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1. Introdução 

 Este relatório é referente ao estágio curricular realizado na Farmácia Boavista, de 1 de abril 

a 31 de julho de 2013, no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

 O estágio representa o primeiro contacto com a realidade profissional do farmacêutico no 

contexto da farmácia comunitária, constituindo uma oportunidade de consolidar, aplicar e 

desenvolver os conhecimentos adquiridos durante o restante percurso académico, sobretudo 

ao nível técnico e deontológico, através da proximidade com farmacêuticos, outros 

profissionais de saúde, instituições relacionadas com a atividade farmacêutica e utentes. (1) 

 Na verdade, a realidade profissional do farmacêutico comunitário tem sofrido, nos últimos 

anos, mudanças significativas. Por um lado, o extenso quadro legislativo que regula o setor tem 

sido alvo de várias modificações. Por outro lado, houve uma alteração do paradigma da 

atividade farmacêutica, que, com o aparecimento do conceito de “cuidados farmacêuticos”, 

deixou de se focar apenas no medicamento, para dar mais importância ao doente e às suas 

necessidades assistenciais. 

 Assim, a atividade do farmacêutico comunitário, enquanto especialista do medicamento, 

abrange não só a preparação e dispensa de medicamentos, mas também a sua utilização 

racional, bem como a prestação de esclarecimentos e aconselhamento, a sensibilização para a 

adesão à terapêutica e a adoção de estilos de vida saudáveis, a farmacovigilância e as 

técnicas de gestão necessárias para uma maior eficácia nos serviços prestados. (2) 

 Nesse sentido, o presente relatório descreve as principais atividades realizadas e 

competências adquiridas ao longo do estágio na Farmácia Boavista, refletindo a realidade 

profissional do farmacêutico comunitário. 

2. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

 A farmácia comunitária é um espaço acessível à população onde se prestam cuidados de 

saúde que englobam atividades dirigidas para o medicamento e para o utente. Para que o 

farmacêutico possa realizar tais atividades com a devida qualidade e eficácia, é necessário que 

a farmácia possua uma estrutura física e organizacional adequadas, de acordo com a 

legislação vigente. (3) 

2.1. Localização, zona envolvente, perfil de utentes e horário de funcionamento 

 A Farmácia Boavista localiza-se na Rua da Boavista nº 601, numa zona do centro da cidade 

do Porto que se situa entre uma área habitacional e uma área turística e de comércio 

tradicional. Nesta zona existem várias entidades públicas e privadas de prestação de cuidados 

de saúde: centros de saúde, hospitais, consultórios médicos, clínicas, etc. 
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 Assim, o perfil de utentes da farmácia é heterogéneo, englobando pessoas com diferentes 

graus de instrução, de vários grupos etários e diversos contextos socioeconómicos, desde 

residentes (maioritariamente idosos e/ou polimedicados), pessoas que trabalham naquela 

zona, transeuntes nacionais ou não, etc. Contudo, os utentes da farmácia são sobretudo 

pessoas que frequentam os centros de saúde e consultórios médicos mais próximos, bem 

como a população residente. Tratam-se, portanto, de utentes que geralmente procuram na 

farmácia o serviço de dispensa da medicação prescrita, bem como de determinação de alguns 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos que permitam fazer o controlo das suas doenças 

crónicas. Muitos destes utentes frequentam a Farmácia Boavista de forma regular e desde há 

vários anos. 

 De forma a melhor servir este perfil de utentes e em cumprimento da Portaria n.º 277/2012, 

de 12 de setembro, com a redação conferida pela Portaria n.º 14/2013, de 11 de janeiro (4), a 

farmácia funciona, durante a semana, das 8h30min às 20h e, ao sábado, das 9h às 13h, para 

além de cumprir as escalas de turnos de serviço permanente do concelho do Porto. 

2.2. Espaço físico 

2.2.1 Espaço exterior 

 Como “porta de entrada no Sistema de Saúde” que é (3), a farmácia deve ser facilmente 

identificada e acedida por toda a população. Como tal, e em cumprimento da legislação (5), a 

Farmácia Boavista possui, no seu exterior, dois símbolos “cruz verde” e uma placa que diz 

“farmácia”, iluminados durante o horário de funcionamento. No vidro de uma das montras pode 

ler-se a designação da farmácia e a identificação do Diretor Técnico (DT). Na porta existe um 

postigo para atendimento noturno e estão afixados o horário de funcionamento e o mapa de 

turnos de serviço permanente semanal do Município do Porto. Em relação ao espaço físico 

exterior da farmácia há ainda a referir a existência de uma rampa, que visa facilitar o acesso a 

cidadãos portadores de deficiência motora, e de 3 montras exteriores, renovadas com 

frequência e de acordo com a época do ano, de modo a promover produtos disponíveis na 

farmácia, designadamente Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC), suplementos 

alimentares e alguns Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). 

2.2.2. Espaço interior 

 A organização do espaço interior é essencial para a existência de um ambiente adequado e 

para o bom funcionamento da farmácia. Assim, e em consonância com a legislação vigente (5), 

existem áreas individualizadas, destinadas a diferentes fins: zona de atendimento ao público, 

zona de atendimento personalizado, armazém, laboratório, escritório e instalações sanitárias. 

 A zona de atendimento ao público é o local onde se presta o serviço de dispensa, que, de 

resto, constitui a principal atividade da farmácia. Para o efeito, aqui existe um balcão com 

quatro postos de atendimento, sendo que cada um inclui um terminal informático, o qual é 
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necessário para realizar os registos inerentes a esta atividade e através do qual se pode 

aceder a fontes de informação eletrónica sobre medicamentos. 

 Nesta área existem ainda um banco corrrido, para que os utentes se possam sentar 

enquanto aguardam a sua vez, e uma balança. 

 Por último, refira-se a existência de lineares para exposição de PCHC e alguns Dispositivos 

Médicos (DM) e suplementos alimentares, um ecrã onde são exibidas apresentações 

informativas (por exemplo, sobre terapêutica antitabágica), expositores de balcão e panfletos 

informativos, variáveis consoante a época do ano. De facto, estes elementos, a par das 

montras exteriores, fazem parte da estratégia de merchandising da farmácia. Esta valência do 

marketing é uma área de relevo para uma maior rentabilização do espaço da farmácia, 

especialmente importante perante o panorama atual, que exige uma gestão cada vez mais 

rigorosa, mas sem esquecer a ética inerente ao exercício profissional na área da saúde. É, 

portanto, necessário encontrar o equilíbrio entre os propósitos comerciais e de promoção dos 

cuidados de saúde junto da população (6). 

 A zona de atendimento personalizado pretende permitir um diálogo confidencial com o 

utente além de se adequar à prestação de alguns serviços farmacêuticos, nomeadamente a 

utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, tal como previsto pela Portaria n.º 

1429/2007, de 2 de novembro (7). Assim, além de mesa e cadeira, este local contém também o 

material e os aparelhos necessários à determinação da tensão arterial e dos níveis sanguíneos 

de glicemia, colesterol e triglicerídeos: esfingomanómetro e estetoscópio, dispositivo 

osciloscópico de pulso, algodão, etanol 70º, lancetas, aparelho para determinação da glicemia, 

aparelho para determinação de colesterol e triglicerídeos, respetivas tiras reativas e um 

contentor de resíduos hospitalares de grupo III e IV. 

  A zona de armazém pode ser subdividida em duas áreas: uma mais próxima da zona de 

atendimento ao público e, portanto, de acesso mais rápido, onde existe uma localização 

disponível para cada produto disponibilizado pela farmácia (stock de picking); outra num piso 

inferior, onde se armazenam os excedentes de produtos que são adquiridos em maior 

quantidade (stock  de reserva). Esta organização permite rentabilizar o espaço útil da farmácia 

e racionalizar os movimentos das pessoas, reduzindo o tempo de atendimento gasto na 

recolha dos medicamentos e produtos de saúde necessários (8). 

 O stock de picking é armazenado em gavetas, prateleiras e armários deslizantes, além dos 

lineares situados na zona de atendimento ao público; existe ainda um frigorífico para 

armazenar os produtos que exigem conservação entre 2 e 8ºC. O stock  de reserva é 

armazenado em prateleiras. 

 O laboratório é o local onde se preparam Medicamentos Manipulados (MM), estando 

equipado de acordo com as normas preconizadas pelas Boas Práticas de Preparação de 
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Medicamentos Manipulados (9) e com todo o material mínimo obrigatório constante da 

Deliberação n.º 1500/2004, 7 de dezembro (10) (ver Tabela 1) e ainda um agitador mecânico 

Unguator®, matérias primas e material de embalagem diverso. 

Tabela 1. Equipamento mínimo obrigatório de laboratório, segundo a Deliberação n.º 1500/2004, 7 de 

dezembro (10). 

 Alcoómetro;  

 Almofarizes de vidro e de porcelana;  

 Balança de precisão sensível ao miligrama;  

 Banho de água termostatizado 

 Cápsulas de porcelana;  

 Copos de várias capacidades;  

 Espátulas metálicas e não metálicas;  

 Funis de vidro;  

 Matrazes de várias capacidades;  

 Papel de filtro;  

 Papel indicador pH universal;  

 Pedra para a preparação de pomadas;  

 Pipetas graduadas de várias capacidades;  

 Provetas graduadas de várias capacidades;  

 Tamises Farmacopeia Portuguesa 9, com abertura de malha 180 lm e 355 lm 

(com fundo e tampa);  

 Termómetro (escala mínima até 100ºC);  

 Vidros de relógio. 

 

 No escritório realizam-se as tarefas de contabilidade, gestão e de tratamento de receituário 

(conferência, ordenação, faturação). Nesta área existe um terminal informático que é utilizado 

para a execução de tarefas que não envolvem o atendimento ao público, nomeadamente a 

realização de encomendas, o registo da sua receção, entre outras. 

2.3. Recursos humanos 

 Numa atividade como a da farmácia comunitária, onde a base do trabalho é um atendimento 

personalizado do utente, os recursos humanos são de vital importância para a qualidade global 

do serviço prestado e um fator distintivo da farmácia (6). 

 Os recursos humanos de uma farmácia comunitária englobam, segundo o regime jurídico 

das farmácias de oficina (11), um quadro farmacêutico (composto por, pelo menos, um DT e um 

outro farmacêutico que o substitua quando necessário), podendo também englobar um quadro 

não farmacêutico (composto por técnicos de farmácia e/ou «outro pessoal devidamente 

habilitado»). O DT é responsável pelas atividades desenvolvidas na farmácia e pelo 

cumprimento das regras e boas práticas aplicáveis; contudo, pode delegar funções e 

responsabilidades ao restante pessoal. Todos os profissionais que atendem ao público têm de 

se identificar através de um cartão contendo o seu nome e título profissional. 
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 A equipa da Farmácia Boavista é composta por 3 farmacêuticos, entre os quais o DT e um 

Farmacêutico Adjunto com poderes de substituição, e 4 técnicos de farmácia, todos eles 

devidamente identificados através dos respetivos cartões. 

