durante o meu estágio, tive a 

oportunidade de verificar os prazos de validade dos produtos existentes na farmácia. 

Esta metodologia é realizada através da criação de uma lista de produtos – 

representada no anexo IV - cujo prazo de validade registado no Sifarma 2000 expira 

no prazo de 3 meses. Após a verificação de todos os produtos dessa lista, podem 

realizar-se duas ações: 

I. Se o prazo de validade do produto é superior ao indicado na lista, procede-se à 

atualização do mesmo e os produtos ficam disponíveis para venda; 

II. Se o prazo de validade do produto corresponde ao indicado na lista podem 

adotar-se duas medidas: o produto pode ainda ser dispensado ao utente atendendo ao 

esquema posológico da terapêutica ou o produto tem de ser devolvido ao fornecedor, 

acompanhado da ‘Nota de Devolução’ (anexo V).  

Exceção a este controlo dos prazos de validade são os produtos do protocolo 

da DM que são retirados cinco meses antes do final do prazo de validade. 

3.6. Gestão de Devoluções 

A devolução de produtos pode ser realizada pelos mais diversos motivos, entre 

os quais: prazo de validade terminado ou preste a expirar; embalagem danificada ou 

incompleta; produto alterado; alteração do preço do produto; produto não pedido ou 

trocado; pedidos efetuados por engano; recolha obrigatória de produtos, ou lote de 

determinado produto, por ordem do INFARMED ou detentor de AIM. 

No decurso do meu estágio realizei algumas notas de devolução, relacionadas 

essencialmente com erros nas encomendas fornecidas ou danos na embalagem dos 

produtos, e acompanhei o processo de regularização das mesmas pelos fornecedores. 



Relatório Estágio – Farmácia Comunitária FFUP 2013 

 

Rita Coimbra Oliveira 12 

 

De referir que também procedi à recolha de alguns produtos através de circulares 

enviadas pelo INFARMED, como disponível no anexo VI.  

Assim, quando existe a necessidade de devolver algum produto ao fornecedor, 

é emitida através do Sifarma 2000 uma ‘Nota de Devolução’ – rever anexo V, 

identificada com um número, onde constam a identificação da farmácia e da 

distribuidora para a qual vai ser devolvido o produto, qual ou quais os produtos a 

devolver e respetivas quantidades, o motivo que justifica a devolução, o PVF e a taxa 

de IVA a aplicar. Na Farmácia do Cavaco na nota de devolução criada é feita também 

uma referência ao número da fatura ou guia de remessa que acompanhou a receção 

do produto à farmácia. A nota de devolução, devidamente preenchida, é impressa em 

triplicado, ficando uma cópia na farmácia e as outras duas, depois de carimbadas e 

rubricadas, acompanham o produto devolvido ao fornecedor. Quando a devolução é 

aceite pelo fornecedor procede-se à regularização da situação através do reenvio para 

a farmácia do produto nas devidas condições ou, alternativamente, criando uma nota 

de crédito no valor correspondente ao do produto devolvido. No caso de o fornecedor 

não aceitar a devolução, o artigo é reenviado à farmácia que assume o prejuízo e 

envia o referido produto para quebras. 

4. Gestão e Administração dos Serviços Farmacêuticos 

O artigo 33º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, estabelece quais os 

produtos que as farmácias podem disponibilizar ao público. [1]   

4.1. Medicamentos 

Segundo o artigo 3º do Estatuto do Medicamento, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 176/2006, de 30 de agosto, um medicamento é “toda a substância ou associação 

de substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou 

administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, 

exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas”. [6] 

Pelo disposto no Decreto-Lei anteriormente referido, os medicamentos são 

classificados, no que respeita à dispensa ao público, em: 

I. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

II. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

4.1.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

São definidos como MSRM todos aqueles que possam constituir um risco para 

a saúde do doente quando utilizados sem vigilância médica ou quando utilizados com 
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frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; os medicamentos que contenham substâncias, ou preparação à base 

dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável 

aprofundar; todos os medicamentos que se destinem a administração parentérica. [6]  

Os MSRM podem ainda ser classificados em: 

I. Medicamentos de Receita Médica Renovável – medicamentos que se 

destinem a determinadas doenças ou tratamentos prolongados e possam ser 

adquiridos mais do que uma vez sem necessidade de nova prescrição médica. Nestes 

casos, a receita médica tem validade de 6 meses e é composta por 3 vias; [6] 

II. Medicamentos de Receita Médica Especial - medicamentos que 

contenham substâncias estupefacientes ou psicotrópicas ou outras que, em caso de 

utilização anormal, possam provocar abuso medicamentoso ou criar condições de 

toxicodependência. [6] 

III. Medicamentos de receita estrita – medicamentos cuja utilização deva 

ser reservada a certos meios; medicamentos que se destinem a uso hospitalar, ou a 

patologias unicamente diagnosticadas em meio hospitalar, ou que se destinem a 

doentes em tratamento ambulatório e que a sua utilização possa desencadear efeitos 

adversos graves. [6] 

Os MSRM apresentam um PVP fixo, sendo obrigatória a sua menção na 

embalagem dos artigos. 

4.1.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Nesta classificação incluem-se todos os medicamentos que não preencham os 

requisitos de MSRM. São medicamentos que apresentam uma margem de segurança 

razoável quando devidamente utilizados, sendo usualmente destinados à prevenção, 

alívio ou tratamento de sintomas ou patologias menores. Regra geral, os MNSRM não 

são comparticipados pelas entidades de saúde e o seu PVP é definido pela farmácia. 

4.2. Preparações Oficiais e Fórmulas Magistrais 

Um “preparado oficial” é definido, segundo o Estatuto do Medicamento, como 

“qualquer medicamento preparado segundo as indicações compendiais de uma 

farmacopeia ou de um formulário oficial, numa farmácia de oficina ou em serviços 

farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes 

assistidos por essa farmácia ou serviço”. [6] Assim, preparados oficiais e fórmulas 

magistrais correspondem a um medicamento manipulado, preparado e dispensado 

sob a responsabilidade de um farmacêutico. De acordo com o Decreto-Lei n.º 95/2004, 

de 22 de abril, que regula a prescrição e a preparação de medicamentos manipulados, 
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é da total competência do farmacêutico garantir a segurança e qualidade dos 

medicamentos preparados, por adoção das Boas Práticas a observar na preparação 

de medicamentos manipulados [7, 8]. A proveniência das matérias-primas está também 

bem definida na legislação. Todas as substâncias que se destinam à produção de 

manipulados são acompanhadas do respetivo Boletim de Análise, que são arquivados 

em dossiers e guardados no laboratório. 

Na Farmácia do Cavaco, tive a oportunidade de realizar a preparação de um 

manipulado – Vaselina Salicilada a 3%. Em anexos é possível consultar a ficha de 

Preparação (anexo VII) elaborada aquando da preparação da Fórmula Magistral e o 

rótulo (anexo VIII) da preparação. Estes documentos são depois devidamente 

arquivados. Esta pequena experiência na preparação de manipulados permitiu-me 

aplicar alguns conhecimentos técnicos e fez-me perceber que as competências e 

valências dos farmacêuticos podem ser uma mais-valia da maior utilidade para os 

utentes. Assim, o farmacêutico torna-se um meio, diretamente ativo, na criação de 

terapêuticas personalizadas e individualizadas conseguindo suprimir algumas falhas 

existentes no mercado.  

4.3. Produtos e Medicamentos Veterinários 

O Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho, que regula todo o circuito dos 

produtos veterinários define medicamento veterinário como aquele destinado a 

administração em animais e cuja substância ativa, ou associação de substâncias, 

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

sintomas, ou ainda que pela sua utilização se estabeleça um diagnóstico médico-

veterinário ou seja exercida uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica com 

vista a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. [9]  

Durante o meu percurso académico não tive grande formação ou informação 

acerca de medicamentos e produtos de uso veterinário. Contudo, e após a minha 

passagem pela Farmácia do Cavaco, denoto que também nesta matéria a formação 

do farmacêutico pode revelar-se numa mais-valia, uma vez que, da defesa da saúde e 

do bem-estar dos animais, resulta a salvaguarda da saúde pública. Na Farmácia do 

Cavaco, existem alguns produtos de uso veterinário, consistindo essencialmente em 

desparasitantes internos e externos, anticoncecionais e complexos vitamínicos. Estes 

produtos são armazenados num armário em zona não acedida pelos utentes, 

encontrando-se os produtos com maior rotatividade e procura, num expositor na zona 

de atendimento ao público. 
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4.4. Medicamentos Homeopáticos e Produtos Farmacêuticos 

Homeopáticos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 94/95, de 9 de maio – revogado pelo Decreto-

Lei n.º 176/2006 - os produtos homeopáticos são classificados em dois grandes 

grupos: 

I. Medicamentos Homeopáticos 

II. Produtos Farmacêuticos Homeopáticos 

Medicamento Homeopático é todo o medicamento “obtido a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com 

um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em 

farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado Membro, e que pode conter vários 

princípios”. [6] Estabelece-se também que os medicamentos homeopáticos possuem 

propriedades curativas ou preventivas de doenças e dos seus sintomas, com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas 

funções orgânicas. Produto farmacêutico homeopático é, por sua vez, definido como 

um produto que não contenha mais de uma parte por 10000 de tintura-mãe, nem mais 

de 1/100 da mais pequena dose de substâncias ativas cuja presença num 

medicamento alopático obrigue a prescrição médica. Estes produtos não possuem 

indicações terapêuticas e são administrados por via oral ou tópica. [6, 10] 

Os produtos homeopáticos são geralmente classificados como MNSRM, 

apresentando, sempre que exista, na embalagem exterior a indicação “Medicamento 

Homeopático”. 

Na Farmácia do Cavaco, a quantidade e variedade de produtos homeopáticos 

é reduzida e os produtos existente apresentam baixa rotatividade servindo apenas 

para satisfazer as necessidades mais específicas dos utentes. 

4.5. Dispositivos Médicos 

Os dispositivos Médicos possuem regulamentação específica, sendo 

legalmente regulados pelo Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, o qual define 

dispositivo médico como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software 

destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico 

ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo-

médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por 

meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser 

apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos 
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para os fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma 

doença; diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão 

ou de uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um 

processo fisiológico; controlo da conceção”. [11] A definição tão abrangente de 

dispositivos médicos traduz a enorme variedade destes produtos que se encontram 

disponíveis numa farmácia. Na Farmácia do Cavaco, os dispositivos mais procurados 

são acessórios ortopédicos, materiais de penso, dispositivos de autodiagnóstico como 

testes de gravidez e equipamento para medicação de glicemia, preservativos, fraldas e 

material de penso para incontinência urinária. 

4.6. Suplementos Alimentares 

Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios comuns 

apesar de possuírem uma forma de apresentação doseada. De acordo com o Decreto-

Lei n.º 560/98, de 18 de dezembro e o Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de junho, os 

suplementos alimentares, tal como os alimentos, não podem apresentar propriedades 

profiláticas, de tratamento ou cura de doenças, nem fazer referência a essas 

propriedades. Destinam-se assim a completar e/ou suplementar o regime alimentar 

normal, não devendo ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e 

saudável. Podem conter um leque bastante variado de substâncias nutrientes e 

destinam-se, essencialmente, a suprimir carências nutricionais ou resolucionar e 

melhorar alguns estados fisiológicos. [12, 13] 

Atualmente verifica-se uma procura crescente deste tipo de produtos, 

justificada em grande parte pela ausência de um regime alimentar equilibrado e 

variado. O número e a diversidade de suplementos alimentares existentes no mercado 

são enormes, estando normalmente associados a estratégias de marketing muito 

eficazes que chamam desde logo a atenção dos utentes. Os suplementos existentes 

na atualidade visam dar resposta às mais variadas situações – deficiências 

nutricionais, fadiga física e psicológica, diminuidores do apetite, aumento da líbido, 

estimuladores do bronzeado, entre muitos outros.  

O papel do farmacêutico na dispensa destes produtos passa, essencialmente, 

por alertar os utentes de que a toma destes suplementos não substitui uma 

alimentação equilibrada e variada e que a ingestão destes produtos deve ser sempre 

realizada de forma responsável e segura não estando, de todo, ausente a ocorrência 

de efeitos adversas e contraindicações. 
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4.7. Produtos Dietéticos e destinados a Alimentação Especial 

O Decreto-Lei n.º 227/99, de 22 de junho, define estes produtos como 

correspondendo a “produtos alimentares que, devido à sua composição ou a 

processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros alimentícios de 

consumo corrente”. Estes produtos são formulados com vista a solucionarem uma 

carência nutricional específica e são comercializados com a indicação de que 

correspondem a esse objetivo. [14]  

Estes produtos alimentares constituem soluções alimentares e nutricionais 

adequados a: 

- Lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de idade em bom estado de saúde; 

- Pessoas com perturbações no processo de assimilação e alterações de 

metabolismo, verificado por exemplo em doentes celíacos, intolerância ao glúten, entre 

outros casos específicos; 

- Pessoas com condições fisiológicas especiais, em que a ingestão controlada 

de certas substâncias contidas nos alimentos seja benéfica, situação verificada, por 

exemplo, em casos de necessidade de ingestão de alimentos pobres em sódio, 

incluindo os sais dietéticos hipossódicos ou assódicos. 

Os produtos dietéticos com que contactei mais foram os leites e fórmulas 

infantis adaptadas a necessidades específicas de acordo com a idade do bebé. A 

apresentação destas formulações é muito variada e possuem algumas indicações 

específicas. Existem assim produtos hipoalergénicos, anti-obstipantes, anti-cólicas, 

anti-regurgitação, dietas adaptadas a bebés prematuros ou recém-nascidos de baixo 

peso e leites regulares como os de transição.  

Com relativa frequência, também me deparei com casos de procura deste tipo 

de suplementos dietéticos especiais para suprimir carências nutricionais de utentes 

idosos, na sua grande maioria, com doenças crónicas e/ou neuro degenerativas 

graves. Nestes casos, e como a utilização destes suplementos se prevê de longa 

duração, é importante fornecer sempre o máximo de informação sobre a melhor forma 

de administração, dar a conhecer novas alternativas e novos sabores, de modo a 

evitar que o doente rejeite a sua utilização. Normalmente, a maioria das pessoas que 

procura este tipo de dietas adaptadas, recorre à farmácia após indicação médica da 

opção ideal ao caso específico a solucionar.  

4.8. Produtos Fitoterapêuticos 

O Estatuto do Medicamento define este tipo de produto, denominado de 

medicamento à base de plantas, como “qualquer medicamento que tenha 
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exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de 

plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou uma ou mais 

substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações à 

base de plantas”. [6] Este tipo de preparações é procurado pelos utentes, em 

detrimento das substâncias químicas, com vista a solucionar condições como, 

transtornos do sono, transtornos digestivos e estados gripais. Esta preferência pelos 

produtos naturais à base de plantas surge com base na ideia ainda existente de que, 

associado a estes, não existem qualquer tipo de contraindicações ou interações. É 

nesta matéria que o farmacêutico apresenta uma intervenção de primordial 

importância. O seu conhecimento técnico e científico sobre medicamentos permite-lhe 

transmitir ao utente a informação necessária para uma terapêutica segura com este 

tipo de medicamentos e que não comprometa a qualidade, segurança e eficácia de 

medicação usual que eventualmente tome.  

A Farmácia do Cavaco efetua com regularidade a dispensa deste tipo de 

produtos, dos quais se destacam as tisanas para as mais diversas indicações assim 

como cápsulas e comprimidos contendo extratos de diversas plantas. 

4.9. Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos 

O Decreto-Lei n.º 296/98, de 25 de setembro, com a sua mais recente 

alteração verificada por publicação do Decreto-Lei n.º 115/2009, de 18 de maio, define 

produto cosmético como “qualquer substância ou preparação destinada a ser posta 

em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com 

os doentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os 

limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de 

corrigir os odores corporais”. A segurança de um produto cosmético é da inteira 

responsabilidade do fabricante ou seu representante legal, uma vez que este tipo de 

produtos dispensa a criação de uma autorização de colocação no mercado. [15, 16] 

A Farmácia do Cavaco dispõe de várias linhas de produtos de 

dermocosmética, por forma a oferecer a melhor resposta às necessidades dos seus 

utentes. Aposta em ter uma grande variedade de produtos de algumas gamas, como 

Avène, Bioderma, Aderma e Uriage, dispondo também os produtos de maior procura 

de marcas menos requeridas pelos utentes, como LA Roche Posay, D’Aveia, Aveeno, 

Ducray, Vichy, entre outras. A variedade de linhas comerciais existentes e a cada vez 

maior especificidade deste tipo de produtos, obrigam a uma constante formação e 

atualização dos conhecimentos. É essencial conhecer os produtos que estão 

disponíveis na farmácia por forma a adequar o melhor produto a cada tipo de pele ou 
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patologia subjacente. Há uma série de fatores que condicionam a escolha do produto 

que mais se adequa às necessidades do utente e cabe ao farmacêutico a correta 

avaliação dessas necessidades por forma a garantir a prestação de serviços com 

qualidade e eficácia.  

Confesso que as dificuldades que encontrei no aconselhamento deste tipo de 

produtos foram várias, principalmente devido à variedade enorme de produtos 

disponíveis no mercado. Com o decorrer do estágio fui-me sentindo mais preparada 

para fazer face a algumas situações, contudo sinto que o período de aprendizagem 

não foi suficiente para me permitir estar completamente à vontade nesta matéria.  