2.4. Sistema informático 

 Hoje em dia, a existência de um Sistema Informático (SI) é imprescindível para a 

organização funcional de uma farmácia, especialmente tendo em conta a existência de um 

vasto leque de produtos passíveis de serem ali disponibilizados, a necessidade de efetuar e 

guardar inúmeros registos e a complexidade da venda de medicamentos comparticipados e da 

organização do receituário. De facto, um SI bem adaptado à realização das várias tarefas que 

compõem a atividade farmacêutica permite agilizar os processos, diminuir a ocorrência de 

erros, rentabilizar os recursos humanos e económicos e, em última análise, prestar um serviço 

de maior qualidade. 

 Na Farmácia Boavista o SI utilizado é o Sifarma 2000. Este software reúne um conjunto de 

funcionalidades que suporta a grande maioria da atividade desempenhada numa farmácia 

comunitária: 

 vendas, com ou sem comparticipação; 

 gestão de utentes (dados biográficos, medicação dispensada, planos de comparticipação, 

etc.); 

 gestão de stocks, incluindo a realização e receção de encomendas, controlo de validades e 

controlo de existências; 

 organização do receituário e faturação às diversas entidades comparticipantes; 

 informação ao utente, tanto de índole comercial (preços de venda a público, valor das 

comparticipações, disponibilidade de produto na farmácia e nos distribuidores grossistas), 

como técnica (sujeição a receita médica, medicamentos essencialmente similares, 

medicamentos genéricos) e científica (indicações terapêuticas, contraindicações, precauções, 

reações adversas, interações, composição qualiquantitativa, posologia e doses de 

medicamentos); 

 registo de entradas e saídas de psicotrópicos e estupefacientes; 

 registos contabilísticos. 

 Saliente-se que, no Sifarma 2000, cada produto, com uma determinada Denominação 

Comercial (DC), dosagem, forma farmacêutica e apresentação, é identificado pelo seu Código 

Nacional do Produto (CNP). A cada CNP corresponde uma Ficha de Produto, que contém uma 

série de informações comerciais, técnicas e, no caso dos medicamentos, científicas relativas 

àquele produto. Excecionalmente, alguns produtos não possuem um CNP, pelo que é 

necessário criar um código interno, tarefa que foi possível observar e executar durante o 

período de estágio. 
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3. Gestão e aquisição de produtos farmacêuticos 

 A farmácia comunitária apresenta uma dualidade intrínseca: por um lado é um espaço de 

saúde com uma missão social; por outro lado, é um espaço comercial que, face à nova 

realidade concorrencial gerada por alterações legislativas e à passagem por um ciclo 

económico menos vigoroso, necessita de uma gestão cuidada (6). Uma parte muito importante 

dessa gestão passa pelo controlo dos produtos farmacêuticos em stock e pelas condições da 

sua aquisição. 

3.1. Gestão de stock 

 A existência de um stock adequado de produtos na farmácia, em termos de qualidade e 

quantidade, é essencial para que esta possa ter sucesso tanto na sua missão de contribuir 

para a saúde pública como de ser uma empresa viável. De facto, a inexistência de um dado 

produto em stock ou a sua existência em quantidade insuficiente faz com que a necessidade 

do utente não seja suprida e pode levar à perda da venda e à perda de confiança do utente; já 

o stock em excesso acarreta custos de posse relacionados com o seu armazenamento, o 

investimento que foi feito na sua aquisição e a expiração do seu prazo de validade. Portanto, é 

necessário fazer uma gestão conveniente das existências, isto é, recolher e interpretar dados 

de procura/consumo de produtos e, com base nisto, decidir sobre a sua aquisição (quando, em 

que quantidade, a que fornecedor, em que condições comerciais). 

 O SI é de grande utilidade nesta matéria visto que permite, com maior rapidez e isenção de 

erros, coligir os dados de procura/consumo dos produtos a partir das vendas efetuadas. Para 

além disso, em cada Ficha de Produto é possível definir um stock máximo e mínimo. Deste 

modo, quando a quantidade de produto em stock for igual ou inferior ao mínimo, surge na 

listagem da Encomenda Diária a quantidade necessária para o repôr ao máximo. 

 Os stocks máximo e mínimo são definidos pelo operador, geralmente com base no histórico 

de vendas do produto, tendo em conta que pode ser benéfico ter um stock principal, para 

resposta direta à procura dos produtos, e um stock de segurança, que visa fazer face às 

flutuações da procura e do prazo de entrega (8). Há também que ter em conta a procura sazonal 

de certos produtos (por exemplo, o consumo de antigripais, antibióticos e hidratantes para as 

mãos é maior no inverno e a procura de protetores solares, produtos para emagrecimento e 

venotrópicos será superior nas estações quentes), pelo que nestes casos será conveniente 

adaptar os níveis de stock à estação do ano. 

 É importante salientar que a procura de produtos farmacêuticos (que em primeiro lugar 

surge de uma necessidade do utente) é influenciada, não só pela indicação farmacêutica e 

merchandising na farmácia, mas também em grande parte, pela informação e prescrição 

médica e pela publicitação na comunicação social. Ou seja, há fatores externos importantes 

que é necessário ter em conta ao gerir o stock. Aliás, a crescente dinamização do mercado de 

genéricos, bem como as alterações na forma de prescrição estão a ter um forte impacto na 
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gestão de stock das farmácias comunitárias, conduzindo ao aumento do número de 

referências, mas obrigando a um maior controlo da quantidade de cada produto (6). Note-se que 

a legislação em vigor (11) determina que cada farmácia disponha em permanência de, no 

mínimo, 3 medicamentos de cada grupo homogéneo (ver 6.1.4.1. Sistema de preços de 

referência) de entre aqueles que correspondem aos cinco preços mais baixos. 

 Em suma, esta é uma área bastante complexa da atividade do farmacêutico comunitário, 

exigindo deste uma grande capacidade de interpretação de todos os dados disponíveis e de 

adaptação às alterações do mercado. 

3.2. Aquisição de produtos farmacêuticos 

 Segundo o regime jurídico das farmácias de oficina (11), a aquisição de produtos pelas 

farmácias está limitada a fabricantes e Distribuidores Grossistas (DG) devidamente autorizados 

pelo INFARMED, excetuando os casos de importação paralela e autorização de utilização 

especial. Excecionalmente, para satisfazer um pedido específico e urgente de um utente, 

também é possível obter um medicamento junto de uma outra farmácia. 

 Geralmente, a aquisição de produtos a DG faz-se de forma diária e visa a reposição dos 

stocks da farmácia aos seus valores máximos predefinidos, além da aquisição de produtos 

para utentes específicos. Na verdade, face à grande variedade de produtos passíveis de serem 

dispensados numa farmácia comunitária, não seria exequível que todos eles existissem em 

stock; contudo, é obrigação da farmácia suprir as necessidades dos utentes (3) e mostrar-se 

disponível para, se estes o desejarem, encomendar os produtos em falta. Para agilizar este 

processo, os próprios DG disponibilizam programas informáticos (gadgets) que permitem 

verificar se o produto solicitado existe no seu armazém e encomendá-lo. Portanto, aos DG é 

normalmente aquirida uma grande variedade de produtos, em baixas quantidades, sendo que a 

encomenda é rapidamente entregue. 

 Já aos fabricantes é, por norma, adquirida uma menor variedade de produtos, em grandes 

quantidades e com tempo de entrega superior. De facto, os fabricantes costumam praticar 

melhores condições comerciais, mas em escala, de modo que apenas é vantajosa a aquisição 

dos produtos de maior rotatividade. A aquisição de produtos diretamente ao fabricante também 

se pode tornar uma opção quando estes estão esgotados nos DG. Por exemplo, durante o 

período de estágio, surgiu um utente com uma prescrição de Azilect®, um medicamento 

utilizado no tratamento dos sintomas da doença de Parkinson que está frequentemente 

esgotado em todos os DG com quem a Farmácia Boavista trabalha; assim, foi necessário 

contactar diretamente com o representante da marca para providenciar a obtenção do 

medicamento solicitado. 

 A seleção de fornecedores deve ser feita tendo em conta a sua competência técnica e a 

qualidade do seu serviço, os prazos de entrega, as condições comerciais. Por um lado, a 

diversificação de fornecedores permite aumentar a segurança de aprovisionamento; por outro 
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lado, a preferência por um fornecedor pode permitir obter uma economia de escala com 

vantagens para a farmácia. (8) 

 A Farmácia Boavista adquire os seus produtos a 3 distribuidores grossistas (Cooprofar, 

Cofanor e Alliance Healthcare, sendo este último o DG preferencial), em 6 encomendas 

entregues ao longo do dia. Para além disso, faz “encomendas diretas” a vários fabricantes e 

representantes, por vezes de forma sazonal, sobretudo de PCHC, alguns DM, MNSRM e 

medicamentos genéricos. 

4. Encomendas e aprovisionamento 

4.1. Realização de encomendas 

 Como foi referido, a Farmácia Boavista dispõe de 6 encomendas a DG por dia da semana. 

Neste contexto, o farmacêutico responsável elabora, através do Sifarma 2000, a Encomenda 

Diária, isto é, a lista de todos os produtos farmacêuticos cuja quantidade em stock é inferior ao 

stock mínimo e respetivas quantidades necessárias para restabelecer o stock máximo. 

Seguidamente, analisa esta lista de modo a verificar a necessidade de aquisição dos produtos 

(note-se que há que adequar as predefinições às situações reais) e o fornecedor a quem os 

encomendar. A uma determinada hora acordada com o DG, envia a encomenda por via 

eletrónica. Os produtos a adquirir para um utente específico são, geralmente, encomendados 

no momento em que se confirma a sua disponibilidade no DG, por via telefónica ou informática 

(gadget); caso contrário, podem ser incluídos na Encomenda Diária. 

 As encomendas aos fabricantes, em maiores quantidades, são normalmente realizadas 

durante a visita de um representante da empresa, depois de este apresentar os produtos 

disponíveis e as respetivas condições comerciais. Para facilitar a posterior receção informática 

da encomenda, é criada no Sifarma 2000 uma Encomenda Manual com todos os produtos e 

quantidades encomendadas; este tipo de encomenda distingue-se da Encomenda Diária 

porque é realizada sem ter em consideração os parâmetros de stock mínimo e máximo 

predefinidos no SI. 

 Durante o período de estágio houve oportunidade de observar a realização de Encomendas 

Diárias e de realizar Encomendas Manuais. Houve também a oportunidade de consultar o 

stock dos DG através dos seus gadgets e de fazer encomendas por esta via. 

4.2. Receção e conferência de encomendas 

 As encomendas realizadas são entregues na farmácia juntamente com a respetiva Fatura 

em duplicado ou guia de transporte, para além de outros documentos necessários em casos 

específicos (por exemplo, Boletim de Análise de matérias-primas e Requisição de psicotrópicos 

e estupefacientes). Ao receber a encomenda, deve-se verificar o remetente, o destinatário, o 

número de volumes e a presença da documentação necessária. 
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 Os produtos que têm de ser conservados entre 2 e 8ºC são enviados em caixas/sacos 

devidamente identificados e que permitem o controlo da temperatura durante o transporte. A 

receção, conferência e armazenamento destes produtos é prioritária. 

 Para efeitos de controlo de stock, é necessário fazer a receção informática da encomenda. 

Em simultâneo, faz-se a conferência da mesma, isto é, verifica-se se os produtos entregues 

estão em boas condições e se correspondem aos pedidos e aos faturados, em termos de 

qualidade, quantidade e preço. Como tal, à medida que, através de um leitor ótico, se 

introduzem no Sifarma 2000 os CNP das embalagens recebidas, o próprio programa verifica a 

correspondência com os produtos encomendados. Para além disso, o SI mostra, para cada 

produto introduzido, o seu stock na farmácia, o Preço de Venda ao Público (PVP), o Preço 

Inscrito na Caixa (PIC), a taxa de IVA aplicável, a margem de lucro aplicável (no caso de 

produtos cujo preço é definido pela farmácia – “produtos NETT”) e o Prazo de Validade (PV) 

mais baixo em stock, entre outras informações. Assim, ao proceder à leitura ótica de cada 

embalagem, verifica-se a sua integridade, se o PVP nela inscrito corresponde ao PIC indicado 

no SI e se a informação do PV mais baixo em stock continua correta. Depois de terminada a 

leitura ótica de todas as embalagens, compara-se, linha a linha, a informação do Sifarma 2000 

com a informação da Fatura: número de embalagens enviadas/recebidas, PVP dos produtos 

comparticipados, Preço de Venda à Farmácia (PVF) dos “produtos NETT”, bónus e descontos 

aplicáveis. Se houver correspondência, dá-se a encomenda por rececionada; os produtos em 

falta no DG são novamente encomendados a outro fornecedor e o INFARMED é informado da 

situação por via eletrónica; são impressas e apostas nas embalagens etiquetas com o PVP dos 

“produtos NETT”. Por fim, todas as embalagens rececionadas são armazenadas nos locais 

respetivos. 

 Antes de prosseguir, façam-se alguns esclarecimentos em relação ao preço dos produtos. 

 De acordo com a legislação em vigor (12), é obrigatória a indicação do PVP na rotulagem dos 

medicamentos (embora tenha havido um período em que se excetuavam desta obrigação os 

medicamentos sujeitos a receita médica comparticipados (13)). O PVP dos produtos 

comparticipados é regulado e autorizado pelo INFARMED (14) e deve ser aposto no rótulo das 

embalagens pelo fabricante. O PVP dos restantes produtos, designados por “produtos NETT”, 

é determinado tendo em conta o PVF, uma margem de lucro definida pela farmácia e a taxa de 

IVA aplicável. Ao rececionar a encomenda no SI é possível definir uma margem de lucro para 

cada “produto NETT” e, assim, estabelecer o seu PVP, que é indicado na rotulagem através da 

aposição de uma etiqueta (ver Figura 1). 

 A cada trimestre, os PVP dos medicamentos comparticipados podem ser alterados, sendo 

que os DG e as farmácias têm um tempo para escoar os medicamentos adquiridos com o PVP 

antigo de 60 e 90 dias, respetivamente. Deste modo, é possível que existam em stock 

medicamentos iguais com PVP diferentes, sendo que os primeiros a escoar deverão ser os que 

têm aposto o PVP mais antigo. Daí que na receção de encomendas seja sempre necessário 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2013 

Filipa Abreu | 10 | 

comparar o PVP inscrito na embalagem com o indicado no Sifarma 2000 e depois este com o 

PVP indicado na Fatura, verificando se ainda são válidos. É importante que, nesta fase, a 

informação de preço no SI seja a correta para que, mais tarde, o processo de venda e de 

comparticipação decorra normalmente. 

 

Figura 1. Exemplo de etiqueta de preço destinada a apôr na rotulagem de um “produto NETT”. 

 Durante a conferência da encomenda podem ser detetados alguns erros, pelo que é 

necessário contactar o fornecedor para a sua resolução. Por vezes, há produtos que são 

faturados, mas não são enviados. Neste caso, o fornecedor geralmente opta por emitir uma 

Nota de Crédito no valor do produto. Também surgem situações em que o produto está em 

mau estado de conservação, o seu PV é demasiado curto ou foi enviado sem ter sido 

encomendado. Nestes casos, a farmácia pode emitir uma Nota de Devolução que envia ao 

fornecedor juntamente com o produto em causa. Se a devolução for aceite, pode ser 

regularizada através da emissão de uma Nota de Crédito por parte do fornecedor ou através do 

envio de novo produto; caso contrário, o produto devolvido retorna à farmácia. 

 Periodicamente (no caso dos DG, mensalmente), o fornecedor envia à farmácia um Resumo 

do qual consta o valor das Faturas, subtraído do valor das Notas de Crédito: assim se obtém o 

valor total a pagar ao fornecedor. 

 Durante o estágio houve frequentemente oportunidade de efetuar a receção e conferência 

de encomendas (provenientes tanto de DG, como de fabricantes), seguindo os procedimentos 

acima descritos. Foi ainda possível observar a execução dos procedimentos informáticos de 

regularização de Notas de Crédito. 

4.3. Armazenamento de produtos farmacêuticos 

 Como foi referido anteriormente, a Farmácia Boavista dispõe de duas zonas diferenciadas 

de armazém por forma a rentabilizar o seu espaço útil e o fluxo de pessoas: uma mais próxima 

da zona de atendimento ao público (stock de picking) e outra onde se armazena o stock de 

reserva dos produtos adquiridos em maior quantidade. Nas alturas de menor afluxo de utentes, 

é feita a reposição do stock de picking a partir do stock de reserva. O stock de picking é 

armazenado por “classes”/forma farmacêutica (medicamentos genéricos sob a forma de 

comprimidos e cápsulas, medicamentos de marca sob a forma de comprimidos e cápsulas, 

medicamentos veterinários, injetáveis, colírios e outras formas líquidas de pequeno volume, 
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ampolas bebíveis, etc.), por ordem alfabética da sua DC, seguida de ordem de dosagem. A 

maior parte dos PCHC encontram-se expostos em lineares na zona de atendimento ao público, 

como parte de uma estratégia de merchandising. Os restantes produtos encontram-se nos 

módulos de gavetas, em prateleiras, no armário deslizante ou, caso tenham de ser 

conservados entre 2 e 8ºC, no frigorífico. 

 Cada produto é armazenado no local que lhe está atribuido de forma a que se cumpra o 

princípio First Expired First Out (FEFO), isto é, de modo a que os produtos com menor PV 

sejam dispensados primeiro. As sucessivas alterações do PVP inscrito na rotulagem dos 

medicamentos comparticipados vêm dificultar o cumprimento deste princípio, pois surgem 

situações em que o medicamento com o PVP mais antigo não é o que tem o PV mais curto. 

Nestes casos, há que atuar com bom senso, cumprindo os prazos para escoamento de 

medicamentos com PVP desatualizado sem comprometer o controlo de prazos de validade. 

 As condições de armazenamento são controladas através de termohigrómetros, que fazem 

o registo de temperatura e de humidade nas áreas de armazém; estes valores devem manter-

se abaixo dos 25ºC e dos 60%, respetivamente. A temperatura do frigorífico também é 

monitorizada, disparando um alarme caso esta se encontre fora do intervalo preconizado. 

Deste modo, garante-se que as condições de conservação dos produtos são as adequadas, 

para que estes mantenham a qualidade, segurança e eficácia até expirar o PV. 

 Neste contexto, durante o estágio foi possível participar ativamente no armazenamento dos 

produtos rececionados. 

4.4. Controlo de prazos de validade 

 Desde que conservado nas condições preconizadas, a garantia de que os medicamentos e 

restantes produtos de saúde mantêm as suas propriedades (nomeadamente qualidade, 

segurança e eficácia) dura apenas até que o PV expire. Portanto, é necessário fazer um 

controlo rigoroso dos PV dos produtos em stock de modo a evitar que existam produtos fora da 

validade o que, além de acarretar custos, poderia comprometer a saúde dos utentes caso 

fossem acidentalmente dispensados. O controlo de prazos de validade passa essencialmente 

por três tarefas: introduzir corretamente os PV no SI, armazenar os produtos segundo o 

princípio FEFO e segregar os produtos cujo PV está a terminar para lhes dar o tratamento 

adequado. 

 No SI, a cada Ficha do Produto está associado um PV que, idealmente, será o menor em 

stock. A manutenção desta informação atualizada é de grande importância para o controlo de 

prazos de validade. Assim, ao rececionar encomendas, deve-se verificar o PV inscrito em cada 

embalagem: se o stock de um produto na farmácia for nulo, então o prazo de validade no SI 

pode ser imediatamente corrigido. 
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 O cuidado de armazenar os produtos rececionados de acordo com o princípio FEFO permite 

que haja rotação do stock, prevenindo a expiração dos PV. Isto é particularmente importante no 

caso de produtos de, cujo stock na farmácia é sempre elevado. 

 Periodicamente, emite-se a partir do Sifarma 2000 uma lista dos produtos cujo PV termina 

nos meses seguintes. Como na receção de encomendas não se corrige o PV dos produtos 

com stock superior a zero, encontram-se produtos cuja validade é, na realidade, muito superior 

à que consta da lista; estes PV são atualizados no SI. Os produtos cujo PV está efetivamente a 

terminar, são separados num caixote e retirados do stock para Quebras; o caixote é 

devidamente identificado e armazenado para efeitos de comprovativo do valor de Quebras 

(note-se que este valor é considerado um prejuízo para a empresa e é dedutível em termos 

fiscais). 

 Durante o estágio houve uma participação ativa no controlo de prazos de validade aquando 

da receção/conferência de encomendas e do armazenamento de produtos. Também foi 

possível observar a emissão da lista de prazos de validade, atualizar essa lista, segregar os 

produtos prestes a expirar e observar o procedimento informático da sua saída de stock para 

Quebras. 

5. Produtos existentes na farmácia: classificação, definição e quadro legal 

aplicável 

 Segundo o regime jurídico das farmácias de oficina (11), estas podem dispensar os seguintes 

produtos: medicamentos, substâncias medicamentosas, medicamentos e produtos veterinários, 

medicamentos e produtos homeopáticos, produtos naturais, dispositivos médicos, suplementos 

alimentares e produtos de alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, produtos 

cosméticos e de higiene corporal, artigos de puericultura e produtos de conforto. Diferentes 

produtos têm diferentes quadros legais, sendo que alguns só podem ser dispensados mediante 

determinadas condições. Importa, por isso, perceber as particularidades associadas a estes 

produtos. 

5.1. Medicamentos 

 De acordo o Estatuto do Medicamento (14), 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». De facto, este Decreto-Lei constitui a base do quadro legal dos medicamentos 

preparados industrialmente ou em cujo fabrico intervenha um processo industrial, incluindo 

medicamentos homeopáticos e tradicionais à base de plantas. 
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 O Estatuto do Medicamento classifica, quanto à dispensa ao público, os medicamentos em 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e MNSRM. 