4.10. Artigos de Puericultura 

Artigo de puericultura é “qualquer produto que se destine a facilitar o sono, o 

relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças”. [17] São constantes as 

inovações e novidades neste tipo de produtos, surgindo com frequência novos artigos 

com vista a solucionarem os mais específicos problemas dos bebés. Existem biberões 

desenhados especificamente para eliminarem as cólicas, chupetas ortodônticas 

adaptadas à faixa etária da criança e dispositivos que permitem a adesão mais fácil 

das crianças à ingestão de alimentos sólidos sem descuidar o correto desenvolvimento 

da dentição.  

O farmacêutico revela um papel muito importante nesta área, no 

aconselhamento do produto mais adequado a cada criança. 

5. Dispensa de Medicamentos 

A dispensa de medicamentos é a atividade predominante da profissão 

farmacêutica. Tem como objetivo principal providenciar a melhor terapêutica ao 

doente, pela cedência do medicamento correto, na quantidade e qualidade certas - por 

cumprimento da prescrição médica proposta, pela dispensa de MSRM, ou por escolha 

fundamentada nos conhecimentos técnicos e científicos do farmacêutico, pela 

dispensa de MNSRM.[18] O farmacêutico exerce um contacto direto, pessoal e último 

com o utente antes do uso do medicamento ou produtos de saúde. Assim, a correta 

dispensa de medicamentos não se cinge à correta distribuição do medicamento ou 

produto farmacêutico ao utente, mas fazê-lo, acompanhado de todas as informações 

necessárias a garantir uma administração segura, eficaz e com qualidade.  

5.1. Dispensa de MNSRM – Indicação Farmacêutica 

A farmácia surge, cada vez mais, como o local de primeira escolha do doente 

para resolver os seus problemas de saúde, nomeadamente, no que se refere a 
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patologias caracterizadas por sintomas ligeiros e para prevenção e alívio de queixas 

autolimitadas. O farmacêutico é solicitado muitas vezes a prestar os seus serviços 

através da transmissão de informação e na indicação e aconselhamentos adequados 

por forma a oferecer ao utente a melhor solução adaptada ao seu problema. Assim, a 

dispensa de medicamentos de venda livre, resultantes de indicação farmacêutica ou 

de decisão do próprio utente, acarretam responsabilidades acrescidas ao farmacêutico 

que tem o dever de garantir ao utente uma terapêutica segura e eficaz. Perante a 

solicitação de medicamentos decorrente da apresentação de queixas ou sintomas pelo 

doente, é da responsabilidade do farmacêutico recolher o máximo de informação 

sobre o utente e o seu estado fisiopatológico, avaliando criteriosamente o problema ou 

situação que apresenta. O farmacêutico deve ter conhecimento da duração dos 

sintomas ou queixas do utente, da sua persistência ou recorrência e de outros 

sintomas ou sinais que apresente, bem como da existência de outros problemas de 

saúde e medicação que tome habitualmente. A formação técnica e científica do 

farmacêutico, bem como os deveres éticos pelos quais rege a sua profissão, 

permitem-lhe avaliar adequadamente as situações e saber delinear limites quanto às 

ações a adotar. Assim, nem sempre associada à indicação farmacêutica está a 

dispensa de MNSRM. O farmacêutico pode prestar os seus cuidados farmacêuticos 

aconselhando o utente a realizar uma série de medidas não farmacológicas, como a 

adoção de um estilo de vida saudável, que permitem uma melhoria do seu estado de 

saúde. Além disso, caso se depare com uma situação que exceda as suas 

competências, o farmacêutico recomenda a visita ao médico, de forma a garantir que o 

utente tem acesso a todos os cuidados de saúde de que necessita. [19] 

Durante o meu estágio, foram várias as situações em que os utentes 

procuravam o aconselhamento do farmacêutico para resolução dos seus problemas. 

Desde soluções para queimaduras solares, tratamento de problemas digestivos 

pontuais, dores musculares, transtornos menores do sono, procura de suplementos 

alimentares com vista à perda de peso e eliminação das gorduras – muito procurados 

na altura de verão, entre muitas outras. Foram frequentes as situações em que o 

farmacêutico pôde ajudar por dispensa de MNSRM ou conselhos uteis. 

5.2. Dispensa de MSRM 

5.2.1. Prescrição Médica  

A prescrição médica constitui o meio de comunicação usualmente estabelecido 

entre o médico e o farmacêutico, de modo a instituir e fazer cumprir um regime 

terapêutico a determinado utente. A prescrição e dispensa de medicamentos são 

atividades com grande obrigatoriedade legal, sendo necessário cumprir uma série de 
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parâmetros para que todo o processo cumpra o fim a que se destina. A legislação que 

suporta a prescrição promove a prescrição por DCI e através de sistemas eletrónicos. 

Estas medidas surgem com o objetivo de aumentar a segurança no processo de 

prescrição e dispensa, promovendo uma utilização mais racional dos medicamentos. 

[20, 21, 22] 

A Portaria n.º 46/2012, de 13 de fevereiro, após alteração de aspetos legais 

instituídos anteriormente, define os moldes em que se deve proceder a prescrição de 

medicamentos. Assim, é obrigatória a prescrição eletrónica, sendo remetida a 

prescrição manual apenas para situações de exceção como: falência do sistema 

informático, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição ao domicílio e outras 

situações com um máximo de 40 receitas médicas por mês. [20, 21, 22] 

Durante o período do meu estágio, a prescrição de medicamentos passa a ser 

obrigatória nos novos modelos de receitas médicas, aprovados pelo Despacho n.º 

15700/2012, de 30 de novembro, sendo aceites receitas nos moldes antigos com data 

de prescrição anterior a 31 de maio. Assim, as novas receitas eletrónicas (anexo IX) 

contêm uma série de parâmetros como: número da receita; local de prescrição; 

identificação do utente (nome, número de utente e, se aplicável, número de 

beneficiário de subsistema); identificação do médico prescritor; local de prescrição; 

regime de comparticipação - representado pelas letras “R” e “O” (a letra R sempre que 

se tratem de utentes pensionistas abrangidos pelo regime especial de 

comparticipação) e, sempre que aplicável, a indicação do despacho que estabelece o 

regime especial de comparticipação de medicamentos; identificação do medicamento, 

por menção da DCI, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem e o 

Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), de carácter 

não obrigatório – este código, em prescrições por DCI dá acesso ao farmacêutico a 

todos os medicamentos que podem ser dispensados respeitando a prescrição 

efetuada; nos casos permitidos por lei pode ser prescrito um medicamento pelo seu 

nome comercial; número de embalagens, posologia, data de prescrição; assinatura do 

prescritor e assinatura do utente relativa à pretensão do exercício do direito de opção, 

de carácter não obrigatório. [20, 21, 22, 23, 24, 25] 

Importa realçar ainda alguns pormenores importantes relativos à prescrição de 

medicamentos. É legalmente estabelecido que, em cada receita, podem ser prescritos 

até 4 medicamentos distintos num total de 4 embalagens por receita; no máximo 

podem ser prescritas duas embalagens por medicamento, excetuando-se o casos de 

medicamentos apresentados sob a forma de embalagem unitária, em que podem ser 

prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento. De destacar ainda que os 

elementos a constar numa receita manual são similares aos de uma receita eletrónica 
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de distinguir a menção ao local de prescrição e identificação do prescritor, 

apresentados sob a forma de vinhetas e a obrigatoriedade de menção da exceção que 

justifica a utilização de receita manual. [20, 21, 22, 23, 24] 

No novo modelo de receitas, na parte destacável, existe uma referência ao 

preço máximo que o utente terá de pagar pelo medicamento prescrito, exceto se optar 

por um medicamento mais caro. Segundo o mesmo modelo, o médico prescritor deixa 

de poder autorizar ou não a dispensa de medicamentos genéricos, sendo esta opção 

da total responsabilidade do utente. Assim, o utente tem o direito de optar por adquirir 

qualquer medicamento pertencente ao mesmo grupo homogéneo (mesma substância 

ativa, forma farmacêutica e dosagem) do medicamento prescrito pelo médico, fazendo 

declaração do seu poder de escolha, através de assinatura no verso da receita, 

aquando do seu processamento informático. Existem no entanto algumas situações 

em que o direito de opção do utente não se verifica como por exemplo, quando o 

medicamento prescrito contém uma substância ativa para a qual não exista 

medicamento genérico, ou quando o médico prescritor assinala uma das seguintes 

exceções: 

A. Medicamento ou Índice Terapêutico Estreito – a receita deve conter a 

menção “Exceção a) do n.º3 do art. 6.º” 

B. Reação Adversa Prévia – a receita deve conter a menção “Exceção b) 

do n.º3 do art. 6º - reação adversa prévia”; esta alínea aplica-se a situações em que 

tenha havido reação adversa, previamente reportada ao INFARMED, de um 

medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação 

comercial; 

C. Continuidade de tratamento superior a 28 dias – a receita deve conter a 

menção “Exceção c) – continuidade de tratamento superior a 28 dias”; nestes casos e 

apesar da justificação mencionada pelo prescritor, o utente pode optar por 

medicamentos similares ao prescrito, desde que sejam de preço inferior.  

Nos casos em que o utente não pretende exercer qualquer direito de opção, o 

farmacêutico é legalmente obrigado a dispensar um dos 5 medicamentos com PVP 

mais baixo, dentro dos pertencentes ao mesmo grupo homogéneo do medicamento 

prescrito. As farmácias devem ter sempre disponíveis, pelo menos 3 medicamentos de 

cada grupo homogéneo de entre os 5 medicamentos mais baratos. Seguem-se agora 

alguns detalhes importantes a ter em conta aquando da dispensa de medicamentos: 

- Quando a receita médica não especifica a dimensão da embalagem do 

medicamento, deve ser dispensada a embalagem existente com o menor número de 

unidades, de modo semelhante, sempre que se encontre esgotada a embalagem de 
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maior dimensão de determinado medicamento, pode ser fornecida a quantidade 

equivalente, desde que devidamente justificada pela farmácia no verso da receita.  

- A prescrição de medicamentos estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, 

bem como medicamentos manipulados e de protocolo da Diabetes, não pode constar 

de receita onde sejam prescritos outros medicamentos. [20, 21, 22, 23, 24, 25] 

5.2.2. Processamento Informático da Receita 

O processamento informático da receita é executado através do Sifarma 2000, 

que se revela de fundamental importância, agilizando todo o processo da dispensa. Ao 

introduzir no sistema os medicamentos prescritos e a respetiva entidade de 

comparticipação, se aplicável, o sistema calcula automaticamente o valor que o utente 

tem realmente que pagar pela medicação. Ao finalizar a venda é impresso o 

documento de faturação no verso da receita, que contém, entre outros dados, os 

indispensáveis à conferência da receita como a entidade de comparticipação através 

do respetivo código, número do lote e número da receita, data e número da venda, 

designação do medicamento, dosagem, forma farmacêutica, o código de barras dos 

medicamentos aviados, o PVP, valores comparticipados e valores a pagar pelo utente 

(por medicamento e totais), bem como o número de embalagens dispensadas.  

No caso de existir complementaridade de subsistemas de comparticipação, são 

emitidos dois documentos de faturação, sendo necessário fotocopiar a receita e o 

cartão de beneficiário, quando aplicável, para que seja enviado um registo da receita 

para cada um dos regimes de comparticipação. No final, o documento de faturação 

deve ser assinado pelo utente, de modo a confirmar que lhe foram fornecidos os 

medicamentos, transmitida toda a informação relevante à terapêutica e, se aplicável, 

que exerceu direito de opção. A receita é depois assinada, datada e carimbada, no 

verso, pela pessoa responsável pela dispensa. É também impressa a fatura 

comprovativa da compra que é entregue ao utente depois de carimbada e rubricada 

pelo farmacêutico. 

5.2.3. Regimes de Comparticipação 

O esquema e os moldes em que são estabelecidas as comparticipações dos 

medicamentos podem por vezes revelar-se complicados e pouco compreensíveis para 

os utentes. De forma resumida, pode dizer-se que o sistema de comparticipações se 

encontra organizado em quatro escalões de comparticipação, sendo a 

comparticipação acrescida para pensionistas pertencentes ao regime especial. Em 

casos de comparticipação especial de medicamentos, devem constar na receita ou 

junto dos medicamentos a que respeitam, as portarias ou despachos legais aplicáveis. 
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[26] Estão estabelecidos em legislação os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos 

comparticipados em cada escalão, sendo que estas listagens são revistas e 

atualizadas várias vezes. [27, 28] Medicamentos comparticipados, que já possuem 

medicamento genérico no mercado, tem uma percentagem de comparticipação tendo 

em conta o preço de referência do grupo homogéneo em que se inserem. O preço de 

referência de cada grupo homogéneo corresponde à média dos cinco PVP mais 

baixos praticados no mercado e representa o valor sobre o qual incide a 

comparticipação do Estado, de acordo com o escalão ou regime de comparticipação 

que lhes é aplicável. [29] O SNS é a entidade responsável pela comparticipação de 

medicamentos a todos os cidadãos portugueses. Existem ainda alguns subsistemas 

que estabelecem regimes de complementaridade com o SNS, isto é, os beneficiários 

destes subsistemas beneficiam de uma percentagem de comparticipação adicional à 

estabelecida pelo SNS. Durante o meu estágio, também o regime de comparticipações 

sofreu algumas reformas. Por exemplo, a entidade comparticipante ADSE, deixa de 

substituir o SNS na comparticipação de medicamentos, deixando de existir também 

muitos outros organismos, como por exemplo os sistemas de assistência na doença 

da PSP e GNR.  

Atenção especial deve ser dada também ao equipamento de automedição da 

glicemia, uma vez que estes produtos estão incorporados no Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus. Assim, a comparticipação de agulhas, 

lancetas e seringas é assegurada na sua totalidade pelo SNS e a comparticipação de 

tiras de teste é de 85%. Para o efeito, e mediante apresentação de receita médica 

devidamente preenchida e admitida pelo SNS, o valor dos produtos é faturado a um 

organismo especial de comparticipação, criado para o efeito. [30] 

5.2.4. Ato da dispensa 

É no ato da dispensa que o farmacêutico, para além de fornecer o 

medicamento correto, nas doses e quantidades adequadas ao doentes, exerce o seu 

papel de maior relevância como profissional de saúde responsável. Além da avaliação 

farmacoterapêutica do tratamento prescrito, o farmacêutico tem de garantir que o 

utente recebe e compreende toda a informação necessária para o uso correto, seguro 

e eficaz da medicação, bem como, que se encontra consciencializado para a 

importância da adesão à terapêutica instituída. De pequenas conversas com o utente, 

é possível perceber se este sabe para que serve a medicação, se a administra 

adequadamente e se sente algum tipo de efeito ou reação adversa que deva ser 

comunicado ao médico prescritor. É da inteira responsabilidade do farmacêutico 

assegurar também a qualidade e estabilidade dos medicamentos e produtos 
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farmacêuticos, comunicando, sempre que necessário, condições especiais de 

conservação ou outros cuidados a ter.  

Durante o meu estágio deparei-me, com frequência, com situações em que o 

medicamento prescrito não estava disponível para ser dispensado ao utente - porque 

se encontrava esgotado, ou porque as especificações mencionadas na receita – nº 

unidades na embalagem, forma farmacêutica, etc, estavam indisponíveis ou já não se 

encontrava comercializado – nestes casos, o farmacêutico tenta solucionar o problema 

com vista à melhor resolução do problema para o utente. Caso seja possível tenta 

arranjar, o mais rapidamente possível, o medicamento de que o utente necessita. Nos 

casos em que tal não seja viável, procurar novas alternativas, sendo, sempre que 

necessário, contactado o médico prescritor, com o conhecimento e aval do utente. 

5.2.5. Conferência do Receituário 

Após o ato da dispensa, cada receita é verificada e conferida duplamente, de 

modo a despistar a ocorrência de eventuais erros. Este processo é de máxima 

importância porque, primeiro, vai permitir a deteção de erros que tenham de ser 

comunicados ao utente por vista è melhor resolução do caso, depois vai permitir o 

correto reembolso das comparticipações efetuadas por parte dos diferentes 

organismos. Na conferência de receitas verificam-se os seguintes parâmetros: 

coincidência da medicação dispensada com a medicação prescrita pelo médico, 

regime de comparticipação corretamente aplicado, validade da receita, identificação do 

médico prescritor, a sua assinatura e vinheta e rubrica do utente que foi aviar a receita 

médica. 

As receitas são depois separadas por organismo de comparticipação e 

organizadas segundo número de lote e número de receita em cada lote. Quando um 

lote se encontra completo – constituído por 30 receitas (exceto no último lote de cada 

mês, em que o lote pode ficar incompleto), é impresso o Verbete de Identificação do 

Lote (anexo X) que contem a identificação da farmácia, a identificação do organismo 

de comparticipação, a data, o número do lote, o número de receitas médicas que o 

lote contém, o PVP, o valor pago pelo utente e o valor da comparticipação da 

responsabilidade do organismo. 