5.1.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

 São considerados MSRM aqueles que «possam constituir um risco para a saúde do doente, 

direta ou indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam 

utilizados sem vigilância médica» ou «possam constituir um risco, direto ou indireto, para a 

saúde, quando sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destinam» ou «contenham substâncias, ou preparações à base 

dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar» ou 

caso se destinem a administração por via parentérica (14). Estes medicamentos apenas podem 

ser dispensados em farmácias e mediante a apresentação de uma receita médica válida, 

exceto casos de força maior devidamente justificados e sob responsabilidade do DT (11). 

5.1.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 Se os medicamentos não preencherem nenhum dos requisitos acima referidos, necessários 

para que sejam considerados sujeitos a receita médica, consideram-se MNSRM. Deste modo, 

podem ser dispensados sem a apresentação de receita médica, sendo passíveis de indicação 

farmacêutica ou automedicação. Por norma, os medicamentos homeopáticos e tradicionais à 

base de plantas incluem-se neste grupo. 

 Note-se que os MNSRM são passíveis de dispensa fora das farmácias, em locais que 

cumpram os requisitos legais e regulamentares (15). Estes medicamentos gozam de um regime 

de preços livre, excetuando os que são comparticipados (15). 

5.2. Medicamentos homeopáticos 

 Os Medicamentos Homeopáticos (MH) são regulados pelo Estatuto do Medicamento (14). 

Segundo este Decreto-Lei, definem-se como «medicamento[s] obtido[s] 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». Note-se que a homeopatia defende 

o tratamento da doença através de substâncias (matérias-primas homeopáticas) utilizadas em 

diluições elevadas, capazes de causar no organismo saudável sintomas semelhantes aos da 

doença (16). Existem, contudo, algumas especificações legais em relação aos MH que os 

distinguem dos restantes medicamentos, destacando-se o facto de poderem beneficiar de um 

procedimento de registo simplificado, caso em que o acondicionamento secundário, primário e 

o folheto informativo têm de conter, entre outras, as seguintes informações: indicação 

“medicamento homeopático” (em maiúsculas e fundo azul) e menção “sem indicações 

farmacêuticas aprovadas” (14). 
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 Na Farmácia Boavista os MH representam uma pequena parte dos produtos em stock, 

tratando-se todos de MNSRM utilizados no tratamento de distúrbios menores como estados 

gripais, constipações e rinites, dores de garganta, ansiedade e perturbações ligeiras do sono. 

5.3. Produtos fitoterapêuticos 

 Entende-se por fitoterapia a terapêutica baseada no uso medicinal de plantas (17). Entre os 

produtos fitoterapêuticos considerem-se os medicamentos tradicionais à base de plantas, 

regulados pelo Estatuto do Medicamento (14), segundo o qual estes são medicamentos que 

contêm substâncias ativas derivadas de plantas, têm uma indicação específica e destinam-se a 

serem administrados sem vigilância médica (tratando-se, portanto, de MNSRM), por via oral, 

externa e/ou inalatória, numa dosagem e posologia determinadas, nas quais são 

comprovadamente não nocivos e apresentam efeitos farmacológicos ou de eficácia plausível, 

tendo em conta a sua longa utilização terapêutica. A rotulagem e o folheto informativo destes 

medicamentos contêm a menção de que se trata de um medicamento tradicional à base de 

plantas para utilização na ou nas indicações nele especificadas. (14) 

 Durante o estágio foi possível perceber que há alguma tendência por parte dos utentes para 

considerar que estes produtos naturais são desprovidos de contraindicações e efeitos 

secundários. É dever do farmacêutico clarificar esta ideia preconcebida, por questões de 

segurança dos utentes e de saúde pública. 

5.4. Medicamentos manipulados 

 Os MM não são abrangidos pelo âmbito de aplicação do Estatuto do Medicamento (14), sendo 

regulados por um quadro legislativo próprio que tem por base o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 

de abril (18). Este define MM como «qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado 

e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico», considerando que fórmula 

magistral é «o medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos 

hospitalares segundo receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se 

destina» e preparado oficinal é «qualquer medicamento preparado segundo as indicações 

compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços 

farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por 

essa farmácia ou serviço». 

 Os MM podem trazer vantagens para os utentes, na medida em que permitem a 

individualização da terapêutica, o preenchimento de lacunas no mercado dos medicamentos 

industrializados e a obtenção de associações de substâncias ativas ou de formas 

farmacêuticas não disponibilizadas pela indústria. É responsabilidade do farmacêutico verificar 

a segurança  do MM (doses, interações), garantir a qualidade da preparação e prepará-lo 

segundo as boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados (18), 

descritas na Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho (9), tendo em conta que existem substâncias 

cuja utilização na preparação de MM é proibida (Deliberação n.º 1498/2004, de 29 de 
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dezembro (19)). O PVP de um MM é calculado com base no valor dos honorários de preparação, 

das matérias-primas e dos materiais de embalagem, acrescidos de uma margem de 30% e da 

taxa de IVA a 6%, tal como regulado pela Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho (20). São sujeitos 

a comparticipação (no valor de 30% sobre o seu PVP) os MM listados no Despacho n.º 

18694/2010, de 18 de novembro (21). 

 Para auxiliar na preparação de MM, existe na farmácia bibliografia de apoio, nomeadamente 

Farmacopeia Portuguesa 9 (que, aliás, constitui bibliografia obrigatória (5)) e Formulário 

Galénico Português. 

 Na Farmácia Boavista, os MM representam uma parte pouco significativa dos produtos 

dispensados, tratando-se essencialmente de fórmulas magistrais. 

5.5. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

 O Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro (22), base do regime jurídico aplicável aos 

PCHC, define estes produtos como quaisquer «substância[s] ou preparaç[ões] destinada[s] a 

ser[em] posta[s] em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, 

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

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

odores corporais.» 

 Esta é uma área muito diversificada, em que existe um vasto leque de marcas e gamas, 

muitas das quais apostam em intensas campanhas de marketing. Cabe ao farmacêutico 

identificar as necessidades específicas do utente e aconselhar os produtos mais adequados a 

cada situação. Na verdade, durante o estágio foi possível perceber que é frequente o utente 

solicitar aconselhamento farmacêutico nesta área. 

5.6. Dispositivos médicos 

 Entende-se por DM «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 para fins de: i) diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou 

atenuação de uma doença; ii) diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de 

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

processo fisiológico; iv) controlo da conceção» (23). Esta definição é parte integrante do Decreto-

Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, o qual constitui a base do quadro legislativo respeitante aos 

DM. 
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 A designação de DM pode, assim, ser atribuída a uma grande variedade de produtos, 

classificados em 4 classes (I, IIa, IIb e III) consoante os potenciais riscos inerentes à sua 

utilização, a invasibilidade, a zona anatómica e a duração do contacto do dispositivo com o 

corpo humano (24). Refiram-se, a título de exemplo, alguns dos DM com que foi possível 

contactar durante o estágio: de classe I, os sacos coletores de urina, as fraldas e os pensos 

para incontinência, as meias de compressão, os pulsos e as joelheiras elásticos, as 

canadianas, os pensos oculares, o algodão hidrófilo, as ligaduras; de classe IIa, os 

termómetros e medidores de tensão, as compressas de gaze hidrófila (esterilizada ou não), as 

luvas cirúrgicas, as seringas com agulha; de classe IIb, as soluções de conforto para 

portadores de lentes de contacto; de classe III, os dispositivos intra-uterinos sem substâncias 

ativas e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro como testes de gravidez, equipamento 

para medição da glicemia, tiras-teste para medição de glicemia e frasco para colheita de urina 

assética. Note-se que os dispositivos médicos para diagnóstico in vitro têm um quadro 

regulamentar próprio (Decreto-Lei n.º 189/2000, de 12 de agosto) (24). 

5.6.1. Programa de controlo da diabetes mellitus 

 A diabetes mellitus é uma doença que afeta uma parte significativa da população 

portuguesa de forma crónica, pelo que importa apostar na sua prevenção, assim como na 

educação e autovigilância do controlo metabólico dos doentes (25). Nesse sentido, o Ministério 

da Saúde desenvolveu, em colaboração com os diversos parceiros do setor, programas de 

controlo da diabetes (26). Como tal, o regime de preços e comparticipações do Estado no custo 

de aquisição das tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria, das 

agulhas, das seringas e das lancetas destinadas aos diabéticos é alvo de regulamentação 

específica (Portaria n.º 364/2010, de 23 de junho (25)): os PVP são fixados e o Estado 

comparticipa 85% do PVP das tiras-teste e 100% do PVP das agulhas, seringas e lancetas 

destinadas aos diabéticos utentes do Sistema Nacional de Saúde (SNS) e subsistemas 

públicos (26). Os equipamentos para medição da glicemia são oferecidos pelos laboratórios na 

compra das tiras-teste. 

5.7. Suplementos alimentares e produtos dietéticos e para alimentação especial 

 Ao contrário do que acontece com os produtos descritos até aqui, os suplementos 

alimentares e géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial não são da 

competência do INFARMED, mas da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (27; 28). 

 O Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de junho define suplementos alimentares como «os 

géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou suplementar o regime alimentar 

normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou 

outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em 

forma doseada» (28). Como tal, são considerados géneros alimentícios comuns e, por isso, não 

lhes podem ser atribuídas propriedades profiláticas, de tratamento ou de cura de doenças. 
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 Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial são, segundo o Decreto-Lei 

n.º 74/2010, de 21 de junho, aqueles que «devido à sua composição especial ou a processos 

especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, são 

adequados ao objetivo nutricional pretendido e comercializados com a indicação de que 

correspondem a esse objetivo» (27). Assim, estes produtos pretendem suprir as necessidades 

de pessoas com perturbações nos processos metabólicos ou de assimilação (a título de 

exemplo, refiram-se os alimentos com fins medicinais específicos e os especialmente 

adaptados a pessoas com intolerância ao glúten), pessoas com condições fisiológicas 

particulares e que, por isso, podem beneficiar da ingestão controlada de dadas substâncias nos 

alimentos (por exemplo, hipertensos podem beneficiar da ingestão de sais dietéticos 

hipossódicos ou assódicos), lactentes e crianças de pouca idade saudáveis (considerem-se 

nesta categoria os preparados para lactentes e leites de transição, entre outros) (27). Há 

produtos dietéticos com caráter terapêutico, indicados para satisfazer as necessidades 

nutricionais de doentes com erros congénitos do metabolismo, que são comparticipados pelo 

SNS (29). 

5.8. Medicamentos veterinários 

 Os Medicamentos Veterinários (MV) também não são da competência do INFARMED, mas 

da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. O regime jurídico a que obedecem os MV é 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 148/2008 de 29 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

314/2009 de 28 de outubro, diploma segundo o qual MV é «toda a substância ou associação 

de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no 

animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

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

fisiológicas» (30). 

 Na Farmácia Boavista, uma vez que esta se localiza no centro da cidade do Porto, é mais 

comum surgirem solicitações de MV para animais de companhia, nomeadamente 

desparasitantes internos e externos. 

6. Dispensa 

 A cedência de medicamentos e produtos de saúde constitui a principal atividade da farmácia 

comunitária. Contudo, esta “cedência” não se limita à simples venda de produtos, mas integra o 

conceito mais abrangente de dispensa clínica, isto é, «o serviço clínico em que o farmacêutico 

avalia o processo de uso da farmacoterapia, disponibiliza a medicação, em condições clínicas, 

e informa, de modo personalizado, o doente ou o cuidador sobre o Processo de Uso do 

Medicamento (PUM), quer estes sejam industrializados ou manipulados.» (31) Situando-se entre 

a seleção do medicamento a disponibilizar (de acordo com prescrição médica, indicação 
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farmacêutica ou automedicação) e a sua administração, o farmacêutico tem ainda espaço para, 

no âmbito da dispensa, avaliar o PUM de modo a detetar e resolver Problemas Relacionados 

com os Medicamentos (PRM), o que permite prevenir Resultados Negativos associados à 

Medicação (RNM) evitáveis e cumprir o objetivo último de reduzir a morbimortalidade associada 

ao uso de medicamentos. (31) 

 Portanto, com o serviço de dispensa, pretende-se que o farmacêutico entregue ao utente os 

produtos de saúde adequados e de que este necessita, juntamente com a informação 

necessária para a sua utilização correta. 

6.1. Dispensa mediante apresentação de receita médica 

 Como já foi referido, os MSRM (industrializados ou manipulados) apenas podem ser 

dispensados mediante a apresentação de uma receita médica válida. Esta também é 

necessária para que o utente possa usufruir da comparticipação do preço dos medicamentos, 

dos produtos para autocontrolo da diabetes e dos produtos dietéticos. Nestes casos, a 

prescrição, o modelo da receita médica e as condições da dispensa têm de seguir as regras 

estabelecidas no regime jurídico respetivo (32). De resto, qualquer produto é passível de ser 

prescrito e de figurar numa receita médica, mas separadamente dos anteriores. 

6.1.1. Leitura e validação da prescrição médica 

 Perante uma receita médica contendo a prescrição de um MSRM ou de um produto 

comparticipado é necessário, em primeiro lugar, verificar se é válida para efeitos de dispensa e 

comparticipação, ou seja, se cumpre as regras de prescrição e está de acordo com o modelo 

em vigor. O Anexo I lista os parâmetros que o farmacêutico tem de verificar para validar uma 

receita médica, considerando as explicações que se seguem. 

 Por vezes, há elementos obrigatórios que faltam na receita, mas que têm resolução 

possível. Por exemplo, se faltar o número de utente ou de beneficiário de subsistema, pode-se 

anexar fotocópia do respetivo cartão à receita. 

 Existem diferentes tipos de receita médica: normal (válida no prazo de 30 dias a contar da 

data de emissão), renovável (contém até 3 vias, com prazo de validade de 6 meses cada, a 

contar da data de emissão; destinadas a MSRM utilizados em tratamentos prolongados cujos 

dados de segurança permitam que sejam dispensados sem necessidade de nova prescrição 

médica), especial (essencialmente destinada à prescrição de psicotrópicos e estupefacientes) e 

restrita (para medicamentos cuja utilização se reserva a certos meios especializados) (14; 32). 

 Atualmente, está em vigor a prescrição eletrónica por Denominação Comum Internacional 

(DCI), isto é, a prescrição resulta da utilização de soluções ou equipamentos informáticos e 

inclui a DCI, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia do medicamento. 

Em cada receita médica podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, sendo que o 

número total de embalagens não pode ultrapassar o limite de 2 por medicamento, nem de 4 por 
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receita (exceto para os medicamentos que se apresentam sob a forma de embalagem unitária, 

cujo limite de embalagens por medicamento é de 4) (32). Perante esta prescrição, o utente pode 

optar por um medicamento de qualquer DC dentro do grupo de medicamentos que apresentam 

substância ativa e dosagem iguais e forma farmacêutica e apresentação equivalentes (há 

casos em que medicamentos sob a forma de cápsulas e de comprimidos estão incluidos no 

mesmo grupo; o mesmo acontece com medicamentos sob a apresentação de 20 e 18 unidades 

ou 60 e 56 unidades). 

 A prescrição pode, excecionalmente, realizar-se por via manual em caso de falência do 

sistema informático, de inadaptação do prescritor, de prescrição ao domicílio e de outras 

situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês, sendo que o motivo deve ser 

assinalado na receita. (32) A prescrição por esta via obriga à aposição de vinhetas identificativas 

do médico prescritor e do local de prescrição, caso se trate de uma instituição do Serviço 

Nacional de Saúde ou de uma instituição com acordos, convenções ou protocolos celebrados 

com as administrações regionais de saúde. (32) 

 Existem também situações de exceção em que a prescrição pode incluir a DC do 

medicamento em vez da sua DCI. Tratam-se de situações em que não existe medicamento 

genérico comparticipado ou apenas existe original de marca e licenças e situações em que o 

medicamento prescrito não é suscetível de substituição. Neste último caso, o prescritor deve 

apresentar uma justificação técnica de entre as listadas no ponto 3 do artigo 6º da Portaria n.º 

137-A/2012, de 11 de maio (32): a) medicamento tem margem ou índice terapêutico estreito; b) 

há suspeita, devidamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação adversa a 

medicamento de outra DC; c) medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias. Estas justificações técnicas devem ser 

assinaladas na receita. Caso isto não se verifique ou caso a receita com prescrição por DC 

contenha a prescrição de outros medicamentos, considera-se que se trata de uma prescrição 

por DCI. (32) Note-se que a justificação técnica correspondente à alínea a) só é válida para as 

substâncias ativas listadas pelo INFARMED: ciclosporina, levotiroxina sódica e tacrolímus. (33) 

 O Anexo II contém um fluxograma de apoio à dispensa de receituário com prescrição por 

DCI que resume o disposto no parágrafo anterior. 

 Na realidade, a prescrição obrigatória por DCI e o respetivo modelo de receita médica 

(Anexo III) começaram a surgir no mês de maio e, após um mês de adaptação, entraram 

definitivamente em vigor a 1 de junho de 2013. O modelo anterior de receita (Anexo IV) e de 

prescrição permanece válido para as receitas médicas com data de emissão anterior a 1 de 

junho de 2013 e que ainda se apresentem dentro da validade estipulada; as regras de dispensa 

destas receitas são as que estavam em vigor à data de prescrição. 

 Assim, estas receitas são também de prescrição eletrónica, mas os medicamentos são 

prescritos por denominação comum da substância ativa, da marca e do nome do titular da 
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Autorização de Introdução no Mercado e é o prescritor que autoriza ou não a sua substituição 

por um medicamento genérico, dependendo do que assinalar na receita (34). 

 Durante o estágio, a grande maioria das receitas médicas que houve oportunidade de ver e 

validar eram do modelo mais recente e continham prescrições por DCI; não foi possível aviar 

nenhuma receita manual do modelo antigo. Como tal, o modelo de prescrição anterior não será 

mais aprofundado no presente relatório. 

6.1.2. Avaliação Farmacêutica 

 Como foi referido anteriormente, durante a dispensa o farmacêutico deve avaliar o PUM de 

modo a detetar e resolver PRM e, assim, prevenir o aparecimento de RNM evitáveis. 

 Em primeiro lugar, é necessário perceber se se trata de uma primeira dispensa ou de uma 

dispensa de continuidade. No primeiro caso, há que avaliar a necessidade do medicamento (se 

as suas indicações se adequam ao problema de saúde), a adequação do medicamento 

(contraindicações, alergias e intolerâncias, reações adversas prováveis), a adequação da 

posologia e a existência de condições do doente/cuidador para administrar o medicamento 

corretamente e de modo autónomo (31). No segundo caso, há que verificar que a prescrição 

corresponde de facto ao medicamento usual e avaliar a sua eficácia e segurança. 

 A informação necessária para fazer este tipo de avaliação obtém-se em conversa com o 

utente, colocando questões simples e objetivas, como “estes medicamentos são para si?”, “já 

os costuma tomar?”, “tem-se sentido bem com eles?”, etc. Para além disso, para fazer a 

avaliação, pode ser necessário consultar fontes de informação científica como as referidas em 

6.4. Informação ao utente. 

 Durante o estágio surgiram alguns casos em que a avaliação farmacêutica foi essencial para 

prevenir RNM. Por exemplo, o caso de um utente que não referiu ao médico que teve episódios 

de alergia à penicilina e trazia uma prescrição de uma cefalosporina. Uma vez que o utente 

tinha acabado de sair da consulta médica, perto da farmácia, regressou ao consultório e a 

prescrição foi alterada para uma quinolona. 

6.1.3. Disponibilização dos produtos 

 Depois de garantir que os medicamentos prescritos podem ser dispensados, o farmacêutico 

dirige-se aos locais onde estes estão armazenados para os recolher na quantidade necessária 

e executa os procedimentos informáticos necessários para efetivar a venda. Estes 

procedimentos permitirão também manter o controlo de stock e proceder às comparticipações 

devidas. 

 Neste passo, é importante garantir que os medicamentos prescritos correspondem aos 

recolhidos e aos que são introduzidos no SI para efetuar a venda. Se a receita contiver uma 

prescrição por DC, basta comparar o CNP nela indicado com o inscrito na embalagem e o 

indicado no SI. Se a receita contiver uma prescrição por DCI, o código nela indicado é o Código 

Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), que, quando introduzido no 
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Sifarma 2000, permite visualizar todos os medicamentos que são passíveis de serem 

dispensados mediante aquela prescrição. Neste caso, escolhe-se o medicamento em causa e 

confirma-se se o seu código corresponde ao da embalagem. Também é possível que a receita 

não contenha nenhum código; nesse caso, é necessário verificar com atenção se há 

correspondência de substância ativa, dosagem, forma farmacêutica e apresentação. 

6.1.4. Comparticipação 

 Há medicamentos, produtos dietéticos e DM para autocontrolo da diabetes cujo preço é, em 

parte ou na totalidade, pago por algumas entidades, isto é, são comparticipados. São várias as 

entidades que comparticipam produtos de saúde e fazem-no em diferentes valores ou 

esquemas de comparticipação. 

 Uma dessas entidades é o SNS. A atual legislação (35) prevê a comparticipação de 

medicamentos através de um regime geral e de um regime especial. No regime geral, o SNS 

paga uma percentagem do PVP de medicamentos de acordo com 5 escalões (desde o escalão 

A - 90%, até ao escalão D - 15%), consoante a classificação farmacoterapêutica (36). No regime 

especial, a comparticipação pode ser efetuada em função dos beneficiários (caso em que há 

um acréscimo de comparticipação aos escalões do regime geral) ou em função de patologias e 

grupos especiais de utentes como por exemplo, lúpus, hemofilia, doença de Alzheimer e 

psoríase (caso em que a comparticipação e os medicamentos alvo de comparticipação são 

definidos por diploma legal específico) (36). 