No final do mês a faturação é fechada e os lotes são enviados, juntamente com 

os verbetes correspondentes, o resumo do lote e a fatura mensal, para as entidades 

competentes. Nos casos em que o regime de comparticipação fica a cargo do SNS, a 

documentação é enviada para o Centro de Conferência de Faturas (CCF), ficando a 

recolha da faturação à responsabilidade da Administração Regional de Saúde (ARS). 
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Se a entidade responsável pelo regime de comparticipação não pertencer ao SNS, a 

faturação é enviada para a Associação Nacional de Farmácias (ANF). 

Por vezes, as receitas podem ser devolvidas pela entidade comparticipadora, 

por não se encontrarem conformes. Sempre que tal acontece, deve ser explicitamente 

mencionado o motivo da devolução, sendo cedido à farmácia o direito de não aceitar 

esse motivo. Nos casos em que se verifique efetivamente a existência de erro, a 

farmácia pode, sempre que possível, proceder à correção dos erros ou, nos casos em 

que os erros não possam ser solucionados, assumir a total responsabilidade e prejuízo 

pelo sucedido. As receitas podem ser devolvidas pelos mais variados motivos, entre 

os quais se destacam: receitas fora do prazo de validade, cedência de medicamentos 

que não correspondem ao medicamento prescrito (por não fazerem parte do mesmo 

grupo homogéneo, ou pela dispensa de embalagens maiores ao legalmente 

permitido), ausência de informação completa sobre o utente e dados relativos ao seu 

regime de comparticipação, entre outros. 

No meu estágio, antes da dispensa de medicamentos, foi-me dada a 

oportunidade de conhecer e contactar com as receitas médicas. A realização de 

atividades como a organização de receitas segundo organismo e lote e verificar o 

correto processamento e conferência das mesmas, permitiu-me uma melhor 

preparação para lidar com as receitas no ato da dispensa e para estar mais alerta dos 

potenciais erros que pudesse cometer. 

5.3. Dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos que contêm substâncias ativas classificadas como 

estupefacientes ou psicotrópicas (constantes nas tabelas I e II do Decreto-Lei n.º 

15/93, de 22 de janeiro e n.º1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 

de outubro, devido à especificidade que comportam estão sujeitas a um controlo mais 

rigoroso e apertado.  

A aquisição e receção destes medicamentos processa-se segundo os modelos 

observados para todos os restantes medicamentos, tendo a particularidade já descrita 

de, aquando da receção dos produtos, estes virem acompanhados da guia de 

requerimento de psicotrópicos, em duplicado – representada no anexo XI. O duplicado 

deve ser assinado e carimbado pela Diretora Técnica ou legal substituta e, 

posteriormente, devolvido ao fornecedor para confirmar a receção dos produtos, sendo 

que o original é arquivado na farmácia por um período mínimo legalmente 

estabelecido de 3 anos. O armazenamento faz-se também com algumas atenções 

especiais, em local de acesso restrito a utentes e separado da restante medicação.  
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Também a prescrição e dispensa destes tipos de medicamentos é altamente 

legislada. Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos devem ser prescritos 

isoladamente, ou seja, a receita médica – que deverá estar identificada como receita 

especial (contendo a menção “RE”) não deve conter outros medicamentos. Para além 

deste requisito, a prescrição destes medicamentos segue as mesmas regras que os 

restantes medicamentos, nomeadamente no que respeita ao número de embalagens 

por receita. No ato da dispensa, o farmacêutico deve obrigatoriamente verificar e 

registar os dados referentes ao adquirente, ao médico prescritor e ao utente, 

recolhendo uma série de informações. É depois necessária a confirmação da receção 

da medicação mediante assinatura do adquirente. É ainda necessário tirar fotocópia 

da receita médica, de modo a permitir a anexação do documento de faturação com a 

receita original, sendo a cópia arquivada e guardada na farmácia pelo período mínimo 

de 3 anos. No caso de receita manual, uma cópia tem de ser enviada também ao 

INFARMED. Na Farmácia do Cavaco é prática habitual ficar com a fotocópia da 

identificação do adquirente. Relativamente ao controlo do receituário existe um 

controlo apertado, legislado pela Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, que 

estabelece os requisitos de envio obrigatório ao INFARMED. Assim, são enviados 

registos de entrada, saída e um mapa de balanço destas substâncias, com frequência 

e periodicidade também estabelecidas na lei. No que diz respeito aos psicotrópicos 

que constam nas tabelas I, II-B e II-C os registos de entradas são realizados 

trimestralmente, os registos de saída, mensalmente e o balanço é realizado uma vez 

por ano. Já os psicotrópicos das tabelas III e IV, estão dispensados do envio do registo 

de saída, sendo o registo de entrada e o mapa de balanço enviados apenas uma vez 

por ano. [31, 32, 33] 

Não foram muitas as dispensas que fiz deste tipo de medicação, contudo, da 

pouca experiência que fui tendo, senti que os utentes já estavam familiarizados com 

todo o processo de registo a que estes medicamentos estão sujeitos e compreendiam 

os moldes mais demorados e criteriosos com que é realizada a dispensa destes 

medicamentos. 

6. Prestação de outros Serviços 

A prestação de cuidados farmacêuticos existentes na farmácia não se esgota 

na dispensa de medicamentos. As farmácias põem à disposição dos utentes os mais 

variados serviços que visam a promoção e/ou melhoria do estado de saúde dos seus 

utentes. 
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6.1. Campanhas de promoção de saúde 

A Farmácia do Cavaco disponibiliza, sobre os mais diversos assuntos de 

saúde, materiais informativos sob a forma de panfletos que estão à disposição dos 

utentes. Este género de informação – representada no anexo XII a título 

exemplificativo, pode auxiliar outro tipo de informações prestadas ao utente e mais 

direcionadas a algum problema ou caso especifico. [34] Também no âmbito das 

campanhas de promoção de saúde, foi-me proposto pela Dra. Olívia Gomes – 

monitora de estágio e Diretora Técnica da Farmácia do Cavaco, fazer uma pequena 

apresentação numa escola localizada perto da farmácia, de forma a alertar os mais 

pequenos sobre os riscos de uma exposição solar excessiva e desprotegida. Foi uma 

experiência muito gratificante e enriquecedora, principalmente por perceber que a 

mensagem estava a ser bem recebida e que despertava o interesse das crianças. No 

anexo XIII encontram-se algumas fotografias da sessão realizada. 

6.2. Determinação da Parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

A Farmácia do Cavaco disponibiliza aos seus utentes a determinação de uma 

série de parâmetros fisiológicos e bioquímicos. Assim, de forma gratuita, o utente pode 

dirigir-se à farmácia para medição e controlo da pressão arterial, do seu peso – 

estando também disponível uma balança adaptada a bebés, e do IMC. Está também 

disponível o controlo de parâmetro bioquímicos como a medicação capilar de glicemia, 

colesterol total, triglicerídeos e ácido úrico, realizando-se também testes de gravidez, 

por deteção da hormona gonadotrofina coriónica humana na urina. Existe uma grande 

procura por este tipo de serviços, tanto numa prestativa de rastreio como para 

verificação da eficácia de uma terapêutica ou medida não farmacológica previamente 

instituída. A crescente prevalência de doenças como a hipertensão arterial, diabetes 

mellitus e hipercolesterolemia, que constituem fatores major de risco cardiovascular, 

contribui também para um maior controlo destes parâmetros. Os resultados destas 

determinações são comentados e discutidos com o utente, sendo-lhe fornecido um 

registo escrito dos mesmos, promovendo assim um seguimento e controlo dos 

parâmetros mais eficiente. Importa realçar que, nos momentos de realização deste tipo 

de testes, o farmacêutico tem a oportunidade de comunicar de forma mais privada 

com o doente, podendo recolher informações essenciais à interpretação dos 

resultados obtidos. Adaptados a cada situação, são fornecidos os conselhos e 

medidas não farmacológicas adequadas por forma a prevenir o aparecimento de 

futuros problemas e promover a melhoria do estado de saúde do utente. Importa ainda 

referir que, apesar de muitos utentes possuírem os seus próprios aparelhos de 

automedição – para controlo da glicemia, por exemplo, dirigem-se à farmácia com os 
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mesmos para que a determinação seja efetuada pelo farmacêutico ou pessoal 

tecnicamente qualificado, de modo a que lhes sejam prestados os cuidados que não 

podem garantir em casa. 

6.3. Administração de Vacinas e Medicamentos injetáveis 

A Farmácia do Cavaco possui farmacêuticos e técnicos com a formação 

necessária à administração de vacinas e medicamentos injetáveis. Este serviço 

possibilita uma maior comodidade ao utente, que pode realizar a administração do 

injetável logo após a sua dispensa. Durante o meu estágio, e na impossibilidade de 

realizar a administração, presenciei algumas aplicações, sempre com o consentimento 

do utente. 

6.4. Programa Farmácias Portuguesas 

A farmácia do Cavaco é aderente do programa das Farmácias Portuguesas, 

estabelecido pela ANF. Este programa permite uma maior fidelização dos utentes uma 

vez que podem trocar os seus pontos, acumulados em cartão, por outros produtos e 

serviços.  

6.5. Programa de recolha de radiografias 

A Farmácia do Cavaco adere também a este programa, que consiste na 

recolha anual de radiografias que os utentes trazem à farmácia. Este programa ocorre 

em parceria com a AMI, permitindo a angariação de fundos para fins humanitários. [34] 

6.6. Projeto Valormed 

Este programa consiste na recolha de resíduos de embalagens e 

medicamentos fora do uso, realizada de forma segura e eficaz, com o intuito de 

contribuir para o uso racional do medicamento e para a prevenção de danos 

ambientais. [34] Os utentes da Farmácia do Cavaco estão já muito familiarizados com 

este projeto, colocando no contentor da Valormed, que se encontra à entrada da 

farmácia, os medicamentos que já não utilizam. Estes contentores são distribuídos e 

recolhidos pelos fornecedores que fazem a distribuição de medicamentos e produtos 

na farmácia. 

6.7. Outros serviços 

A Farmácia do Cavaco, através de acordos com outros profissionais de saúde, 

possibilita o acesso facilitado aos seus utentes de consultas de nutrição e dietética, 

podologia e fisioterapia/osteopatia. 
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7. Conclusão 

Depois de concluído o meu estágio apercebo-me que desconhecia muito do 

que realmente se realiza e acontece numa farmácia. O meu estágio foi planeado e 

realizado por forma a que me fosse integrando progressivamente em todas as 

atividades – desde a arrumação do armazém, á conferência do receituário até, à 

sempre desafiante, dispensa de medicamentos. Percebo também que, aliada à 

prestação de serviços de saúde, são realizadas atividades de gestão e administração 

de extrema importância, que suportam todo o processo de dispensa de medicamentos. 

No que diz respeito ao atendimento ao público, que foi a área mais assustadora e 

estimulante, compreendo agora com maior clareza, que o essencial é a comunicação 

que se estabelece com o utente. A comunicação, ajustada e adaptada a cada utente, 

permite que se crie uma relação de confiança entre farmacêutico e utente, que se 

torna essencial para a prestação de cuidados farmacêuticos. Percebi que às vezes, 

tão importante como dispensar medicamentos é saber ouvir os utentes, tão importante 

como dizer-lhes que têm a pressão arterial elevada, é perguntar-lhes se aconteceu 

alguma coisa que o justifique, e assim, criar condições, para fazer de nós 

farmacêuticos, veículos ativos na melhoria das condições de saúde dos nossos 

utentes.  

Sinto que este estágio me permitiu adquirir bases essenciais para cumprimento 

da minha futura profissão e despertou a vontade de realizar formações nos mais 

variados campos da atividade farmacêutica. Levo lições que sei que me permitiram 

desenvolver o meu trabalho com o máximo de respeito pela profissão farmacêutica e 

levo a certeza de tentar seguir o exemplo daqueles com quem tive o gosto e o prazer 

de aprender. 
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Anexos 

Anexo I – Imagens da Farmácia do Cavaco 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Balcão de Atendimento Fig. 2 – Gabinete de Atendimento 

Personalizado 

Fig. 3 – Gavetas para armazenamento de 

medicamentos 

Fig. 4 – Armazém de stock de medicamentos e 

produtos farmacêuticos 
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Anexo II – Apresentação do Sifarma 2000. 

 

 

Anexo III – “Ficha do Produto” no Sifarma 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Fig. 4 – Apresentação do Sifarma 2000 (A) e funcionalidades no menu ‘Atendimento’ (B) 

Fig. 5 – Exemplo de ‘Ficha do Produto’ no Sifarma 2000 
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Anexo IV – Folha de registo dos prazos de validade 
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Anexo V – Nota de Devolução de medicamentos ou produtos farmacêuticos 
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Anexo VI – Circular Informativa do INFARMED 
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Anexo VII – Ficha de Preparação de medicamento manipulado 
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Anexo VIII – Rótulo de Medicamento Manipulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX – Modelos de Receitas aprovadas pelo Decreto-Lei 15700/2012, de 30 de 

novembro 

 

 

  

 

Fig. 6 – Receita média materializada da prescrição por via eletrónica e guia de tratamento 
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Fig. 7 – Receita média renovável materializada da prescrição por via eletrónica e guia de 

tratamento 

Fig. 8 – Receita média manual 
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Anexo X – Verbete de Identificação de Lote 
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Anexo XI – Guia de Requisição de medicamentos psicotrópicos 
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Anexo XII – Panfletos Informativos no âmbito das Campanhas de Promoção de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 – Panfletos Informativos disponíveis aos utentes sobre vários temas de saúde 

Fig. 10 – Imagens alusivas à sessão de informação sobre ‘Cuidados a ter com o Sol’ 
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1. Introdução 

 No culminar de cinco anos de formação em Ciências Farmacêuticas, o estágio é 

a única oportunidade de desenvolvimento de todas as capacidades científicas 

adquiridas no ensino teórico-prático do curso. É o primeiro contacto com a realidade 

profissional e o período em que começa a definir-se a nossa postura como futuros 

profissionais. A escolha de também realizar estágio curricular na vertente hospitalar 

parte, sobretudo, da vontade de conhecer o papel que desempenha um farmacêutico 

hospitalar, e a sua intervenção, no esquema geral de cuidados de saúde prestados aos 

doentes. Perceber de que forma os Serviços Farmacêuticos hospitalares cumprem o 

seu dever de serviços que suportam a prestação de cuidados de saúde, e, na pessoa 

do farmacêutico hospitalar, põem à disposição dos doentes e de outros profissionais de 

saúde, informação e conhecimentos técnicos e científicos sobre medicamentos e 

produtos farmacêuticos. 

Assim, este estágio permitiu-me compreender a organização dos Serviços 

Farmacêuticos no Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, bem como conhecer a 

grande variedade de campos de ação a que os farmacêuticos hospitalares estão 

habilitados. Tive a oportunidade de acompanhar todas as áreas da responsabilidade de 

farmacêuticos, bem como colaborar com a equipa de Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica, nomeadamente na preparação da distribuição de medicação – o que me 

permitiu ter uma visão global de todo o circuito do medicamento no hospital e 

compreender na prática a interligação das diferentes atividades dos Serviços 

Farmacêuticos. 
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2. Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, E.P.E 

 
2.1. Hospital de São Sebastião 

O Hospital de São Sebastião (HSS), localizado na cidade de Santa Maria da 

Feira, entrou em funcionamento a 4 de janeiro de 1999, na sequência da publicação do 

DL nº 151/98, de 5 de junho. É o resultado de um projeto modelo, adotando um método 

de gestão pioneiro constituindo assim a primeira experiência de gestão empresarial no 

conjunto de Hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O seu estatuto jurídico 

sofreu algumas alterações - numa primeira fase foi transformado em Sociedade 

Anónima de capitais exclusivamente públicos, evoluindo depois para Entidade Pública 

Empresarial (E.P.E.), a exemplo do que aconteceu com a generalidade dos hospitais do 

SNS. O HSS passa a integrar o Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga (CHEDV) a 1 de 

fevereiro de 2009, pela aplicação do DL nº 27/2009 de 27 de janeiro. [1] 

2.2. Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV), E.P.E. 

O Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, E.P.E., com sede em Santa Maria 

da Feira é constituído, para além do HSS, pelo Hospital de São João da Madeira 

(HSJM) e pelo Hospital de São Miguel (HSM) localizado em Oliveira de Azeméis. O 

Centro Hospitalar é a entidade responsável pela prestação de cuidados de saúde a uma 

população que ronda os 340.000 habitantes, residente no concelho de Santa Maria da 

Feira e concelhos vizinhos. [1] 

2.3. Organização Interna 

O HSS pode dividir-se em três importantes serviços: serviços de prestação de 

cuidados, serviços de suporte à prestação de cuidados – nos quais se inserem os SF - e 

serviços de gestão e logística. Todos os serviços acima mencionados são subdivididos 

em várias unidades funcionais e regidos pelo conselho de administração. ANEXO I 
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3. Serviços Farmacêuticos 

Segundo o DL nº 44 204, de 2 de fevereiro de 1962, que define o Regulamento 

Geral da Farmácia Hospitalar, os SF Hospitalares representam “o conjunto de 

atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles 

ligados para colaborar nas funções de assistência que pertencem a esses organismos e 

serviços e promover a ação de investigação científica e de ensino que lhes couber”. [2] 

Os SF Hospitalares, dirigidos obrigatoriamente por um Farmacêutico Hospitalar, são 

departamentos com autonomia técnica e científica, sujeitos à orientação geral dos 

Órgãos de Administração. Com atividade centrada no doente, os SF asseguram a 

qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, otimizando a terapêutica 

farmacológica de modo a possibilitar a utilização segura e racional dos medicamentos. [3] 

3.1. Localização e instalações  

 Os Serviços Farmacêuticos localizam-se no 3º piso do HSS, o mesmo piso da 

entrada principal do edifício e numa área contígua ao Serviço de Aprovisionamento. 

Cumprem os principais requisitos referidos no Manual da Farmácia Hospitalar, 

nomeadamente, a facilidade de acesso externo e interno; a implantação de todas as 

áreas, incluindo armazéns, no mesmo piso e apresentam ainda proximidade com 

sistemas de circulação vertical, como são exemplo, os elevadores. [3]  

As instalações dos Serviços Farmacêuticos mostram-se funcionais e adaptadas 

ao fim a que se destina cada espaço, como representado na planta do espaço, em 

anexo - ANEXO II 

3.2. Horário de funcionamento 

Os SF no HSS funcionam das 9H00 às 24H00, todos os dias da semana. 

Encontram-se em pleno funcionamento das 9h00 às 17H00 sendo o atendimento fora 

desse período da responsabilidade de um farmacêutico. Assim, das 17H00 às 24H00 – 

bem como aos fins-de-semana e feriados, encontram-se nos SF um farmacêutico e um 

TDT. Neste período realizam-se alguns procedimentos, como: 

- Validação e distribuição da medicação aos doentes em distribuição individual 

diária;  

- Atendimento de doentes em regime de ambulatório de Oncologia Médica, durante 

o horário das consultas; 

- Produção de fórmulas magistrais urgentes, cuja prescrição ocorreu após as 17H00 

nos dias úteis; aos sábados e domingos só é possível a produção até às 17h00; 

- Distribuição de medicamentos urgentes. 
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Das 24H00 às 9H00, os SF ficam assegurados, para medicamentos de urgência, 

por um farmacêutico de prevenção contactável por via telefónica. 

3.3. Recursos Humanos 

Compostos por vários profissionais de saúde, os recursos humanos, e a sua 

correta gestão, revelam-se essenciais para garantir a qualidade dos serviços prestados 

nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares. A equipa dos SF do HSS é composta por 8 

Farmacêuticos, 9 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 3 Administrativas e 5 

Auxiliares de Ação Médica (AAM). 

3.4. Sistema Informático 

Um bom sistema informático é, hoje em dia, de extrema importância para uma 

boa gestão e suporte de qualquer serviço. O CHEDV está dotado de um serviço de 

informática, seguro e confidencial, que assegura um sistema integrado de 

comunicações internas, onde circula toda a informação necessária ao seu bom 

funcionamento. Os programas informáticos mais utilizados durante o estágio, e de maior 

importância para os SF, são o GHAF – Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia, e o 

MedTrix. O GHAF permite um controlo de todos os produtos existentes nos SF, 

permitindo uma gestão eficaz de stocks e de compras. O MedTrix corresponde a uma 

plataforma desenvolvida internamente, definindo-se como um programa de registo 

clínico eletrónico. Pode ser acedida por todos os profissionais de saúde, permitindo-lhes 

consultar e introduzir diferentes tipos de dados referentes à informação clínica 

relacionada com os pacientes. O MedTrix está ainda interligado a outros programas 

utilizados internamente nos diversos serviços, no caso particular dos SF, é de extrema 

importância a sua interligação ao programa GHAF. 
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4. Gestão e Administração dos Serviços Farmacêuticos 

A gestão dos SF envolve uma série de procedimentos, que têm como objetivo 

final a dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos com a garantia de que 

reúnem todas as condições de qualidade, segurança e eficácia. Assim, desde a seleção 

à administração de medicamentos e através de atividades como investigação clínica, 

farmacovigilância, farmacocinética, ensino e informação, os SF garantem o 

fornecimento de bens e serviços por forma à melhor satisfação das necessidades dos 

doentes. 

4.1. Seleção de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A seleção de medicamentos do hospital é da responsabilidade da Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT), tendo por base o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM), de carácter vinculativo para as instituições do SNS. Os 

medicamentos existentes no hospital obedecem a critérios baseados nas necessidades 

terapêuticas dos doentes e em critérios fármaco-económicos. [4] Por isso, e para que 

exista uma aproximação às necessidades reais do hospital, no HSS, a CFT é 

responsável pela elaboração de um Formulário Interno, com as alterações necessárias 

ao FHNM, que se encontra disponível eletronicamente na plataforma interna do Hospital 

– MedTrix. De forma a completar este Formulário de uso próprio, a CFT elabora o 

aditamento ou a exclusão de medicamentos ao formulário, através da criação de 

adendas.  

Assim, caso um médico identifique a necessidade de introdução de um novo 

medicamento no Formulário Hospitalar, podem ocorrer várias situações dependendo do 

medicamento em questão: 

I. Se medicamento com AIM em Portugal – o médico deve preencher um 

modelo de Pedido de Introdução de um Medicamento à Adenda Hospitalar do FHNM 

(ANEXO III) disponível no site do INFARMED e remeter à CFT para avaliação; 

II. Se medicamento sem AIM em Portugal – pedido de AUE 

III. Se medicamento existente em circuito nacional, mas alvo de alteração da 

Indicação Terapêutica – Pedido de Avaliação Prévia; A avaliação conjunta do DL n.º 

176/2006 (Estatuto do Medicamento) e do DL n.º 195/2006 estabelece o regime de 

avaliação prévia de medicamentos para uso humano sujeitos a receita médica restrita 

para utilização exclusiva em ambiente hospitalar. Assim, necessitam de avaliação prévia 

os novos medicamentos a introduzir no mercado hospitalar pela primeira vez e os 

medicamentos acima mencionados que, sofreram alteração da sua Indicação 

Terapêutica. [5][6] 
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4.2. Gestão de Existências 

“A correta gestão de stocks é fundamental para responder às solicitações no que 

respeita a medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos, sem 

que ocorra rotura ou atraso na resposta” [7] 

Assim, a gestão de existências compreende um conjunto de procedimentos 

realizados pelos SF que garantem o bom uso e a dispensa de produtos farmacêuticos 

aos doentes do Hospital. [4] No CHEDV, a gestão de stocks é efetuada 

informaticamente, sendo complementada por outras informações adicionais fornecidas, 

essencialmente pelos TDT, à responsável dos SF, que permitem uma tomada de 

decisão quanto à quantidade e momento de proceder a determinada encomenda. O 

programa informático GHAF assume aqui especial importância, permitindo aceder a 

toda a informação dos produtos existentes na farmácia, bem como acompanhar a 

atualização das existências dos mesmos. Informaticamente, é definido um ponto de 

encomenda para cada produto, de acordo com a sua fórmula de consumo – com 

exceção, por exemplo, de medicamentos de consumo esporádico. Assim, a responsável 

pelos SF recebe alertas para a aquisição dos produtos, quando o seu stock informático 

atinge valores menores do que os previamente definidos como “ponto de encomenda”. 

O sistema de gestão de produtos fornece uma lista dos produtos a encomendar, sendo 

essa lista analisada pela responsável dos SF que decide se é necessário, ou não, 

realizar o pedido de encomenda. 

4.3. Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

O processo de aquisição de recursos compreende uma sequência lógica de 

atividades que pretende essencialmente uma gestão racional do binómio 

custo/benefício, sem comprometimento das obrigações éticas. É da competência do 

farmacêutico responsável – no CHEDV, a Diretora de Serviço, Dr.ª Márcia Loureiro, a 

gestão do sector de aquisições e a elaboração de um plano de previsões das 

necessidades, para depois realizar o pedido de compra / nota de encomenda.  

O processo de aquisição de medicamentos faz-se segundo a legislação em vigor 

para aquisição específica destes produtos e segundo o Regulamento Interno do HSS. 
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4.3.1. Aquisições por concurso público 

 

4.3.1.1. Concurso promovido pelo Instituto de Gestão Informática e 

Financeira do Ministério da Saúde, IGIF 

Este tipo de concursos destina-se à aquisição de produtos de maior consumo 

hospitalar e que envolvem montantes elevados. O concurso é oficializado aquando da 

sua publicação em Diário da República (DR) e em, pelo menos, dois jornais de grande 

circulação. Depois de aberto o concurso, os fornecedores enviam as suas propostas no 

prazo previsto do concurso para posterior avaliação por uma Comissão Avaliadora, que 

escolhe a melhor proposta mediante a qualidade, o preço, características de produção, 

prazos de entrega e relação custo/beneficio. 

Anteriormente a setembro de 2012, o CHEDV, assim como todas as unidades 

hospitalares E.P.E., estava isento a este tipo de concurso público de compras 

centralizadas. 

4.3.1.2. Concurso promovido pelo Hospital 

Estes concursos são semelhantes aos promovidos pelo IGIF, sendo neste caso 

promovidos pelo Hospital e da responsabilidade dos SF, que elaboram uma lista de 

produtos, e respetivas quantidades, a colocar em concurso. Essa listagem é depois 

enviada aos fornecedores, não estando obrigada, no HSS, à publicação em DR. O 

Serviço de Aprovisionamento elabora uma lista de consulta das diferentes propostas 

recebidas que é, posteriormente, analisada por uma Comissão de Avaliação, nomeada 

pelo Conselho de Administração do Hospital, que vai selecionar a melhor proposta. 

Depois da proposta ser aprovada pelo Conselho de Administração, as listas voltam ao 

Serviço de Aprovisionamento para elaboração de uma lista final de adjudicação, 

seguindo-se depois o contacto com o fornecedor da proposta selecionada. 

4.3.2. Aquisições por concurso limitado 

São objeto deste tipo de concurso os produtos consumidos em menor 

quantidade no Hospital, correspondendo a montantes inferiores aos do concurso 

público. Nestes concursos, o Serviço de Aprovisionamento contacta diretamente com os 

fornecedores e existe uma menor carga burocrática associada, uma vez que os 

concursos não necessitam de ser publicados em DR nem em jornais. 
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4.3.3. Aquisição por ajuste direto 

Este tipo de aquisição é realizado quando se tratam de produtos muito pouco 

usados, que não constam no Formulário do Hospital, ou no caso de ocorrer uma rotura 

de stock, estando associados a valores contractuais baixos. O contacto com o 

fornecedor é da responsabilidade do farmacêutico responsável, sem qualquer tipo de 

concurso ou negociação prévios. Este tipo de aquisição pode ser realizado sempre que: 

I. O valor não exceda o valor inscrito no Regulamento Interno do CHEDV; 

II. Não exista nenhuma proposta de fornecimento para o produto em causa 

pelos fornecedores que responderam aos concursos lançados; 

III. A necessidade do produto não foi detetada na fase de elaboração do plano de 

atividades. 

4.3.4. Aquisição por negociação 

Realiza-se este tipo de procedimento quando existem medicamentos exclusivos 

de um determinado fornecedor, que após análise das previsões de gastos, o Hospital 

pretende adquirir. 

4.3.5. Pedidos de Importação 

Tipo de procedimento realizado quando se necessita de um medicamento que 

não está comercializado em Portugal ou quando se encontra em rotura prolongada no 

nosso país ou ainda em casos de medicamentos presentes no FHNM mas sem AIM em 

Portugal. Estes casos é necessária uma Autorização de Utilização Especial – AUE que 

pretende assim a introdução, no circuito hospitalar, de um medicamento utilizado 

noutros países cujo benefício clínico é já devidamente reconhecido, ao abrigo do 

disposto no artigo 92º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, observados os 

requisitos e condições definidas no regulamento aprovado pela Deliberação n.º 

105/CA/2007, em 1 de Março de 2007. Assim, o pedido de AUE é proposto pelo Diretor 

do serviço que se propõe a utilizar o medicamento, sendo posteriormente sujeito ao 

parecer da CFT e apresentado ao INFARMED pelo Diretor Clínico ou entidade 

equivalente da instituição de saúde onde o medicamento vai ser administrado. [8] 

O pedido de AUE de um medicamento é emitido juntamente com um Impresso 

de Uso Obrigatório pelo Requerente (ANEXO IV), Impresso de Justificação Clínica 

(ANEXO V), o RCM do medicamento na língua de origem, com a obrigatoriedade de 

tradução numa das línguas: Inglês, Espanhol ou Português e o custo previsto do 

tratamento. 
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4.3.6. Concurso Internacional 

Concurso de publicação obrigatória pelo Jornal da Comunidade Europeia, JOC, 

associado a aquisições de valor muito elevado. Todas as propostas são analisadas, 

sendo da responsabilidade da Comissão de Propostas, selecionar o concorrente com a 

melhor proposta. 

4.4. Pedido de Encomenda 

Depois de estabelecidas as condições de fornecimento, o Serviço de 

Aprovisionamento formaliza o pedido de encomenda com a criação dos documentos – 

“Guia de Entrada” e “Nota de Encomenda”. A Nota de Encomenda será enviada ao 

fornecedor via fax, ficando o respetivo registo arquivado nos SF. Este documento deve 

ter referenciada a identificação do produto farmacêutico, a quantidade a encomendar, o 

prazo de entrega, o preço e o número da nota de encomenda, e servirá de apoio à 

conferência da encomenda, aquando da sua receção. 

4.5. Receção de Encomendas 

A receção de todos os medicamentos no HSS é realizada nos SF, de modo a 

garantir a continuidade da sua qualidade e segurança. A encomenda entregue pelos 

fornecedores é rececionada juntamente com a Guia de Remessa ou a Fatura. Esse 

documento é comparado com a Nota de Encomenda e a pessoa responsável pela 

receção confere se o produto recebido coincide com o encomendado, confirmando a 

forma farmacêutica e dosagem, se chegou em bom estado, bem acondicionado e na 

quantidade certa. Posteriormente, verificam-se o prazo de validade e o número de lote 

dos produtos recebidos. Depois da verificação de todos os parâmetros anteriores, o 

responsável pela receção da encomenda data e assina a Guia de Remessa/Fatura, 

para posteriormente se proceder ao registo informático dos produtos, de modo a 

atualizar os níveis de stock informático. A Guia de Remessa é arquivada nos Serviços 

Administrativos dos SF e a Fatura é enviada ao Serviço de Contabilidade para se 

efetuar o pagamento. 

No HSS a receção de estupefacientes/psicotrópicos, hemoderivados, medicação 

para oncologia e medicamentos destinados a ensaios clínicos é feita, obrigatoriamente, 

por um farmacêutico e será descrita mais à frente neste relatório. 

4.6. Não Conformidades/Devoluções 

Quando identificados erros ou danos na encomenda, a pessoa responsável pela 

sua receção preenche um impresso próprio (ANEXO VI) que é remetido à Diretora dos 

SF, que decidirá se mantem ou devolve o produto em causa. No caso de devolução ao 
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fornecedor, é emitida uma Nota de Devolução, com indicação do motivo pelo qual o 

produto está a ser devolvido, ficando a aguardar o envio de nota de crédito pelo 

fornecedor, a fim de regularizar a situação. Até ao momento da recolha do produto pelo 

fornecedor, este deve ser acondicionado nas condições de armazenamento 

necessárias. 

4.7. Armazenamento 

O armazenamento de medicamentos é realizado de modo a garantir as 

condições necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança. [4] No HSS, 

as condições necessárias ao armazenamento de medicamentos são da 

responsabilidade dos SF em articulação com o Serviço de Instalação e Equipamentos – 

SIES. 

Assim, e de acordo com o Manual de Farmácia Hospitalar, as características de 

cada produto determinam as condições de armazenamento adequadas. Destacam-se 

as seguintes situações: 

I. A monitorização e registo da humidade e temperatura dos armazéns de 

medicamentos deve ser continuamente efetuada. Para produtos que não necessitem de 

condições especiais de conservação, os valores de temperatura devem ser inferiores a 

25ºC e a humidade relativa do local não deve ser superior a 60%, por forma a garantir a 

estabilidade dos produtos farmacêuticos.  

II. Os produtos devem ser armazenados segundo o princípio de “first expire, 

first out”, ou seja, respeitando sempre os prazos de validade, que devem ser 

devidamente verificados e controlados. A organização dos medicamentos no armazém 

deve ser funcional, estando os medicamentos arrumados segundo a classificação do 

FHNM ou por ordem alfabética de DCI. [4] 

No HSS, o armazém 

central (Figura 1) – 

esquematizado no ANEXO VII, 

constitui a principal zona de 

armazenamento da farmácia. 

Aqui são armazenados todos os 

produtos que não necessitam de 

condições especiais de 

conservação estando 

organizados, primeiramente, por 

forma farmacêutica e depois por Figura 1 – Armazém Central do HSS 
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ordem alfabética de DCI. Para uma melhor funcionalidade dos serviços, os 

medicamentos anti-infecciosos e produtos de ambulatório estão armazenados em locais 

distintos da restante medicação. Nesta divisão existem ainda dois frigoríficos para 

armazenamento de medicação, com conservação entre 4 – 8ºC. Um dos frigoríficos é 

reservado a citostáticos/imunodepressores; o outro armazena diferentes produtos, como 

vacinas, hemoderivados e alguma medicação para doentes externos. Os frigoríficos 

estão equipados com sensores de temperatura que permitem o controlo e registo da 

mesma. Se ocorrer uma variação anormal de temperatura e humidade é ativado um 

alarme automático ao farmacêutico e eletricista de prevenção do SIES, sendo que esta 

variação anormal pode ser confirmada no programa informático TC Vision. Todos os 

dias é feita uma verificação informática dos registos de temperatura e humidade das 

últimas 24 horas de todas as salas e frigoríficos existentes nos SF e é preenchido, pelo 

farmacêutico de serviço, o modelo interno representado no ANEXO VIII. Também no 

armazém central, mas com fechadura de segurança devido à especificidade das 

substâncias que comporta, encontra-se o cofre de medicamentos 

estupecientes/psicotrópicos e hemoderivados.  