 Para que um utente possa usufruir do regime geral de comparticipação, basta que a receita 

médica inclua o seu número do SNS e identifique esta entidade como “entidade financeira 

responsável”. Para que um pensionista possa usufruir do regime especial de comparticipação, 

além das condições anteriores, deve constar na receita médica a sigla «R» junto dos dados do 

utente. Para que um utente abrangido por um regime especial de comparticipação de 

medicamentos em função de patologia possa usufruir deste, é a sigla «O» que tem de constar 

na receita junto dos dados do utente, sendo ainda obrigatória a menção do despacho que 

consagra o respetivo regime, entre outras condições que este preveja. (32) Por exemplo, os 

medicamentos comparticipados no âmbito da doença de Alzheimer têm de ser prescritos por 

neurologistas ou psiquiatras. (37) 

 Existem outras entidades que comparticipam financeiramente os encargos de saúde de 

conjuntos de cidadãos, designadas por subsistemas de saúde. A título de exemplo refiram-se 

uma entidade pública como a Caixa Geral de Depósitos, uma entidade privada como os 

Serviços de Assistência Médico Social do Sindicato dos Bancários do Norte e um seguro de 

saúde como Fidelidade Mundial. Estes subsistemas podem comparticipar medicamentos em 

substituição do SNS (caso em que a receita médica deve indicar o subsistema como “entidade 

financeira responsável”) ou em complementaridade a este (caso em que o utente deve 

apresentar um cartão do subsistema que contenha o seu número de beneficiário e que indique 

que é válido em farmácias). 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2013 

Filipa Abreu | 22 | 

6.1.4.1. Sistema de preços de referência 

 A comparticipação de medicamentos pelo SNS representa um encargo financeiro elevado 

para o Estado. Na tentativa de controlar este encargo, têm vindo a ser introduzidas medidas 

como a promoção dos medicamentos genéricos, a prescrição por DCI e a criação do Sistema 

de Preços de Referência (SPR) (38). De facto, existe uma grande disparidade de preços 

existentes para a mesma substância ativa, pelo que o SPR visa equilibrar os preços dos 

medicamentos comparticipados. O preço de referência é «o valor sobre o qual incide a 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos incluídos em cada um dos grupos 

homogéneos, de acordo com o escalão ou regime de comparticipação que lhes é aplicável» (38). 

Assim, o SPR estabelece um valor máximo a ser comparticipado: a taxa de comparticipação é 

aplicada sobre o preço de referência ou o PVP, consoante o que seja mais baixo. Note-se que 

o grupo homogéneo é o «conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no 

qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no mercado» (38). 

6.1.4.2. Procedimentos na farmácia 

 Perante uma receita médica e, eventualmente, um cartão de um dado subsistema, o 

farmacêutico tem de ser capaz de identificar o esquema de comparticipação aplicável, 

designado por “organismo” ou “plano de comparticipação”. Ao associar um dado organismo a 

uma venda, o Sifarma 2000 calcula automaticamente o valor comparticipado e o valor a pagar 

pelo utente, tendo em conta os regimes de comparticipação, os PVP e os preços de referência. 

 Ao concluir a venda no SI, este atribui a cada receita comparticipada num dado organismo 

um número sequencial segundo o esquema xx/yy/z, em que xx representa o número de ordem, 

compreendido entre 1 e 30, yy representa o número do lote (cada organismo é iniciado no lote 

1) e z representa o número que identifica o tipo (um tipo equivale a um mês de receituário). 

Esta informação é impressa no verso de cada receita, assim como a identificação da farmácia, 

a data da dispensa, o código identificativo do profissional que efetuou a dispensa, o código dos 

medicamentos em caracteres e código de barras, o preço total de cada medicamento, o valor 

total da receita, o encargo do utente em valor por medicamento e respetivo total, a 

comparticipação em valor por medicamento e respetivo total e as declarações do utente com 

as expressões referidas no Anexo V (36). O utente tem, então, de assinar a receita, declarando 

que recebeu as embalagens dela constantes e os conselhos sobre a sua utilização. Se 

aplicável, declara também que exerceu ou não exerceu o direito de opção, isto é, que, de entre 

os medicamentos que compõem um grupo homogéneo, escolheu levar um medicamento com 

PVP superior aos 5 mais baratos ou não, respetivamente. 

 Nos casos em que há complementaridade de comparticipações, é necessário tirar fotocópia 

da receita: no verso da original são impressas as informações relativas à comparticipação pelo 

SNS; no verso da cópia são impressas as informações relativas à comparticipação pelo 

subsistema. O utente terá de assinar as duas. 
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 As receitas são guardadas na farmácia até ao início do mês seguinte ao da dispensa (ver 7. 

Processamento de receituário e faturação). 

NOTA: As receitas que contêm prescrições de MSRM que não são alvo de comparticipação 

são arquivadas na farmácia, anexadas da segunda via da Fatura. Este procedimento é 

necessário para que se possa comprovar que a saída de stock destes medicamentos ocorreu 

em cumprimento da legislação. 

6.2. Indicação farmacêutica 

 A farmácia constitui o local de primeira escolha do doente para resolver os seus problemas 

de saúde, designadamente patologias caracterizadas por sintomas ligeiros e em situações 

agudas. (39) Portanto, perante as queixas de um utente, o farmacêutico deve ser capaz de 

distinguir sintomas de alarme e fatores de derivação ao médico, encaminhando o utente para 

uma consulta médica, ou de identificar um transtorno menor, aconselhando Medidas Não 

Farmacológicas (MNF) e/ou dispensando MNSRM ou outros produtos adequados ao problema 

de saúde e ao utente, no âmbito do serviço de indicação farmacêutica. 

 Para poder tomar uma decisão (entre encaminhar ao médico, aconselhar MNF e dispensar 

MNSRM), é necessário colocar questões simples e objetivas ao utente, de modo a recolher 

informações acerca do problema de saúde (quais os sintomas, sua descrição, duração, 

frequência e gravidade, se já foram tomadas medidas farmacológicas e qual o resultado) e do 

próprio doente (idade, outras doenças ou estados fisiológicos, medicação concomitante, 

alergias/intolerâncias, capacidade de administrar o medicamento). A escolha do MNSRM deve 

basear-se na relação eficácia/segurança, tendo também em conta as preferências do doente, 

por exemplo, em relação à forma farmacêutica e ao preço. 

 Durante o estágio surgiram várias solicitações de indicação farmacêutica, principalmente de 

pessoas que apresentavam sintomas de garganta irritada, constipação, doença venosa 

crónica, enfartamento, queimaduras solares, dores musculares, astenia, entre outros. 

6.3. Automedicação 

 Entende-se por automedicação a utilização de MNSRM para alívio e tratamento de 

problemas de saúde passageiros e sem gravidade, com ou sem o aconselhamento de um 

profissional de saúde (40). Por um lado, a automedicação responsável evita a procura de 

consultas médicas para o alívio de transtornos menores, o que diminui a pressão sobre os 

sistemas de saúde e os liberta para que se dediquem a transtornos mais graves. Por outro 

lado, geralmente os utentes não têm os conhecimentos e a experiência necessárias para 

distinguir problemas de saúde ou avaliar a gravidade de sintomas, sendo que a automedicação 

se pode tornar danosa. Portanto, em prol do uso racional do medicamento, é função do 

farmacêutico ter uma atitude proativa e, perante a solicitação de um MNSRM por parte do 

utente, inquirir sobre o problema de saúde e o doente, prestando aconselhamento sobre a 
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automedicação mais apropriada ou encaminhando ao médico, caso existam sintomas de 

alarme. O Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho (40) lista as situações passíveis de 

automedicação. 

 Durante o estágio, uma das situações mais comuns de automedicação e que mais exigia o 

aconselhamento farmacêutico era o tratamento da tosse: era frequente os utentes não 

saberem distinguir tosse seca de tosse produtiva e solicitarem um MNSRM que não era o 

adequado ao seu tipo de tosse. 

6.4. Informação ao utente 

 Qualquer que seja a forma como o serviço de dispensa é iniciado (através de apresentação 

de receita médica, indicação farmacêutica ou automedicação), ao disponibilizar os 

medicamentos, o farmacêutico deve sempre garantir que o doente ou cuidador dispõem da 

informação necessária para efetuar o tratamento farmacológico da forma mais adequada. 

Nesse sentido, deve esclarecer o utente acerca das indicações dos medicamentos, de como os 

administrar e conservar, do esquema posológico e duração do tratamento, das 

contraindicações, das interações com outras substâncias, dos efeitos adversos mais comuns e 

de como ultrapassá-los ou minimizá-los, dos efeitos adversos mais graves e do que fazer caso 

surjam. 

 O esquema posológico e duração do tratamento são muitas vezes referidos na guia de 

tratamento anexa às receitas eletrónicas, que é separada da receita e dada ao utente. Mesmo 

assim, convém explicar estes aspetos e, se o utente quiser, escrevê-los em cada embalagem. 

Na Farmácia Boavista é comum usar uma etiqueta para o efeito (ver Figura 2). Há casos em 

que, pelas particularidades a ele associadas, a explicação do esquema posológico se torna 

ainda mais importante.  Por exemplo, surgiu durante o estágio o caso de um utente que ia 

iniciar tratamento com Triticum AC®, pelo que foi necessário explicar como fracionar o 

comprimido em três partes para que pudesse cumprir o esquema posológico instituído. Em 

relação à duração do tratamento, refira-se como exemplo a dispensa de antibióticos: há que 

salientar junto do utente a importância de cumprir o tempo estipulado de tratamento, ainda que 

se sinta melhor antes de este terminar, por oposição, por exemplo, a analgésicos 

(frequentemente prescritos na mesma receita médica), cujo tratamento se pode interromper 

quando a dor desaparecer. 

 Outros casos que foram surgindo durante o estágio e que requeriam mais atenção, agora 

em relação à administração do medicamento, foram os da dispensa de soluções e suspensões 

orais, em que é necessário garantir que o utente sabe como medir a dose a administrar com os 

copos de medida ou as seringas. Aliás, por vezes estes dispositivos de administração não vêm 

incluídos com o medicamento, pelo que cabe ao farmacêutico considerar a melhor forma de 

medir a dose de medicamento e propô-la ao utente. 
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Figura 2. Etiqueta usada na Farmácia Boavista para escrever a posologia e duração do tratamento, entre 

outras informações pertinentes acerca da medicação. A etiqueta é aposta na embalagem do medicamento a 

que respeita. 

  Para auxiliar o farmacêutico nesta tarefa, estão disponíveis na Farmácia Boavista fontes de 

informação científica como o Prontuário Terapêutico (que, aliás, constitui bibliografia obrigatória 

(5)). Para além disso, através dos postos informáticos é possível aceder aos resumos das 

características do medicamento (disponibilizados no site do INFARMED) e o próprio Sifarma 

2000 disponibiliza informação científica sobre cada medicamento. De resto, estas informações 

podem ser encontradas no folheto informativo que vem com cada medicamento e com a 

maioria dos produtos de saúde. De facto, estas duas últimas foram as fontes de informação 

mais utilizadas durante o estágio. 