III. Os produtos inflamáveis são armazenados em locais próprios, separados 

dos restantes produtos e com medidas de segurança adicionais. [4] A sala de 

armazenamento de produtos inflamáveis possui ventilação para o exterior, ausência de 

fontes de calor, porta corta-fogo e chuveiro de emergência à saída.  

IV. A grande parte dos produtos de grande volume – soluções eletrolíticas, 

água para preparações de injetáveis e certas nutrições artificiais – são armazenados 

numa sala com localização estratégica, mais próximo da zona de cargas e descargas. 

4.8. Empréstimos 

Quando há necessidade urgente de um produto que não existe em stock - o que 

pode acontecer, por exemplo, quando há um atraso na entrega do produto por parte do 

laboratório, quando o produto está momentaneamente esgotado ou quando se verifica 

uma taxa de utilização invulgar e superior à esperada - pode recorrer-se aos SF de 

outras entidades hospitalares, elaborando-se um pedido de empréstimo. Mediante 

apresentação de uma guia (ANEXO IX), que especifica o medicamento e as 

quantidades requeridas, procede-se ao empréstimo entre Unidades Hospitalares. No 

HSS há ainda um modelo interno (ANEXO X), onde são registados todos os 

empréstimos efetuados. Quando suprimidas as faltas do produto, procede-se à 

regularização do empréstimo, devolvendo-o ao hospital que o emprestou. 
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5. Distribuição de Medicamentos 

“A distribuição de medicamentos é uma função da Farmácia, que, com 

metodologia e circuitos próprios torna disponível o medicamento correto, na quantidade 

e qualidade certa, para cumprimento da prescrição médica proposta, para cada doente 

e todos os doentes do hospital” (Boas Práticas de Farmácia Hospitalar) 

A distribuição de medicamentos é a vertente principal da atividade farmacêutica 

no Hospital. Tem como objetivo primordial providenciar a melhor terapêutica ao doente, 

prevenindo erros de medicação e otimizando a terapêutica farmacológica, através de 

procedimentos como a garantia de cumprimento da prescrição e garantia da correta 

administração do medicamento. [4] 

5.1. Validação da Prescrição Médica e Processamentos Informáticos 

O processo de distribuição de medicamentos inicia-se com a prescrição médica. 

No CHEDV a prescrição é efetuada na plataforma MedTrix - que possibilita o livre 

acesso de médicos, farmacêuticos e enfermeiros ao processo do doente, para registo e 

partilha de toda a informação clínica de forma mais rápida e eficiente. Assim, o médico 

realiza a prescrição via MedTrix e esta é, automaticamente, partilhada com os SF. Os 

farmacêuticos são responsáveis pela validação das prescrições que vão sendo 

realizadas nessa plataforma. Nas prescrições eletrónicas constam informações como o 

nome do doente, n.º do processo, data de nascimento, Serviço Clínico em que se 

encontra, a designação do medicamento prescrito por DCI, a dose, forma farmacêutica, 

via de administração e frequência para 24 horas e ainda a data da prescrição e a 

identificação do médico prescritor. À medida que vão sendo realizadas novas 

prescrições, estas ficam disponíveis para validação pelos farmacêuticos. Neste 

processo o farmacêutico reavalia e monitoriza a terapêutica prescrita pelo médico, 

detetando eventuais erros como por exemplo interações farmacológicas, duplicação de 

terapêutica e posologias inadequadas. Depois de validada a prescrição, o programa 

MedTrix transcreve o que é validado para o programa que suporta a distribuição da 

medicação – o GHAF, através da realização de processamentos. Os processamentos 

são realizados segundo um esquema organizado, representado no ANEXO XI, com 

conceitos como “revertências” – que diz respeito ao regresso da medicação aos SF 

quando não utilizados pelo doente, em caso de alta clínica, por exemplo, e “diferenças” 

– nos casos em que os processamentos das validações só revelam as alterações de 

prescrição efetuadas para cada doente. Estes conceitos permitem uma melhor e mais 

eficaz gestão da Farmácia a nível de stock de medicamentos. 
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No que diz respeito à dispensa de medicamentos extra-formulário, esta só será 

realizada mediante apresentação de Justificação Clínica pelo médico prescritor. Se o 

medicamento a prescrever está inserido na base de dados da plataforma MedTrix, a 

justificação pode ser efetuada informaticamente, caso contrário, deve ser preenchida 

uma Justificação Clínica em papel, devidamente assinada pelo Diretor de Serviço. Só 

após preenchimento desta justificação é que a prescrição é assumida pelo sistema 

informático. 

5.2. Sistemas de distribuição de medicamentos 

Segue-se uma breve descrição dos diferentes tipos de distribuição de medicação 

existentes no CHEDV. 

5.2.1. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

O Ministério da Saúde torna em imperativo legal o sistema de distribuição 

individual diária em dose unitária de medicamentos, uma vez que é o que melhor 

garante os objetivos de eficácia e segurança. A Distribuição Individual Diária em 

unidose mostra-se extremamente útil e eficaz uma vez que possibilita, por parte do 

farmacêutico, um melhor conhecimento do perfil farmacoterapêutico do doente, 

aumentando a segurança em todo o circuito do medicamento. [7] Este sistema de 

distribuição refere-se à distribuição em dose unitária individual da medicação prescrita 

para 24 horas de todos os doentes internados no hospital, exceto nas Unidades de 

Cuidados Intensivos. De salientar que à sexta-feira a distribuição de medicamentos é 

preparada para 72 horas (3 dias) e nas vésperas de feriado é preparada a medicação 

para 48 horas. A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária está diretamente 

associada com o esquema de processamentos (rever ANEXO XI). Estes 

processamentos permitem obter listagens onde consta toda a medicação prescrita para 

24 horas de todos os doentes internados no hospital. Estas listagens podem ser 

impressas em papel ou enviadas diretamente para o KARDEX.  

O KARDEX (figura 2) é um 

equipamento semiautomático de 

armazenamento vertical e 

distribuição de medicação. Além de 

otimizar a superfície disponível para 

armazenamento, o KARDEX permite 

aumentar a produtividade e 

eficiência, uma vez que permite 

realizar a distribuição da medicação Figura 2 – KARDEX e software associado 
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em unidose de todos os doentes de cada um dos serviços num curto espaço de tempo. 

Como a medicação é fornecida por doente, a distribuição de medicamentos acaba por 

tornar-se personalizada, diminuindo substancialmente a possibilidade de erro. Como 

nem todos os produtos farmacêuticos estão no KARDEX, o software ligado ao armário 

emite uma listagem com as incidências – produtos cujo stock existente no KARDEX não 

foi suficiente para satisfazer os pedidos, e com os produtos que normalmente não 

existem no KARDEX, como por exemplo, material de penso, medicação de frio e 

medicamentos extra-formulário. Essas listagens (ANEXO XII) contêm o medicamento 

em falta e a identificação do doente (nome, n.º da cama) a quem se destina e servem 

de suporte para que os TDT preparem manualmente a medicação. 

A medicação para 24 horas é 

então preparada pelos TDT e 

colocada nas gavetas de cada doente 

nos carros de distribuição do serviço 

correspondente. A medicação é 

preparada na sala de unidose – 

figura 3, onde os medicamentos se 

encontram armazenados em dose 

unitária, estando organizados por 

forma farmacêutica, ordem alfabética 

da DCI e dosagem. Os medicamentos são acondicionados em gavetas que apresentam 

cores distintas diferenciando as formas sólidas orais, os injetáveis e os antibióticos. 

Existem ainda gavetas destinadas ao acondicionamento de outros medicamentos, como 

enemas e sistemas transdérmicos, que também são distribuídos em unidose para os 

serviços.  

O processamento das prescrições e o envio desta informação para o KARDEX é 

realizado em determinados horários. Desde o momento do processamento até à saída 

das malas dos SF para distribuição pelos diversos serviços clínicos, podem ocorrer 

alterações nas prescrições, bem como trocas de cama, de Serviço Clínico ou altas. 

Assim, antes da saída das primeiras malas a serem preparadas, imprimem-se mapas de 

distribuição de diferenças (ANEXO XIII), permitindo que os TDT façam as correções 

necessárias por forma a fornecer a medicação correta a cada doente. 

 

 

Figura 3 – Sala de Distribuição em dose unitária 



Relatório Estágio – Farmácia Hospitalar FFUP 2013 

 

Rita Coimbra Oliveira 15 

 

Por cada Serviço Clínico, existem dois 

carros de distribuição, com gavetas identificadas 

com os nomes, n.º do processo e cama dos 

doentes internados. Os carros de distribuição – 

figura 4, são preparados até às 14.30h, altura em 

que as AAM os transportam aos respetivos 

Serviços, trazendo de volta à farmácia o carro do 

dia anterior. O carro que regressa à farmácia deve 

conter toda a medicação que não foi administrada 

ao doente, sendo contabilizadas todas as 

unidades de medicação devolvida para acerto dos 

stocks informáticos, num processo já mencionado 

anteriormente e designado por ‘revertências’. A partir das 14.30h já nenhum carro é 

distribuído aos Serviços, sendo que toda a distribuição de medicação se faz em sacos 

individualizados e devidamente identificados com a informação do doente a que se 

destina – ‘diferenças’.  

Gostava apenas de acrescentar sobre este assunto que, durante o meu estágio 

e no período em que acompanhei os TDT, o KARDEX esteve inoperacional durante um 

dia, o que nos obrigou a preparar os carros de todos os serviços com listagens manuais. 

O processo de distribuição demorou mais tempo e contou com o apoio de mais pessoas 

do que as habitualmente destacadas para esta tarefa e, teoricamente, estava associado 

a uma maior probabilidade de erro. Contudo, a adaptação que foi necessária, mostrou 

que os TDT e farmacêuticos, apesar de acostumados à utilização e apoio do KARDEX, 

conseguem realizar o serviço com as mesmas garantias de qualidade e segurança. 

5.2.2. Distribuição Clássica 

A distribuição Clássica foi o primeiro sistema de distribuição implementado a 

nível hospitalar, pela facilidade e economia de recursos materiais e humanos. O sistema 

de distribuição clássica ou tradicional consiste na reposição de um stock de 

medicamentos e/ou produtos farmacêuticos que existe na enfermaria dos Serviços 

Clínicos. [7] Este stock é definido de acordo com as necessidades de cada serviço e 

gerido em estreita colaboração com a farmácia. Este modelo de distribuição pode mais 

facilmente provocar erros na terapêutica, uma vez que não ocorre a validação das 

prescrições pelo farmacêutico, impedindo que haja um seguimento de perfil 

farmacoterapêutico do doente. Além disso, este sistema está associado a um risco 

aumentado de ocorrerem problemas de conservação dos medicamentos, ou mesmo de 

ser ultrapassado o seu prazo de validade por acumulação de stock. 

Figura 4 – Carro de Distribuição de 

medicação em Dose Unitária 
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Este procedimento é ainda utilizado em serviços cujas características 

particulares não permitam utilizar um sistema de dose unitária, como é o caso das 

Unidades de Cuidados Intensivos e Blocos Operatórios – nos quais os doentes 

permanecem pouco tempo e apresentam terapêuticas muito variáveis. Desta forma, os 

serviços possuem um armário com medicamentos e outros produtos farmacêuticos de 

que necessitam habitualmente, dos quais retiram, sempre que necessário, a medicação 

a administrar ao doente. O stock destes armários é controlado pelos enfermeiros, sendo 

da responsabilidade dos mesmos o envio de requerimentos à Farmácia para reposição 

dos stocks.  

Este pedido de reabastecimento pode ser efetuado de três formas: 

I. Envio de um dossier no qual constam os nomes dos produtos solicitados 

bem como a quantidade requerida para reposição do stock. Cabe aos SF repor a 

medicação em falta, sendo preparados contentores pelos TDT que são posteriormente 

distribuídos aos respetivos serviços. Quando são requisitados grandes volumes como 

soluções eletrolíticas, glucosadas, etc, é colocada uma ficha com a designação 

“SOROS” junto com o dossier respetivo, de modo a alertar as AAM de que deverão 

acrescentar estes produtos aquando da distribuição dos contentores. Um processo 

semelhante é desenvolvido quando têm que ser enviados produtos de frio, neste caso 

estes são preparados e armazenados no frigorífico com a indicação do serviço a que se 

destinam e com um autocolante que contem a menção “Conservar no Frigorifico”. Esta 

indicação serve para que, no serviço de enfermaria para onde vai a medicação não 

hajam dúvidas quanto às condições de armazenamento dos medicamentos e se evitem 

erros de conservação dos mesmos. Para avisar as auxiliares de que existem medicação 

de frio para ser também distribuída, é colocada uma ficha designando “FRIO” no dossier 

do serviço correspondente. 

II. Podem também ser preenchidas requisições autocopiativas (ANEXO XIV) 

com a indicação da medicação pretendida e respetivas quantidades. São utilizadas para 

pedidos urgentes ou feitos fora dos horários instituídos para esta reposição. O original 

desta requisição fica nos SF para gestão dos stocks, sendo devolvido o duplicado ao 

serviço requisitante, devidamente assinado e com a informação das quantidades 

dispensadas. 

III. A medicação pode ser ainda distribuída mediante um pedido eletrónico. 

Este sistema é usualmente utilizado pelas outras unidades de saúde – HSM e HJSM. 

A preparação da medicação é efetuada recorrendo aos produtos farmacêuticos 

armazenados na sala de distribuição clássica – organizada de forma muito semelhante 

à sala de distribuição em unidose. 
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É depois da responsabilidade dos TDT, dar saída da medicação, por serviço, no 

GHAF.  

5.2.3. Distribuição por Reposição de Stocks 

O sistema de distribuição por reposição de stock caracteriza-se pela existência 

de um stock de medicamentos fixo, adaptado às necessidades de cada serviço e às 

patologias habitualmente lá tratadas e estabelecido de acordo com o Diretor Clínico, o 

Enfermeiro Chefe e os SF. [6] Este sistema de distribuição existe por forma a suplantar 

necessidades urgentes, rápidas e ainda eficazes, sem necessidade de recorrer aos SF. 

5.2.3.1. Módulos de Toma Imediata 

Os módulos de Toma Imediata – figura 5, foram desenvolvidos para fazer face a 

situações de emergência. No HSS, este tipo de distribuição sustenta as necessidades 

urgentes dos seguintes serviços: Pediatria, Medicina (alas A, B e C), Obstetrícia, 

Ginecologia, Ortopedia (alas A e B), Cirurgia (ala das mulheres e a dos homens), 

Otorrino, Oftalmologia e Urologia e ainda as necessidades básicas dos serviços das 

especialidades médicas: Medicina Interna, Ortopedia, Cirurgia Geral e Neurologia. 

Estes módulos são 

constituídos por gavetas que 

contêm os princípios ativos 

devidamente identificados através 

de uma etiqueta com a respetiva 

DCI, dosagem e quantidade 

máxima de cada fármaco. É da 

exclusiva responsabilidade dos SF 

a conferência, verificação e 

abastecimento destes módulos. 

Assim, cada Serviço Clínico acima mencionado é suplantado por um módulo em 

duplicado, sendo que está sempre um módulo no serviço e outros nos SF, sendo 

trocados diariamente para se poder proceder à reposição dos stocks. Os TDT procedem 

então à verificação e reposição do stock dos módulos, identificando e conferindo a 

quantidade existente de cada medicamento, anotando no dossier que contem as folhas 

normalizadas de cada serviço, a quantidade de medicamento reposto para que seja 

atingido o stock pré-definido de cada medicamento. Para além do abastecimento dos 

módulos deve ser efetuado um controlo periódico dos prazos de validade dos 

medicamentos, bem como do estado de conservação dos mesmos.  

Figura 5 – Módulos de Toma Imediata 
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5.2.3.2. Stock do Serviço de Urgência 

Existem nas Urgências, máquinas de armazenamento Supply Point: PC, GABU, 

UDC e OBS sendo a reposição destas máquinas efetuada três vezes por semana por 

um TDT. O stock presente nestas máquinas pertence à Farmácia, é realizada apenas 

uma transferência – apenas quando é realmente utilizado pelo doente é que se gera 

automaticamente a saída do medicamento, por ligação direta ao GHAF. 

5.2.3.3. Posto VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) 

O posto VMER corresponde a um stock de medicamentos semelhante aos 

módulos de toma imediata, pertencentes ao VMER associado ao HSS. A sua verificação 

e reposição são feitas, habitualmente, duas vezes por semana, pelo mesmo processo 

referido para os módulos. 

5.2.3.4. Posto Avançado de Medicamentos 

O posto avançado possui um stock fixo de medicamentos destinados a suprimir 

as necessidades urgentes de todos os serviços desta Unidade Hospitalar, quando os SF 

estão encerrados, encontrando-se no 5º piso – ala B. Cada SC que recorre a este stock 

deve registar, em impresso próprio, os medicamentos e a quantidade de que necessita, 

e identificar o nome do doente, número do processo, cama e unidade de internamento. 

Estes registos são depois enviados aos SF, juntamente com o posto avançado de 

medicamentos. Aquando da verificação e reposição de stock deste posto, os TDT só 

repõem os medicamentos em quantidade correspondente à indicada nos registos que o 

acompanham.  

5.2.4. Distribuição por Prescrição Individualizada 

Existem alguns fármacos que devido às suas características exigem que a 

distribuição seja feita mediante apresentação de requisição própria e, obrigatoriamente 

associada ao doente a que se destina. São exemplos destes fármacos, os antibióticos, 

os medicamentos estupefacientes/psicotrópicos, os hemoderivados, os citotóxicos e os 

medicamentos de doentes crónicos, que, na sua maioria, não existem em stock nos 

diferentes serviços. O farmacêutico deve verificar o correto preenchimento da 

requisição, assiná-la e fornecer os respetivos medicamentos. Este tipo de distribuição 

será abordado mais detalhadamente no âmbito dos medicamentos sujeitos a um 

controlo especial. 

5.2.5. Distribuição a outras Unidades Hospitalares 

Os Serviços Farmacêuticos do HSJM encontram-se encerrados, o que significa 

que o abastecimento de todos os medicamentos e produtos farmacêuticos desta 



Relatório Estágio – Farmácia Hospitalar FFUP 2013 

 

Rita Coimbra Oliveira 19 

 

Unidade Hospitalar é realizado através do HSS. Assim, a distribuição realizada 

assemelha-se em tudo a uma distribuição clássica, sendo preparados contentores com 

a medicação e produtos necessários a colmatar as necessidades deste Hospital. Por 

forma a completar a distribuição clássica, é também realizada a reposição de stocks 

nivelados, através de módulos. O pedido de reposição de stock é efetuado no dossier 

de cada um dos módulos, onde são registadas as quantidades de medicamentos 

necessárias e depois da reposição, por parte dos técnicos do HSS, a indicação das 

quantidades fornecidas. A distribuição de medicamentos ao HSJM é diária e segue um 

esquema bem definido. 

O HSM já possui SF em funcionamento e recursos humanos – uma 

Farmacêutica, uma TDT e uma AAM que lhe permitem realizar uma gestão interna dos 

medicamentos e produtos existentes no próprio armazém. Assim, verifica-se também 

uma transferência de armazém para os medicamentos e produtos farmacêuticos, 

enviados do HSS para o armazém do HSM. Todos estes procedimentos e 

movimentação de medicação, são registados no GHAF, permitindo um conhecimento 

real dos stocks existentes nos armazéns das duas Instituições. 

5.2.6. Distribuição em Regime de Ambulatório 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório surge da 

necessidade de vigilância e controlo em determinas terapêuticas pelas características 

das próprias patologias. A medicação cedida em ambulatório está, na sua grande 

maioria, associada a um potencial tóxico muito elevado, a uma variedade de efeitos 

secundários potencialmente grave e a custos muito elevados. Assim, para que a 

distribuição deste tipo de medicação seja feita em condições apropriadas e alcance os 

objetivos terapêuticos desejados, é necessário que seja efetuada por Farmacêuticos 

Hospitalares, que transmitam ao doente todos os meios e conhecimentos necessários à 

utilização correta da medicação e a importância da adesão à terapêutica. [4][7]  

A dispensa ao público de medicamentos que não sejam de uso exclusivo 

hospitalar, não está autorizada a farmácias ou serviços hospitalares, de acordo com o 

disposto no Regulamento Geral da Farmácia Hospitalar, DL n.º 44204 de 2 de Fevereiro 

de 1962 e DL n.º206/2000, de 1 de Setembro. No entanto, estão descritas três 

situações excecionais que permitem aos SF hospitalares dispensar medicamentos: 

quando na localidade não exista farmácia particular, quando, em situação de 

emergência individual ou coletiva, se apure não haver no mercado local os 

medicamentos necessários (sendo neste caso, necessário haver prova da inexistência 

do medicamento, confirmada por documento carimbado por três farmácias comunitárias 
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diferentes) e quando as farmácias pertençam a Santas Casas da Misericórdia que já 

possuam alvará de venda ao público. [4] 

Podem ser cedidos medicamentos em regime de ambulatório mediante 

prescrição e respetiva justificação clínica, após autorização da Direção Clínica e/ou 

Comissão de Farmácia e Terapêutica e do Conselho de Administração. A medicação 

atribuída pela Farmácia Hospitalar refere-se, essencialmente, a doenças do foro 

oncológico, ou doenças crónicas associadas a grupos terapêuticos comparticipados a 

100% por legislação própria. 

No HSS, a cedência de medicamentos em regime de ambulatório é realizada por 

farmacêuticos, apoiados pelo sistema informático e em local apropriado e reservado 

para o efeito. 

Os medicamentos fornecidos em regime de ambulatório são, regra geral, 

cedidos para um período máximo de 30 dias, existindo contudo algumas exceções - é o 

caso do Tamoxifeno, que é normalmente cedido por um período de 90 dias. Existem 

ainda algumas situações específicas, em que, por um motivo devidamente justificado, 

os doentes são autorizados a levantar a medicação para um período superior. Nestes 

casos, o doente preenche uma justificação onde especifica o motivo que o impede de se 

deslocar ao Hospital mensalmente, sendo esta avaliada e autorizada, ou não, pela 

Direção dos SF. Normalmente, este regime de exceção é cedido em alguns casos por 

baixo custo da medicação, por fatores sociais, dificuldades de transporte de acesso ao 

hospital ou residência fora do concelho. 

As prescrições em regime de ambulatório, são efetuadas eletronicamente 

através da plataforma MedTrix. A dispensa de medicação em ambulatório é realizada 

mediante a apresentação da prescrição em papel (ANEXO XV) que o doente, ou 

responsável pelo levantamento da medicação, traz consigo. Nestas consta a 

identificação do doente, a descrição do medicamento prescrito – DCI, dosagem e, 

normalmente, o regime posológico, a data de validade da prescrição (data de inicio e de 

fim) e a identificação do médico prescritor. Então, o farmacêutico consulta o perfil 

informático do doente no GHAF, tendo acesso à data em que foi realizado o último 

levantamento da medicação - por norma, só é cedida a medicação se o levantamento 

anterior ocorreu há mais de 21 dias. Esta consulta do perfil do doente no programa 

GHAF permite ainda ao farmacêutico controlar a adesão à terapêutica do doente ou 

verificar se houve alguma alteração da medicação. Se se reunirem todas as condições 

para que a medicação seja dispensada, o farmacêutico dá saída da medicação no 

programa GHAF – registando a quantidade dispensada, o lote e a validade do 

medicamento, e valida a mesma no MedTrix. No ato de entrega, o doente ou seu 

substituto, mediante apresentação da sua identificação, assina o registo de saída da 
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medicação (ANEXO XVI), confirmando que a recebem e o farmacêutico responsável 

assina o mesmo documento. 

Importa realçar ainda que alguns medicamentos, pelo seu elevado custo, 

necessitam de autorização da Administração para poderem ser dispensados. Antes de 

ceder estes medicamentos, o farmacêutico tem de verificar que aquele doente está 

devidamente autorizado para tal, fazendo o registo de cada dispensa, uma vez que 

estas autorizações são limitadas no tempo e número de cedências pelo que, em caso 

de necessidade, são reavaliadas. 

Destacam-se alguns cuidados essenciais na dispensa dos medicamentos: 

- O farmacêutico deve fornecer ao doente a informação necessária e suficiente 

para promover o uso racional e a adesão à terapêutica. A cedência de informação torna-

se ainda mais importante na primeira entrega da medicação, ou sempre que haja 

alteração da mesma; 

- É também da responsabilidade do farmacêutico, garantir que o doente contém 

todo o material necessário para o correto e seguro uso da medicação. Por exemplo, no 

caso de dispensa de medicamentos injetáveis, é fornecido ao doente um contentor 

próprio para descartar o material cortante como agulhas e seringas. Estes contentores 

devem ser devolvidos aos SF, de forma a serem eliminados, de acordo com as boas 

práticas e legislação em vigor [9], no contentor de resíduos tipo IV. Em caso de 

administração de injetáveis fora do ambiente hospitalar, pode ainda ser necessário 

facultar ao doente o contacto da enfermeira que o irá auxiliar. 

- Medicamentos que necessitem de conservação no frio, devem ser devidamente 

identificados com um colante com a designação “CONSERVAR NO FRIGORÍFICO” e 

fornecidos com termoacumuladores e em malas térmicas para correto transporte do 

medicamento. 

Durante o estágio apercebi-me que na área da distribuição de medicação em 

regime de ambulatório, o farmacêutico é muitas vezes o primeiro profissional de saúde a 

quem o doente comunica alguns detalhes importantes sobre a sua terapêutica. 

Frequentemente o doente vai várias vezes levantar medicação aos SF entre o período 

das consultas, comentando com o farmacêutico como se sente com a medicação e 

eventuais efeitos adversos da terapêutica. A preparação técnica do farmacêutico nesta 

área torna-se de primordial importância para dar resposta à variedade de questões que 

lhe podem ser colocadas e para intervir em caso de necessidade de modo a garantir a 

maior eficácia da terapêutica. 
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6. Produção e Controlo de Medicamentos 

A área de produção e controlo de medicamentos nos SF hospitalares surge para 

responder a solicitações específicas de determinados doentes, para os quais é difícil 

encontrar outras soluções. Seja para resolver problemas de terapêutica inerente ao 

doente ou a patologias específicas, torna-se essencial nos dias correntes a prestação 

de Cuidados de Saúde e Cuidados Farmacêuticos de carácter personalizado. Justifica-

se assim a prescrição médica de terapêuticas adaptadas e dirigidas especificamente a 

cada doente. [7] 

A preparação de formulações farmacêuticas nos SF hospitalares é regulada 

pelos DL n.º 90/2004 de 20 de Abril e n.º95/2004 de 22 de Abril e pela portaria n.º 

594/2004 de 2 de junho, que aprova as ‘Boas Práticas a Observar na Preparação de 

Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”, que visam 

fundamentalmente garantir a qualidade, segurança e eficácia das preparações 

produzidas. [4] No HSS, a elaboração destas formulações consiste na reembalagem de 

medicação oral sólida em unidose, produção de algumas preparações não estéreis e 

produção de preparações estéreis em câmara de fluxo laminar horizontal. 

6.1. Produção de Preparações Estéreis 

As características das áreas limpas para o fabrico de preparações estéreis estão 

regulamentadas na Portaria n.º 42/92 de 23 de janeiro. Este tipo de preparações 

necessita de cuidados especiais, de modo a minimizar as contaminações 

microbiológicas e a existência de pirogénios. [4] 

No HSS, as principais preparações estéreis produzidas são bolsas para NP e 

preparações extemporâneas estéreis, como colírios. Estas formulações são preparadas 

na Unidade de Preparações Estéreis (UPE), onde, na sala limpa, existe uma Câmara de 

Fluxo Laminar Horizontal com filtro HEPA (Hgh Efficiency Particulate Air). Esta câmara 

consiste numa zona de trabalho de preparações estéreis, em que o fluxo de ar estéril 

horizontal tem como objetivo a proteção dos produtos manipulados. Antes de entrar na 

sala limpa, o farmacêutico e TDT passam, obrigatoriamente, na antecâmara, onde após 

lavagem e desinfeção de mãos e braços, se equipam com o vestuário adequado, luvas 

toucas e mascara com que irão trabalhar na sala de preparação. Importa destacar ainda 

que, a superfície de todos os materiais que entram na zona limpa é anteriormente 

desinfetada com álcool a 70%, sendo enviados pela AAM para a sala de preparação 

através de um transfer – uma janela com porta dupla. 
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Nesta área foi-me permitido assistir à preparação de várias formulações estéreis, 

acompanhando o farmacêutico e o TDT na entrada para a sala limpa. Assim, pude 

realizar todos os procedimentos e cuidados obrigatórios necessários à realização deste 

tipo de preparações. 

6.1.1. Nutrição Parentérica 

A NP consiste numa solução ou emulsão constituída por macronutrientes como 

glucose, aminoácidos e lípidos e por micronutrientes como eletrólitos e vitaminas, 

ajustados e adaptados às necessidades nutricionais do doente a que se destina. [10] 

Este tipo de medicação impõe-se a doentes com comprometimento da função digestiva, 

por doença ou malformação, ou no caso de nascimento prematuro. No HSS, a produção 

de bolsas para alimentação parentérica é, na sua grande maioria, destinada a neonatos, 

para contornar as suas carências nutricionais, resultantes de situações de imaturidade 

do recém-nascido, malformação, impossibilidade de nutrição entérica ou por doença. 

O Serviço de Neonatologia envia diariamente aos SF as prescrições para as 

bolsas de NP, sendo possível o acesso nos SF ao programa PREPARE onde constam 

as prescrições eletrónicas. O farmacêutico responsável confirma se as prescrições que 

chegaram aos SF coincidem com as existentes informaticamente, verificando a correta 

identificação do bebé a que se destina e a quantidade e composição de todos os 

constituintes da bolsa. De seguida, o farmacêutico realiza os cálculos para determinar o 

volume a adicionar de cada um dos constituintes, por forma a respeitar a prescrição 

estabelecida. De forma a compensar as perdas existentes no processo de 

administração são adicionados volumes extra de alguns constituintes. Assim, ao volume 

final de bolsa prescrito, são adicionados 50 ml e no caso de haver fração lipídica, 

adiciona-se um volume suplementar de 20 ml. Estes cálculos são efetuados no 

programa PREPARE que calcula automaticamente as quantidades de cada um dos 

constituintes da bolsa para os novos volumes estipulados, exceto para os compostos 

prescritos em observações, como heparina e fração lipídica. Nestes casos, o 

farmacêutico responsável realiza os cálculos necessários, de acordo com as instruções 

modelo presentes no ANEXO XVII. 

Segue-se a preparação da bolsa propriamente dita, que ocorre na UPE. A 

preparação das bolsas é realizada por um Farmacêutico e um TDT, com auxílio de uma 

AAM, que seguem as normas e procedimentos protocolados, a fim de garantir a 

estabilidade e compatibilidade das formulações. Importa realçar neste tópico que, por 

razões de estabilidade termodinâmica das emulsões e de compatibilidade entre os 

elementos, a fração lipídica da NP é preparada numa seringa à parte.  



Relatório Estágio – Farmácia Hospitalar FFUP 2013 

 

Rita Coimbra Oliveira 24 

 

Por gestão interna dos SF, uma das preparações realizadas diariamente serve 

de controlo microbiológico. Assim são realizados exames microbiológicos em ambiente 

aeróbio e anaeróbio, da responsabilidade do Serviço de Patologia Clínica que envia os 

resultados obtidos para os SF. Estes boletins microbiológicos (ANEXO XVIII) são 

arquivados em dossier nos SF.  

Como a realização destes ensaios envolve um gasto extra da preparação, à 

formulação que serve de controlo, é adicionado um volume extra, não de 50 ml, mas de 

70 ml. Então, aquando da realização dos cálculos, para estas preparações é utilizada 

uma folha modelo como a representada no ANEXO XIX.  

As bolsas de NP para o fim-de-semana são preparadas à 6ª feira. Neste dia, 

para garantir a estabilidade dos nutrientes e evitar possíveis interações, apenas se 

preparam os macronutrientes nas bolsas e, caso haja fração lipídica, apenas se prepara 

a emulsão lipídica. (ANEXO XX) 

Uma vez preparada, a bolsa de NP é devidamente rotulada e identificada e 

enviada ao Serviço de Neonatologia. Posteriormente o farmacêutico dá a saída 

informática de todos os produtos/materiais usados, por serviço requisitante. 

6.1.2. Preparações Extemporâneas Estéreis 

À semelhança da preparação de bolsas de NP, a produção de preparações 

extemporâneas estéreis é também realizada em sala limpa com Câmara de Fluxo 

Laminar Horizontal, em que a entrada de pessoal e materiais é, obrigatoriamente, feita 

por antecâmaras. Os procedimentos laboratoriais encontram-se inscritos na ‘Ficha 

Técnica de Preparação’, (ANEXO XXI) que contem, para além das técnicas de 

preparação, o material necessário, o registo e formulação das matérias-primas, 

indicações especiais de conservação e validade, o rótulo da preparação com todas as 

indicações necessárias e a identificação do TDT e farmacêutico responsáveis pela 

produção da preparação. 

Posteriormente, procede-se, no GHAF, à saída de todas as matérias-primas 

utilizadas e entrada de produto acabado, para manutenção atualizada de stock.  

6.2. Produção de Preparações Não Estéreis 

A elaboração de preparações não estéreis nos SF é regulada pelos DL n.º 

90/2004, de 20 de abril, e n.º 95/2004 de 22 de abril e pela Portaria n.º 594/2004 de 2 

de junho, que aprova as “Boas Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos 

Manipulados e, Farmácia de Oficina e Hospitalar”, que o farmacêutico deve seguir para 

garantir a segurança e qualidade das preparações. [4] 
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No HSS são produzidos 

alguns medicamentos manipulados 

para responder às necessidades 

específicas de certos Serviços 

Clínicos ou doentes. Usualmente, 

estas formulações são preparadas 

por um TDT, sob supervisão e 

responsabilidade de um farmacêutico. 

As preparações não estéreis são 

realizadas em laboratório apropriado 

– figura 6, equipado com material necessário. O operador deve usar bata, luvas, 

máscara e touca e antes de realizar qualquer procedimento, deve desinfetar as 

bancadas de trabalho com álcool a 70%, cumprindo as normas de segurança e higiene.  