 Por fim, saliente-se que, ao informar o utente, é necessário utilizar uma linguagem simples, 

objetiva e adaptada ao seu perfil sociocultural e adotar uma postura calma, profissional, que 

transmita confiança e que deixe espaço para que o utente possa colocar as suas dúvidas. 

7. Processamento de receituário e faturação 

 Como se viu no capítulo anterior, as receitas médicas referentes a medicamentos 

comparticipados são guardadas na farmácia, depois da impressão no verso e de assinadas 

pelo utente a quem se fez a dispensa. O farmacêutico responsável procede à correção do 

receituário, isto é, volta a verificar todos os parâmetros que validam a receita e verifica se a 

dispensa foi corretamente efetuada, designadamente se o organismo de comparticipação foi 

corretamente atribuído e se os medicamentos dispensados correspondem aos prescritos ou, 

em caso de substituição, se esta é legítima. Caso se detetem erros, há que proceder à sua 

resolução o mais rapidamente possível (daí que se proceda à correção das receitas médicas 

no próprio dia da dispensa), podendo mesmo ser necessário contactar o utente e/ou o médico. 

Por fim, o farmacêutico responsável carimba, data e rubrica o verso das receitas, na parte 

inferior. 

 Depois, as receitas médicas são separadas por organismo e organizadas em lotes de 30 

receitas. Para cada lote é emitido um Verbete de Identificação, que consiste num resumo dos 

custos de cada receita e de todo o lote (valor total, valor da comparticipação, valor pago pelo 

utente). Depois de carimbado, o Verbete é colocado em volta do lote respetivo. 
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 No fim do último dia útil de cada mês emite-se a Listagem Valorizada de Entidades, isto é, 

uma lista das entidades às quais serão faturadas as comparticipações e respetivos organismos 

de comparticipação. De seguida procede-se ao “fecho dos lotes”, ou seja, informaticamente 

encerra-se a sequência numérica atribuída às receitas, para que se inicie uma nova no primeiro 

dia útil do mês seguinte. 

 Finalmente, procede-se à faturação: para cada organismo é emitido um Resumo de Lotes 

(que é carimbado) e uma Fatura (que é carimbada, datada e assinada pelo farmacêutico 

responsável). Estes documentos são anexados aos lotes de receitas a que respeitam e o 

conjunto é enviado ao Centro de Conferência de Faturas do SNS nos casos em que a entidade 

comparticipante é o SNS, ou à Associação Nacional das Farmácias (ANF), que o reencaminha 

para a entidade correspondente, nos restantes casos. 

 As entidades às quais foram faturados os valores das comparticipações procedem também 

à conferência do receituário. Caso sejam detetados erros, devolvem as receitas em causa à 

farmácia, justificando a devolução. A farmácia terá de emitir uma Nota de Crédito no valor da 

comparticipação das receitas devolvidas e enviá-la à entidade respetiva. Pode, então, corrigir o 

erro e voltar a faturar a receita ou assumir o prejuízo. 

8. Psicotrópicos e estupefacientes 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes atuam no sistema nervoso central, sendo 

úteis no tratamento de diferentes doenças. Contudo, podem causar fenómenos de tolerância e 

dependência, tornando-se alvo de utilização abusiva e práticas ilícitas. No sentido de o evitar, 

existe um quadro legislativo que determina o controlo do mercado lícito destas substâncias. 

Assim, a aquisição, o armazenamento e a dispensa de psicotrópicos e estupefacientes têm 

algumas particularidades em relação aos procedimentos já descritos que importa explicitar. 

 As substâncias consideradas como psicotrópicas e estupefacientes estão listadas nas 

tabelas I-A, I-B, I-C, II-A, II-B, II-C, III e IV, anexas ao Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro, 

com retificação de 20 de fevereiro (41). 

8.1. Aquisição e armazenamento 

 A encomenda de psicotrópicos e estupefacientes faz-se da mesma forma que todos os 

outros medicamentos: a DG ou fabricantes autorizados, por via informática ou telefónica. 

Contudo, a legislação (42) prevê que a aquisição de medicamentos contendo as substâncias 

listadas nas tabelas I (por exemplo, fentanilo e morfina), II (com exceção da II-A; por exemplo, 

buprenorfina) e IV (por exemplo, alprazolam e zolpidem) seja feita sob requisição escrita, de 

modelo aprovado, que  inclua um só tipo de substância. Por questões de ordem prática, são os 

fornecedores que enviam a dita requisição, juntamente com a Fatura de cada encomenda ou 

com o resumo mensal. O DT assina, carimba e data a requisição, arquivando o original e 

devolvendo o duplicado ao fornecedor. 
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 Ao concluir a receção da encomenda, o Sifarma 2000 faz automaticamente dois registos de 

entrada, aos quais se atribui um número: um para os medicamentos contendo as substâncias 

listadas nas tabelas I e II e outro para os medicamentos contendo as substâncias listadas na 

tabela IV. 

 Os medicamentos contendo substâncias das tabelas I e II são armazenados em armário 

próprio, separados dos restantes produtos. 

8.2. Dispensa 

 A dispensa de medicamentos contendo substâncias listadas nas tabelas III (por exemplo, 

codeína em dose unitária inferior a 100mg ou concentração não superior a 2,5%) e IV apenas 

pode ser realizada mediante a apresentação de receita médica, como acontece com qualquer 

outro MSRM (41), cujo procedimento de dispensa foi acima descrito. A saída de stock de 

medicamentos contendo substâncias listadas na tabela IV fica registada (42) no Sifarma 2000. 

 A dispensa de medicamentos contendo substâncias listadas nas tabelas I e II está pendente 

da apresentação de receita médica especial, salvo casos de urgente necessidade em que o 

farmacêutico pode, sob sua responsabilidade, ceder uma dose para uso imediato (41). Se a 

receita médica não estiver em conformidade com a legislação, o farmacêutico deve recusar a 

dispensa dos medicamentos. As receitas médicas obedecem aos modelos de materialização 

da receita médica resultante da prescrição por via eletrónica e manual representados nos 

Anexos III-A e III-C, respetivamente (32); as receitas médico-veterinárias obedecem ao disposto 

na Portaria n.º 981/98, de 8 de junho (43), com a retificação da Portaria n.º 1193/99, de 29 de 

setembro (44). 

 No ato da dispensa, há uma série de dados a registar no Sifarma 2000: dados da receita 

(número, data e médico), dados do doente (nome e morada completa) e dados do adquirente 

(nome, morada completa, idade, número e data de um documento de identificação como 

bilhete de identidade, carta de condução, cartão de cidadão ou, no caso de estrangeiros, 

passaporte). Estes dados são gravados no SI sob a forma de um registo de saída, ao qual é 

atribuído um número sequencial e que é impresso em duplicado (Documento de Psicotrópicos). 

O nome e o número e data do documento de identificação do adquirente também são 

impressos no verso da receita, juntamente com os restantes elementos supramencionados (ver 

6.1.4.2. Procedimentos na farmácia), tal como previsto na legislação (32). Ainda no verso da 

receita, o farmacêutico responsável assina de forma legível e regista a data de entrega da 

medicação. Por fim, fazem-se duas fotocópias da receita médica, agrafando-se um Documento 

de Psicotrópicos a cada uma delas. 

 A receita original é enviada à entidade responsável pela comparticipação, segundo o 

processo descrito no capítulo anterior. Uma das cópias é arquivada na farmácia por um 

período de 3 anos (ordenação por data de aviamento). A outra cópia é enviada ao 

INFARMED (envio mensal das cópias das receitas). 
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 É importante salientar que é proibida a entrega de medicamentos contendo substâncias 

listadas nas tabelas I a IV a pessoas que visivelmente padecem de doença mental e de 

medicamentos contendo substâncias listadas nas tabelas I-A, II-B e II-C a menores de 

idade. (41) 

8.3. Controlo de receituário 

 Para efeitos de controlo de receituário, a farmácia envia ao INFARMED: 

 mensalmente, uma cópia das receitas relativas à prescrição de medicamentos contendo 

substâncias listadas nas tabelas I e II, com um Documento de Psicotrópicos anexado, tal como 

previsto na legislação (32); 

 trimestralmente, também em cumprimento da legislação (41), o Mapa de Saídas e o Mapa 

de Entradas, que consistem, respetivamente, na listagem dos registos de saída e dos registos 

de entrada gravados no SI. 

 

 Durante o estágio foi possível rececionar encomendas que incluiam psicotrópicos e 

estupefacientes e armazenar os medicamentos. Foi ainda possível observar a dispensa e 

executar os procedimentos informáticos devidos. 

9. Outros cuidados de saúde prestados 

9.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

 As farmácias desempenham, reconhecidamente, um papel importante na prestação de 

serviços de saúde, não só através da dispensa de medicamentos, mas também do 

desempenho de outras funções relevantes para a promoção da saúde e do bem-estar dos 

utentes (11), nomeadamente a prestação dos serviços farmacêuticos concretizados na Portaria 

n.º 1429/2007, de 2 de novembro (45). Salientem-se aqueles que houve oportunidade de 

observar durante o estágio: a utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, 

nomeadamente, a determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos. 

 Assim, a Farmácia Boavista disponibiliza aos utentes uma balança (localizada na zona de 

atendimento ao público) que permite medir a massa corporal e a altura, calculando o índice de 

massa corporal. Na zona de atendimento personalizado, é possível medir a pressão arterial e 

determinar os níveis sanguíneos de glicose, colesterol e triglicerídeos. Os valores obtidos são 

registados num cartão (Anexo VI) que é oferecido ao utente por forma a facilitar o seguimento 

da sua situação pelo farmacêutico ou outro profissional de saúde. De facto, ao prestar estes 

serviços, o farmacêutico tem oportunidade de seguir a evolução de doentes crónicos; 

esclarecer sobre estes parâmetros de controlo e o estado da doença; aconselhar o utente 

acerca de cuidados com a alimentação, estilos de vida saudáveis e adesão à terapêutica 
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instituída, tendo em vista a regularização dos parâmetros; detetar sinais de alarme e 

encaminhar o utente para outros espaços de saúde. 

 Durante o estágio houve oportunidade de auxiliar na utilização da balança e fazer medições 

da pressão arterial, determinações de glicemia e colesterolemia e executar um teste de 

gravidez, prestando os devidos esclarecimentos e aconselhamento ao utente. 