Durante a preparação do produto, preenche-se a “Ficha Técnica de Preparação”, 

com todas as informações necessárias. De salientar que a criação do lote interno do 

produto (HSS___/__/P) é definida pela combinação das letras HSS seguida de um 

número sequencial de quatro dígitos, seguido do ano da produção, com indicação da 

letra P de produção.  

No período de estágio tive a oportunidade de executar e assistir à produção de 

algumas preparações, como ‘Solução Oral de Ranitidina 5mg/ml’ e ‘Suspensão de 

Espiranolactona 2,5 mg/ml’, cujas fichas de preparação se encontram em anexo – 

ANEXO XXII. 

Por forma a gerir o stock dos produtos manipulados, o programa GHAF tem uma 

opção de realizar “composições”. Assim, dá-se saída das matérias-primas utilizadas na 

preparação e entrada do produto manipulado, tornando-o disponível no stock 

informático. 

6.3. Reembalagem 

O processo de reembalagem aplica-se a todos os medicamentos com forma 

farmacêutica oral sólida que não estão identificados com DCI, dose, número de lote e 

PV na forma unitária. Para satisfazer as necessidades dos doentes, e após 

implementação do sistema de distribuição em dose unitária, torna-se por vezes 

necessário fragmentar os fármacos por forma a fornecer doses que não estão no 

mercado, obrigando também à realização deste processo. A reembalagem, e respetiva 

rotulagem, devem garantir a qualidade e segurança do medicamento. Se corretamente 

efetuados, estes procedimentos garantem que o doente recebe o medicamento 

adequado, na quantidade exata que necessita, dispensando manipulações para poder 

Figura 6 – Laboratório não estéril 
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ser administrado, reduzindo assim a contaminação dos próprios fármacos e erros de 

posologia. [4] 

O farmacêutico responsável avalia a quantidade de medicamento a reembalar – 

que não deve exceder o equivalente ao consumo possível para seis meses – e 

preenche uma ficha própria, representada no ANEXO XXIII. Todo o processo de 

reembalagem decorre numa sala devidamente equipada 

para o efeito e que reúne as condições adequadas para a 

sua realização. O aparelho de reembalagem está ligado a 

um software que permite a introdução de todos os dados 

necessários no computador. Quando se vai realizar a 

operação, insere-se no computador a quantidade a 

reembalar, bem como os dados que vão ser impressos no 

rótulo da nova embalagem do medicamento – como 

demonstra a figura 7. 

O PV atribuído aos medicamentos reembalados é igual ao do medicamento de origem 

quando mantidos no blister ou, se retirados do blister, igual a 25% do tempo que resta 

para expirar o prazo de validade de origem até um período máximo de 6 meses. 

Os medicamentos após serem reembalados, só estão disponíveis para serem 

armazenados e distribuídos após conferência pelo farmacêutico responsável, que 

assina o respetivo registo de reembalagem – rever ANEXO XXIII. No ato de 

conferência, o farmacêutico verifica se a rotulagem está de acordo com o produto 

reembalado, o estado de conservação dos medicamentos e da própria embalagem e a 

quantidade realmente reembalada contabilizando também eventuais perdas que 

possam ter ocorrido durante o processo. 

Por forma a gerir os stocks dos produtos reembalados, o farmacêutico 

responsável dá, no caso de fracionamento de medicamentos, a saída no GHAF da 

quantidade de unidades do medicamento a reembalar e de seguida dá entrada das 

unidades realmente reembaladas, contabilizando já, desta forma, as perdas existentes. 

Nas situações em que não ocorreu fracionamento de medicamentos dá apenas a saída 

informática de eventuais desperdícios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Rótulo de 

medicamento reembalado 
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7. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

 
7.1. Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes – definidos nos anexos do 

Decreto-lei n.º 15/93 de 22 de janeiro com retificação de 20 de fevereiro, estão sujeitos 

a legislação específica de acordo com o Decreto Regulamentar no 61/94 e Portaria 

n.º981/98 da Presidência de Conselho de Ministros e Ministério da Saúde. [11] As suas 

particularidades farmacoterapêuticas e a legislação mais apertada pela qual são 

regidos, obrigam a que haja um maior controlo destas substâncias na Farmácia 

Hospitalar. O farmacêutico tem assim um papel importante ao processar todo o circuito 

destes medicamentos (aquisição, receção, armazenamento e dispensa), garantindo que 

todas as normas que respeitam a sua correta utilização são cumpridas. [7] 

7.1.1. Aquisição, Receção e Armazenamento de Estupefacientes e 

Psicotrópicos 

A aquisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes fica a cargo e é da 

responsabilidade da Direção dos SF. A aquisição destas substâncias obedece também 

a alguns requisitos especiais. Junto com a nota de encomenda, é enviado ao 

laboratório, uma requisição – anexo VII da Portaria n.º981/98 (ANEXO XXIV), 

devidamente preenchido, assinado e carimbado. Aquando da entrega da encomenda, o 

fornecedor devolve à farmácia o anexo acima referido, devidamente preenchido. No 

período de tempo compreendido entre a realização da encomenda e a receção da 

mesma, os SF ficam com uma cópia da requisição. 

A receção de estupefacientes e psicotrópicos é realizada por um farmacêutico. 

Ao conferir a encomenda, o farmacêutico deve certificar-se que os fármacos e as 

quantidades rececionadas estão de acordo com as mencionadas na nota de 

encomenda, bem como verificar o estado de conservação dos medicamentos. Importa 

também verificar que o documento original do anexo VII acompanha a encomenda e se 

encontra corretamente preenchido pelo laboratório bem como se o lote recebido e 

validade correspondem ao indicado na fatura/guia de remessa. 

O armazenamento de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é feito no 

cofre – uma sala acedida apenas por farmacêuticos, com fechadura de segurança. 

7.1.2. Circuito Interno de Estupefacientes e Psicotrópicos 

Cada serviço tem definido um stock fixo de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes, instituído pelo Diretor de Serviço, Enfermeiro-chefe e pela Farmácia. 
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Em cada serviço, estas substâncias estão armazenadas em local individualizado, com 

fechadura de segurança. 

A administração de psicotrópicos/estupefacientes em cada SC é registada, pelo 

enfermeiro que a realiza, no impresso modelo 1509 INCM, SA - anexo X (ANEXO XXV). 

Deve ser preenchido um impresso diferente por cada princípio ativo, dosagem e forma 

farmacêutica. Quando há necessidade de reposição de determinado medicamento, ou 

quando estão preenchidas todas as 10 linhas de registo de administração do anexo X, 

este impresso deve ser assinado pelo Diretor de Serviço ou legal substituto e enviado 

para a farmácia, de modo a que seja possível a reposição dos mesmos medicamentos. 

O farmacêutico que recebe esta requisição verifica se o documento está corretamente 

preenchido e, se tudo conforme, o farmacêutico responsável dispensa os 

psicotrópicos/estupefacientes requeridos, em quantidade igual ao número de registos. 

Aquando do fornecimento da medicação, o farmacêutico preenche, no anexo X, o 

campo referente à quantidade fornecida, data e assina o documento e atribui-lhe um 

número de série (com carimbo). O documento segue com o produto requisitado, sendo 

este assinado pelo enfermeiro ou seu substituto que se dirige aos SF para levantar a 

medicação. É da responsabilidade do enfermeiro verificar se os medicamentos e as 

quantidades entregues estão de acordo com os registos do anexo X. O duplicado do 

impresso anexo X fica no serviço que requisita o medicamento e o seu original regressa 

à farmácia para posterior débito informático e arquivo. 

Em situações pontuais pode ser necessário solicitar estupefacientes e 

psicotrópicos que não estejam incluídos na lista de stock autorizado de determinado 

serviço ou solicitar uma quantidade de medicamentos superior à normalmente 

necessária. Nestes casos pode ser efetuado um pedido de stock temporário. Para o 

efeito, no anexo X, devem constar a assinatura do diretor de serviço ou legal substituto 

que solicita o stock, a identificação completa do produto e do doente a que se destina e 

a quantidade pretendida. O farmacêutico responsável confere a prescrição do médico 

no MedTrix e procede ao envio dos medicamentos. No final do tratamento, o serviço 

requisitante procede à devolução do fármaco excedente aos SF, juntamente com os 

registos das administrações efetuadas, para que o farmacêutico responsável proceda à 

correta gestão dos stocks. 

Quanto à reposição do stock das máquinas Supply Point, de acesso restrito, 

existentes na urgência, estas também são da responsabilidade do farmacêutico que tem 

como funções os estupefacientes, sendo realizada três vezes por semana.  

Todos os registos de movimentos de stock associados a medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos, como requisições, transferências, devoluções e saídas, 
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são efetuados informaticamente no programa GHAF e guardados nos SF durante um 

período legalmente estabelecido de 3 anos. Mensalmente, a farmacêutica responsável 

realiza também um mapa de entradas e saídas para efeitos de balanço. 

7.2. Hemoderivados 

Segundo o despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de setembro devem ser 

registados todos os atos de requisição clínica, distribuição aos serviços e administração 

aos doentes de todos os medicamentos hemoderivados com o intuito de estabelecer 

uma eventual relação de causalidade entre a administração de determinado 

medicamento hemoderivado e a deteção de doença infeciosa transmitida pelo sangue. 

[12] Os hemoderivados são medicamentos biológicos, resultantes do fracionamento 

industrial do plasma humano, estando associados a etapas bastante complexas de 

inativação viral na sua produção e com características de estabilidade e conservação 

muito próprias. 

7.2.1. Aquisição, Receção e Armazenamento de Hemoderivados 

A aquisição de hemoderivados está a cargo da Diretora dos SF ou legal 

substituto. 

A receção e conferência de hemoderivados são da responsabilidade de um 

farmacêutico. Para além dos procedimentos habitualmente realizados na receção de 

produtos farmacêuticos – se o produto recebido coincide com o encomendado, se 

chegou em bom estado, bem acondicionado e na quantidade certa, confirmar o lote e 

PV, neste caso é necessário confirmar se a encomenda vem acompanhada pelo 

Certificado de Autorização de Utilização do Lote – CAUL (ANEXO XXVI). Estando tudo 

conforme, a administrativa pode dar entrada informática do produto. 

O armazenamento dos hemoderivados deve respeitar as condições indicadas 

pelo fornecedor. O armazenamento à temperatura ambiente é feito no cofre, de acesso 

restrito a farmacêuticos, onde se encontram também os medicamentos estupefacientes 

e psicotrópicos, enquanto os de conservação entre 2 – 8ºC são armazenados num 

frigorífico no armazém central.  

Existe um stock de hemoderivados no Serviço de Imunohemoterapia (IHT) e, 

neste caso, a supervisão do correto armazenamento dos hemoderivados é da 

responsabilidade dos técnicos de IHT. 

7.2.2. Circuito Interno de Hemoderivados 

A prescrição, distribuição e registo de hemoderivados é realizada mediante o 

preenchimento de uma requisição clínica – o modelo 1804 INCM (ANEXO XXVI). Estas 
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requisições são autocopiativas, compostas por duas vias – Via Farmácia e Via Serviço, 

e contém as instruções relativas ao seu preenchimento, circuito e arquivo dos 

hemoderivados. A prescrição faz-se mediante preenchimento dos quadros A e B do 

modelo acima mencionado. O farmacêutico responsável, ao receber a requisição, 

preenche o quadro C e atribui-lhe um número de registo de distribuição através de um 

carimbo numerado. A requisição é entregue no serviço requisitante juntamente com o 

tratamento pretendido. O enfermeiro que o receciona deve assinar a requisição, 

devolvendo a Via Farmácia – que é devidamente arquivada nos SF, e conservando a 

Via Serviço por forma a fazer os registos de administração e posteriormente o seu 

arquivo. 

Após término do tratamento, os produtos não administrados são devolvidos aos 

SF, sendo acompanhados por impresso próprio, representado no ANEXO XXVIII. Nos 

SF é dada a saída individualizada dos hemoderivados, por doente, de acordo com a 

informação constante na Via Farmácia. Esta saída deverá ser anexada à respetiva Via 

Farmácia e arquivada nos SF, por produto e por lote. 

7.2.3. Stocks avançados de Hemoderivados 

Existe um stock fixo de hemoderivados, estabelecido de acordo com as 

necessidades, em determinados serviços do hospital - são eles: Unidade de Cuidados 

Intensivos Permanentes (UCIP), Urgência e Bloco Operatório. Assim, sempre que seja 

necessário o fornecimento de hemoderivados durante o período de encerramento dos 

SF, pode recorrer-se a estes stocks avançados. O stock existente em cada um destes 

serviços é acompanhado do Modelo 1804 INCM, com o quadro C previamente 

preenchido pela farmácia. Desta forma, sempre que necessário, a administração do 

produto é registada pela Enfermagem mediante preenchimento do quadro D, ficando a 

cargo do médico prescritor, o preenchimento dos quadros A e B. A Via Farmácia desta 

requisição é enviada aos SF, para que seja reposto o stock do serviço. O farmacêutico 

ao receber estes registos procede à distribuição de novas unidades de produto 

juntamente com o modelo próprio com o quadro C preenchido. Pode depois dar saída 

informática do produto já utilizado e arquivar toda a documentação. 

No que diz respeito aos hemoderivados conservados e distribuídos pelo Serviço 

de IHT, são enviados mensalmente aos SF os impressos Via Farmácia relativos aos 

produtos distribuídos. 

7.3. Citotóxicos 

Estes medicamentos incluem uma série de substâncias químicas que interferem 

no crescimento celular provocando a morte das células. Estão associadas a um grande 
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potencial tóxico, devido à sua incapacidade de diferenciar células saudáveis de células 

neoplásicas, o que se traduz numa estreita margem de segurança. Apesar de todos os 

efeitos indesejáveis associados, a utilização de citotóxicos é extensamente realizada no 

tratamento de neoplasias malignas, em tratamento adjuvante ou coadjuvante, ou 

sempre que técnicas invasivas estejam contraindicadas. 

Devido às características próprias destas substâncias, o circuito destes 

fármacos, desde o armazenamento à administração, deve ser independente do dos 

outros medicamentos. Por isso, e para que haja uma maior controlo destes, existe no 

HSS um farmacêutico responsável por este tipo de medicação, assegurando o 

cumprimento das normas de segurança nas várias etapas do circuito interno dos 

mesmos. 

7.3.1. Receção e Armazenamento de Citotóxicos 

A receção de produtos citotóxicos fica a cargo do farmacêutico responsável. O 

farmacêutico realiza todos os procedimentos habituais, verificando o estado de 

conservação dos produtos, a entrega correta, em qualidade e quantidade, dos 

medicamentos, o lote e PV. De realçar que, neste casos especifico de medicamentos 

citotóxicos, em qualquer manuseamento destes fármacos o operador deve estar 

protegido com luvas. 

Estes medicamentos são 

armazenados separadamente dos 

restantes em sala destinada para o efeito 

– figura 8. Como a maioria dos 

citotóxicos apresenta vários efeitos 

adversos – náuseas, vómitos, alopecia, 

alteração da resposta imunológica, 

depressão medular – é estabelecida uma 

terapêutica adjuvante, associada ao ciclo 

de quimioterapia com medicamentos como anti-eméticos, anti-histamínicos, 

estimuladores do apetite, imunomoduladores, fator de crescimento estimulador da 

hematopoiese, etc. Assim, no HSS existe uma sala onde estão armazenados, não 

apenas os citotóxicos, mas toda a medicação usada no tratamento oncológico. Nesta 

sala, os medicamentos encontram-se acondicionados em armários fechados, estando 

separados de acordo com a sua forma farmacêutica – solução injetável ou formulas 

orais sólidas - respeitando a ordem alfabética da DCI, havendo também a divisão entre 

medicamentos citotóxicos e não citotóxicos. Esta ‘sala de citotóxicos’ apresenta um hall 

Figura 8 – Sala de armazenamento de Citotóxicos 
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onde se encontram materiais necessários para a manipulação destes produtos, como 

luvas de látex não estéreis e um kit de emergência Chemoprotect® Spill Box – um kit 

com os matérias necessários e adequados para uma correta proteção em caso de 

derramamento ou acidente na manipulação de citostáticos. Nas imediações deste 

armazém, encontram-se estruturas de segurança como um lava-olhos de emergência e 

um extintor 

7.3.2. Circuito Interno de Citotóxicos 

O Serviço de Oncologia envia aos SF os registos de administração da 

medicação de cada doente da sessão de quimioterapia realizada no dia anterior, 

juntamente com o registo de gastos do serviço e pedido de reposição do stock – como 

representado no ANEXO XXIX.  

O farmacêutico responsável imprime, no dia anterior, uma listagem contendo o 

nome de todos os doentes com sessões marcadas para o dia seguinte. Posteriormente, 

nesta listagem, à frente do nome correspondente, é feito o registo dos medicamentos 

realmente administrados a cada doente, de acordo com os registos enviados pelo 

Serviço de Oncologia. Esta listagem serve de apoio para se proceder ao registo da data 

e confirmação da dosagem nos protocolos dos respetivos doentes (ANEXO XXX) e 

controlo das quantidades de cada fármaco realmente utilizadas, umas vez que pode 

haver reaproveitamento de alguns medicamentos de doente para doente – para tal o 

farmacêutico utiliza a folha modelo representada no ANEXO XXXI. Este procedimento 

de controlo das quantidades serve de apoio para a reposição de stocks do Serviço de 

Oncologia, uma vez que tem de existir concordância entre a quantidade requerida pelo 

Serviço e a quantidade realmente utilizada e apurada pelo farmacêutico através da 

análise de todos os registos. 

São depois preenchidas folhas de registo individual (ANEXO XXXII), contendo o 

nome e o processo do doente, a data do ciclo e as quantidades de fármaco(s) realmente 

utilizada(s) para realizar as saídas informáticas. Estas folhas são enviadas à 

administrativa dos SF que procede à saída informática dos medicamentos, por doente, 

no GHAF. 

Comprovada a utilização dos medicamentos, o farmacêutico responsável 

procede à reposição dos mesmos, preparando toda a medicação e acondicionando-a 

em contentores apropriados com a designação “CITOSTÀTICOS”, que são 

posteriormente distribuídos pelas AAM. Em conjunto com os citotóxicos, mas em 

contentores separados, é distribuída também a restante medicação para o Serviço de 

Oncologia. 
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A reposição do stock fixo do Serviço de Oncologia é realizada duas vezes por 

semana, pelo processo de distribuição clássica, repondo produtos necessários ao 

serviço que não medicamentos citotóxicos e adjuvantes utilizados nas sessões de 

quimioterapia. 

7.3.3. Medicamentos Justificados 

Alguns medicamentos, devido ao seu elevado preço ou ao facto de serem muito 

recentes no mercado, necessitam de uma justificação clínica com uma previsão das 

quantidades necessárias para cada doente. Esta justificação tem de ser aprovada pela 

Direção Clínica e autorizada pelo Conselho de Administração do CHEDV. Como não 

existe stock destes medicamentos no Serviço de Oncologia, o sistema de distribuição 

nestes casos realiza-se de forma diferente. No dia anterior à utilização dos fármacos, o 

farmacêutico imprime a listagem dos doentes que têm sessão marcada – listagem esta 

já referida anteriormente, utilizada para confirmar a utilização real dos medicamentos 

existentes no stock do Serviço de Oncologia. Com esta listagem e por consulta dos 

protocolos de medicamentos justificados e autorizados, o farmacêutico consegue 

quantificar os medicamentos necessários para a sessão do dia seguinte. O farmacêutico 

deve ter em atenção a caducidade destas autorizações para medicamentos justificados, 

de modo a informar os serviços de que é necessário proceder a nova avaliação. Os 

medicamentos justificados são então preparados em sacos individuais por doente e 

armazenados em local apropriado de modo a serem enviados no dia seguinte para o 

Serviço de Oncologia. 
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8. Informação sobre medicamentos e outras atividades de 

Farmácia Clínica 

 
8.1. Informação sobre medicamentos 

A informação sobre medicamentos é uma atividade farmacêutica importante que 

desde sempre tem sido dispensada aos doentes. A crescente complexidade e número 

de novos medicamentos, acarreta a necessidade da existência de um Centro de 

Informação do Medicamento (CIM), nos SF que compile e trate a informação científica 

sobre medicamentos. [4] Os SF hospitalares são cada vez mais solicitados para 

prestação de informação quer a comissões técnicas, a profissionais de saúde e, claro, 

aos próprios utentes. [7] Esta tarefa torna o farmacêutico hospitalar no grande veículo de 

informação sobre medicamentos, que se tem revelado cada vez mais uma etapa 

essencial para garantir uma terapêutica farmacológica correta e segura. No HSS, 

apesar de não existir um CIM, os farmacêuticos prestam o Serviço de Informação de 

Medicamentos (SIM) na resposta às necessidades dos profissionais de saúde e dos 

doentes. A plataforma MedTrix, já para um grande número de medicamentos injetáveis, 

disponibiliza informação essencial à sua preparação e principais precauções de 

utilização, que constituem mais uma importante fonte de informação sobre 

medicamentos. A informação que o farmacêutico cede pode ser ativa, quando é 

transmitida através de folhetos informativos ou ações formativas/seminários, ou passiva 

quando referente a questões colocadas pelos doentes ou profissionais de saúde.  

Durante o estágio, assisti a várias situações em que os profissionais de saúde 

entravam em contato com os SF para esclarecer algumas dúvidas como condições de 

conservação de produtos farmacêuticos, sendo algo frequentes as dúvidas relativas à 

substituição de medicamentos, quando, por exemplo, o medicamento inicialmente 

requerido se encontrava indisponível. 

8.2. Farmacovigilância 

A OMS define farmacovigilância como o conjunto de atividades de deteção, 

registo e avaliação das Reações Adversas a Medicamentos (RAM), com o objetivo de 

determinar a incidência, gravidade e relação de causalidade com os medicamentos. 

Não existe nenhum método que assegure a 100% a segurança de um medicamento 

antes da sua entrada no mercado, assim a farmacovigilância contribui para um 

seguimento e melhor conhecimento do perfil de segurança dos medicamentos e 

consequentemente para uma utilização mais racional dos mesmos. [13] 
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O Sistema Nacional de Farmacovigilância, criado em Portugal em 1992, é 

atualmente regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 242/2002. O Infarmed é a entidade 

responsável pelo acompanhamento, coordenação e aplicação do Sistema Nacional de 

Farmacovigilância (SNF), sendo da obrigação de todos os profissionais de saúde, e 

agora também do próprio utente/doente, o envio de informação sobre reações adversas 

que ocorram com o uso de medicamentos. [4] O CHEDV – tal como os restantes 

hospitais, constitui uma unidade de farmacovigilância, sendo de primordial importância 

pela inovação e agressividade de muitos fármacos usados no hospital. Existem normas 

e procedimentos para notificação de efeitos adversos e identificação de quais devem 

ser comunicados à hierarquia técnica, assim como um sistema de recolha e registo 

adequado (a ser incluído no processo clínico do doente) de qualquer RAM. O CHEDV 

tem ainda um programa de gestão de risco “HER+”, onde os profissionais de saúde 

podem registar qualquer incidente, ou possível incidente, onde se enquadram os 

incidentes sobre a utilização de medicamentos, para posterior análise e promoção de 

mecanismos que possibilitam uma maior segurança na utilização de medicamentos. 

Assim sendo, o papel do farmacêutico não se limita à responsabilidade de dispensar o 

medicamento na dose e condições corretas, acompanhado de informação para uma 

correta utilização, sendo de primordial importância a sua contribuição na deteção de 

RAMs. 

8.3. Farmacinética 

O objetivo primordial da farmacocinética é uma correta administração do 

fármaco, resultante da medição de níveis séricos desse fármaco, o que se traduz por 

um controlo terapêutico individualizado. A monitorização de concentrações 

farmacológicas séricas permite, à equipa clinica, administrar a dose certa necessária de 

um determinado fármaco sem o perigo de sobredosagem ou subdosagem, com 

particular relevância para medicamentos de índice terapêutico estreito e com 

variabilidade de comportamento cinético. [4] Existe, no HSS, uma ação concertada entre 

as equipas clínicas, a CFT e os SF de forma a determinar na instituição quais os 

fármacos que necessitam de monitorização dos níveis séricos, de forma sistemática. 

8.4. Investigação Clínica/Ensaios Clínicos 

A procura de novos fármacos ou novas informações farmacológicas sobre 

fármacos existentes torna-se essencial para suportar o desenvolvimento da indústria 

farmacêutica e para dar resposta às mais variadas patologias. O farmacêutico hospitalar 

é o responsável pelo armazenamento e dispensa dos medicamentos experimentais de 

acordo com o DL n.º 46/2004 de 19 de agosto, por forma a garantir a máxima 
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segurança e eficácia dos estudos. [7] Ao nível dos ensaios clínicos, os SF intervêm nos 

processos de avaliação dos protocolos, aprovisionamento, armazenamento, 

preparação, distribuição e organização dos processos de medicamentos experimentais 

e dos dispositivos utilizados para a sua administração. 

A realização de ensaios clínicos necessita de autorização do Conselho de 

Administração e do parecer favorável da Comissão de Ética. Após autorização para 

realização do ensaio, o investigador contacta os SF para fazer a apresentação do 

protocolo e análise das necessidades, procedimentos e tipo de monitorização que a 

investigação exige. A promotora da agência entrega à farmacêutica responsável uma 

descrição do ensaio e um resumo da fisiopatologia/farmacoterapia do medicamento em 

estudo. Na monitorização de Ensaios Clínicos, o farmacêutico fica responsável pela 

receção da medicação, garantir a sua segurança no armazenamento, distribuição e 

devolução da medicação. Os medicamentos sujeitos a Ensaio Clínico são armazenados 

em local próprio, juntamente com toda a informação associada a cada estudo – 

protocolo de ensaio, formulários de registo, autorização da Comissão de Ética, 

justificação de receção da medicação, prescrições médicas e folha de registo da 

medicação dispensada e devolvida. Aquando da dispensa destes medicamentos, são 

dispensadas as quantidades unitárias exatas requeridas de acordo com o protocolo de 

procedimentos, são registados todos os dados relativos ao medicamento, num processo 

em que a identidade do doente é sempre confidencial. É depois recolhida a medicação 

excedente ou não utilizada pelo doente. 

8.5. Comissões Hospitalares 

Comissões Técnicas hospitalares são “órgãos consultivos indispensáveis para a 

implementação de regras, normas de procedimentos, de utilização de medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos”. [7] Foram criadas pelo Decreto-Lei n.º 3/88 de 22 de 

janeiro estas comissões de apoio técnico designadas por “Comissões Técnicas”, que 

permitem a cooperação de diversos profissionais que trabalham nos hospitais. [7] No 

HSS, o farmacêutico integra atualmente diferentes tipos de Comissões: 

I. Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)  

II. Comissão de Ética 

III. Comissão de Anti-infeciosos, como órgão consultivo 

 

8.6. Controlo de Qualidade 

Um sistema de garantia de qualidade tem como base a existência de 

procedimentos padronizados para todas as atividades desenvolvidas no âmbito do 
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medicamento. Estes devem ser escritos – escrever o que se faz, fazer o que se 

escreve, documentados, regularmente atualizados e revistos pelo menos uma vez por 

ano. Nos procedimentos para utilização de medicamentos, importa salientar a 

segurança e proteção do pessoal, do próprio medicamento, instalações e 

equipamentos, ou seja, a gestão do risco e de outros riscos. Para a gestão do risco 

existem um plano de segurança para proteger, a qualquer altura e em qualquer 

circunstância, as estruturas físicas, os equipamentos, os profissionais e utentes que 

diretamente estão envolvidos na utilização de medicamentos. Relativamente à gestão 

de erro existe um processo de incentivo à comunicação de erros com medicamentos, no 

qual se estabelece prazos para esta comunicação. 
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9. Conclusão 

O farmacêutico hospitalar tem a possibilidade de dedicar-se a uma grande 

variedade de ações, podendo dirigir a sua atividade para vários setores. Tem a 

oportunidade, e necessidade constantes, de aplicar, aprofundar e atualizar 

conhecimentos científicos - devido às situações, patologias e doentes com que lida no 

dia-a-dia, e contactar com aspetos relacionados com a gestão e legislação farmacêutica 

nas mais variadas áreas. Esta polivalência de funções é posta ao serviço dos doentes 

diariamente. Contudo, por existir pouca aproximação do Farmacêutico Hospitalar com o 

doente e com os próprios Serviços Clínicos do hospital, a atividade farmacêutica é por 

vezes pouco reconhecida. O desafio de tornar o farmacêutico parte de uma equipa 

pluridisciplinar de saúde, de forma mais integrada, tem que ser alcançado fazendo 

cumprir as competências e valências a que está habilitado e fazendo perceber que a 

função de um farmacêutico no hospital é de maior importância para o doente. E é ele, o 

doente, a entidade central da atividade farmacêutica - assim o define o código 

deontológico dos farmacêuticos, cujo princípio geral defende que “o exercício da 

atividade farmacêutica tem como objetivo essencial a pessoa do doente”. 

A Farmácia Hospitalar e o papel de um farmacêutico hospitalar, foram realidades 

muito pouco conhecidas por mim enquanto estudante de Ciências Farmacêuticas. O 

estágio no Hospital São Sebastião ofereceu-me a possibilidade de conhecer o campo 

de ação de um farmacêutico no hospital e adquirir capacidades e competências que me 

permitirão transitar para uma futura vida profissional e considerar-me mais apta e capaz 

à prática do exercício farmacêutico.  
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Anexos 
 

Anexo I – Organograma: Organização Interna do Hospital de São Sebastião 
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Anexo II – Planta dos Serviços Farmacêuticos do Hospital São Sebastião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

1 – Área de receção de encomendas 

2 – Arquivo 

3 – Sala de Distribuição Clássica 

4 – Sala de Distribuição Unidose 

5 – Armazém Central 

6 – Armazém de produtos inflamáveis 

7 – Armazém de produtos de limpeza 

8 – WC 

9 – WC 

10 – Laboratório Estéril 

11 – Sala de Citotóxicos 

12 – Sala de Ensaios Clínicos 

13 – Sala de Reembalagem 

14 – Laboratório 

15 – Gabinete de Farmacêuticos 

16 – Gabinete da Diretora de Serviço 

17 – Copa / Sala do pessoal 

18 – Gabinete dos Técnicos 

19 – Sala de Reuniões  

20 – Sala de pesagens 

21 – Vestuário 

22 – Vestuário 

23 – Sala de Tratamento de água 

24 – Gabinetes farmacêuticos e área 

de dispensa de medicação 

25 – Receção e sala de espera 

26 – Sala de atendimento individual 

27 – Sala de desinfeção 

28 – Armazém de grandes volumes 
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Anexo III - Pedido de Introdução de um Medicamento à Adenda Hospitalar do FHNM 
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Anexo IV – Impresso de Uso Obrigatório pelo Requerente de AUE ao INFARMED 
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Anexo V – Impresso de Justificação Clínica para pedido de AUE 
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Anexo VI – Impresso de Preenchimento em caso de Não Conformidade/Devoluções 
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Anexo VII – Esquema representativo do Armazém Central do HSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 

1 – Material de Penso e Soluções para 

uso externo; 

2 – Soluções orais; 

3 – Colírios e soluções auriculares; 

4 – Pomadas; 

5 – Reagentes, tiras de teste, 

inalatórios; 

6 – Medicamentos sólidos orais; 

7 – Medicamentos injetáveis; 

8 – Suplementos/Dietas; 

9 – Anti-infecciosos; 

10 – Medicamentos de Ambulatório; 

11 – Desinfetantes/Sabões 

12 – Frigoríficos 

13 – Cofre de 

Estupefacientes/psicotrópicos e 

Hemoderivados; 

14 – Armazém de Dietas e 

Suplementos; 
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Anexo VIII – Folha de registo diário das Temperaturas 
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Anexo IX – Guia para realização de Pedidos de Empréstimo, Troca ou Devoluções de 

Produtos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X – Modelo Interno de Registo de Empréstimos 
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Anexo XI – Esquema organizado do Processamento Diário das Prescrições 
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Anexo XII – Listagem de medicamentos não distribuídos pelo KARDEX 
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Anexo XIII – Mapas de distribuição das ‘Diferenças’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório Estágio – Farmácia Hospitalar FFUP 2013 

 

Rita Coimbra Oliveira 53 

 

Anexo XIV – Requisição para pedido de Distribuição Clássica 

 

 

 

Anexo XV – Prescrição de medicação distribuída em Ambulatório 
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Anexo XVI – Registo de saída, no GHAF, de medicação cedida em Ambulatório 
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Anexo XVII – Folha de cálculos para preparação de bolsas de Nutrição Parentérica 
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Anexo XVIII – Boletim Microbiológico de Preparações Estéreis 
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Anexo XIX – Folha de cálculos para preparação de bolsas de Nutrição Parentérica 

utilizadas como Controlo Microbiológico 

 

 

 



Relatório Estágio – Farmácia Hospitalar FFUP 2013 

 

Rita Coimbra Oliveira 58 

 

Anexo XX – Folha de cálculos para preparação de bolsas de Nutrição Parentérica – 

Fim-de-semana 
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Anexo XXI – Ficha Técnica de Preparação de preparações extemporâneas estéreis – 

Solução oftálmica de Cefazolina a 5% 
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Anexo XXII – Ficha Técnica de Preparação de preparações não estéreis 
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Anexo XXIII – Modelo Interno de Registo de Reembalagem 
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Anexo XXIV – Anexo VII da Portaria 981/98 obrigatório para aquisição de 

Psicotrópicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXV – Modelo 1509 INCM, SA para Estupefacientes/Psicotrópicos 
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Anexo XXVI – CAUL: Certificado de Autorização de Utilização de Lote para 

Hemoderivados 
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Anexo XXVII – Modelo 1804 INCM, SA para Hemoderivados 

Via Farmácia 
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Via Serviço 
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Anexo XXVIII – Impresso para Devolução de Hemoderivados 
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Anexo XXIX – Pedido para Reposição de stock de citostáticos – Oncologia 
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Anexo XXX – Exemplo de Protocolo de Oncologia 

 

 

 



Relatório Estágio – Farmácia Hospitalar FFUP 2013 

 

Rita Coimbra Oliveira 73 

 

Anexo XXXI – Modelo Interno para Conferência de Saídas do Serviço de Oncologia 
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Anexo XXXII – Folha de Registo Individual de Oncologia 

 