9.2. Dispensa ao domicílio 

 O regime jurídico das farmácias de oficina prevê a possibilidade de dispensa ao domicílio, 

particularmente para fazer face a situações de utentes impossibilitados de se deslocarem à 

farmácia (11). A Farmácia Boavista disponibilliza este serviço aos seus utentes. As condições e 

requisitos da dispensa ao domicílio são definidos pela Portaria n.º 1427/2007, de 2 de 

novembro (46). Saliente-se que a dispensa ao domicílio deve decorrer nas mesmas condições 

da dispensa na farmácia, sendo executada pelos mesmos profissionais de saúde, que devem 

fornecer a informação necessária à adequada utilização do medicamento e cumprir as normas 

de dispensa aplicáveis aos diferentes produtos, nomeadamente a obrigatoriedade de 

apresentação de receita médica para dispensa de MSRM. 

9.3. Farmacovigilância 

 A farmacovigilância tem como objetivo melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos 

através da deteção e avaliação de suspeitas de reações adversas a medicamentos, com o 

propósito da sua prevenção (47). 

 Enquanto responsável pela dispensa e pelo seguimento farmacoterapêutico, o farmacêutico 

está numa posição ideal para detetar potenciais reações adversas a medicamentos. Estas 

devem ser notificadas ao Sistema Nacional de Farmacovigilância (11), particularmente se se 

tratarem de reações adversas graves ou inesperadas. Para o efeito, existem na farmácia 

formulários como o representado no Anexo VII, sendo também possível a notificação por via 

eletrónica. 

9.4. Programa de recolha de resíduos VALORMED 

 A VALORMED é a sociedade responsável pela gestão dos resíduos de embalagens de  

medicamentos e produtos equiparados fora de uso, no âmbito do Sistema Integrado de Gestão 

de Resíduos de Embalagens de Medicamentos. Na verdade, a especificidade do medicamento 

aconselha à existência de um sistema de recolha seguro de modo a evitar que estes resíduos 

estejam “acessíveis” como qualquer outro resíduo urbano, com prejuízo para a saúde pública e 

ambiental (48). A Farmácia Boavista aderiu ao programa de recolha de resíduos VALORMED, 

no qual foi possível participar ativamente durante o estágio. Neste sistema, cabe ao 

farmacêutico comunitário informar os utentes que podem entregar na farmácia resíduos de 

embalagens de medicamentos de uso humano, de uso veterinário e outros produtos 

equiparados e resíduos de produtos fora de uso (com prazo de validade ou de consumo 
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expirado ou que, por qualquer razão, já não é usado). (49) Cabe-lhe também recolher os ditos 

resíduos. Estes são colocados num contentor VALORMED devidamente identificado que, 

quando estiver cheio, é selado, pesado e recolhido por um DG. Por cada contentor levantado é 

gerado um registo cujo duplicado é arquivado na farmácia. 

9.5. Programa de recolha de radiografias 

 A Farmácia Boavista tem vindo a aderir ao programa de recolha de radiografias da 

Assistência Médica Internacional (AMI), que ocorre anualmente em semanas previamente 

anunciadas (50). Ao longo de todo o ano, os utentes podem deixar na farmácia radiografias que 

já não têm valor diagnóstico; estas são recolhidas em sacos próprios devidamente identificados 

e entregues à AMI aquando da campanha de recolha. A prata extraída das radiografias é 

utilizada pela instituição para financiar as suas atividades humanitárias (50). 

10. Conclusão 

 Do farmacêutico comunitário exige-se que seja um profissional multifacetado, capaz de 

equilibrar as exigências do mercado económico com o dever ético e deontológico da prestação 

de cuidados de saúde aos utentes e da manutenção da saúde pública. O estágio surge como 

uma oportunidade de integração dos futuros farmacêuticos nesta dicotomia. 

 Assim, o tempo passado na Farmácia Boavista permitiu a aplicação dos conhecimentos 

teóricos, adquiridos durante o anterior percurso académico, à prática farmacêutica comunitária 

e, no âmbito daquele que é o objetivo da farmácia como espaço de saúde, a sua colocação ao 

serviço dos utentes. Mais ainda, permitiu a aquisição de novos conhecimentos e competências, 

não só nas áreas da gestão e das relações interpessoais (com os utentes e com outros 

profissionais), mas também da farmacoterapia e dos produtos de saúde em geral. 
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12. Anexos 

Anexo I 

Parâmetros para validação de receitas médicas (32) 

No caso de prescrição por via eletrónica, deve-se verificar na receita: 

 a inclusão dos seguintes elementos: 

 número da receita, 

 identificação do local de prescrição, 

 identificação do médico prescritor, 

 nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema, 

 entidade financeira responsável, 

 se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos (sigla 

«R» e/ou «O» junto dos dados do utente), 

 DCI da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número 

de embalagens, 

 se aplicável, DC do medicamento 

 se aplicável, a justificação técnica para a prescrição por DC, 

 se aplicável, identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos, 

 data de prescrição, 

 assinatura do prescritor; 

 se a validade a contar do dia da emissão da receita ainda não expirou. 

 

No caso de prescrição por via manual, deve-se verificar na receita: 

 todos os parâmetros anteriores; 

 a inclusão dos seguintes elementos: 

 se aplicável, vinheta do local de prescrição, 

 vinheta do prescritor, 

 identificação da especialidade médica, se aplicável, e contacto telefónico do prescritor, 

 justificação para a prescrição por via manual. 
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Anexo II 

Fluxograma de apoio à dispensa de receituário de prescrição por DCI, nos termos da Portaria 

n.º 137-A/2012, de 11 de maio. Retirado de (51). 
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Anexo III - A 

Modelo de receita eletrónica normal e guia de tratamento, segundo o Despacho n.º 

15700/2012, de 30 de novembro (52) 
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 Anexo III - B 

Modelo de receita eletrónica renovável e guia de tratamento, segundo o Despacho n.º 

15700/2012, de 30 de novembro (52) 
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Anexo III - C 

Modelo de receita manual, segundo o Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro (52) 
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Anexo IV - A 

Modelo de receita eletrónica normal e guia de tratamento, segundo a Portaria n.º 198/2011, de 

18 de maio (revogada pela Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio) (34) 
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Anexo IV - B 

 Modelo de receita eletrónica renovável e guia de tratamento, segundo o Anexo I da Portaria n.º 

198/2011, de 18 de maio (revogada pela Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio) (34) 
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Anexo V 

Expressões das declarações do utente que devem ser impressas no verso da receita médica. 

Retirado de (36). 
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Anexo VI 

Cartão de registo da pressão arterial e  dos parâmetros bioquímicos determinados na Farmácia 

Boavista (conteúdo, capa e contracapa) 
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Anexo VII 

Folha de notificação de reações adversas a medicamentos 
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SA – Substância Ativa 

SC – Serviço Clínico  

SDIDDU – Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

SDM – Sistema de Distribuição do Medicamento 

SF – Serviços Farmacêuticos  

SGICM – Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento 

SNS – Sistema Nacional de Saúde 

TDT – Técnico de Diagnóstico e Terapêutica  

UCPC – Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos  

UEC – Unidade de Ensaios Clínicos 

UFA – Unidade de Farmácia de Ambulatório  

UFN – Unidade de Farmacovigilância do Norte 

UMC – Unidade de Manipulação Clínica 

UMME – Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis 

UMMNE – Unidade de Manipulação de Medicamentos Não Estéreis 

VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana 
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1. Introdução 

O presente relatório refere-se ao estágio curricular realizado nos Serviços Farmacêuticos do 

Centro Hospitalar de São João, EPE (CHSJ), no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, decorrido no período de 1 

de fevereiro a 31 de março de 2013.  

O Centro Hospitalar de São João é o segundo maior hospital português, sendo um hospital 

de referência a nível da prestação de cuidados de saúde e também a nível de investigação e 

ensino. 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do CHSJ eram, inicialmente, altamente vocacionados para 

a produção e controlo de qualidade dos medicamentos, tendo sofrido várias adaptações ao 

longo dos anos, de modo a acompanhar a evolução da área da saúde e do medicamento. 

Assim, atualmente, o CHSJ possui uma farmácia hospitalar dirigida para a clínica e para o 

doente, a qual é responsável, além da produção e preparação de medicamentos, pela sua 

gestão e distribuição, bem como por contribuir para o bom funcionamento dos ensaios clínicos 

que decorrem no centro hospitalar e pela correta utilização dos medicamentos, através da 

validação de prescrições e da prestação de um serviço de informação aos restantes 

profissionais de saúde. 

Este relatório tem por objetivo relatar as principais atividades desenvolvidas e competências 

adquiridas ao longo do período do estágio, segundo a realidade e o método de trabalho do 

Centro Hospitalar de São João, EPE.  
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2. Organização dos Serviços Farmacêuticos 

Os SF hospitalares têm autonomia técnica e científica, embora estejam sujeitos à 

orientação dos órgãos administrativos. No CHSJ, os SF estão descentralizados, encontrando-

se diferentes unidades em locais distintos, alguns dos quais de modo a possibilitar uma maior 

proximidade dos serviços aos quais prestam apoio. Assim, os SF englobam a farmácia central, 

localizada no piso 01, a qual inclui o centro de gestão, o centro de distribuição de 

medicamentos, o centro de validação e a Unidade de Ensaios Clínicos (UEC); a Unidade de 

Manipulação Clínica (UMC), localizada no piso 1, a Unidade Centralizada de Produção de 

Citotóxicos (UCPC), situada no hospital de dia de oncologia médica, e a Unidade de Farmácia 

de Ambulatório (UFA), situada nas consultas externas. 

Para facilitar o fluxo de informação entre as diversas unidades dos SF e os próprios 

serviços clínicos (SC), é essencial a existência de um sistema informático: o SGICM ou 

Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento. De facto, este permite reduzir erros 

e rentabilizar os recursos humanos e económicos, possibilitando um serviço de maior 

qualidade. 

2.1. Recursos Humanos 

Os recursos humanos são a base para um funcionamento de qualidade dos serviços 

farmacêuticos. A equipa de profissionais de saúde que contribui para a atividade farmacêutica 

do CHSJ inclui técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT), assistentes operacionais (AO), 

administrativos e, com o objetivo de garantir que todo o circuito do medicamento decorre de 

modo adequado e seguro, mais de trinta farmacêuticos. 

Os SF no CHSJ funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, estando permanentemente 

presentes pelo menos um farmacêutico e um TDT, para garantir a prestação de serviços 

urgentes. 

A coordenação eficiente entre os diversos profissionais e o horário alargado são essenciais 

para o bom funcionamento do CHSJ e, consequentemente, para a prestação de cuidados de 

saúde de qualidade. 

2.2. Recursos Económicos 

 Os gastos hospitalares, ao nível logístico, tecnológico e de recursos humanos, representam 

uma parte expressiva do Orçamento do Estado e da despesa pública. Entre os gastos 

hospitalares, uma fração considerável da despesa é destinada aos medicamentos, dispositivos 

médicos e produtos de saúde. Deste modo, os modelos de organização, os métodos de gestão 

e as regras de funcionamento dos hospitais, em particular dos seus serviços farmacêuticos, 

revelam-se fundamentais para garantir uma adequada gestão económica. 
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Assim, torna-se imperativo reduzir ao mínimo os custos inerentes aos tratamentos, mas não 

esquecendo a adequação das políticas de consumo do medicamento às necessidades dos 

doentes, situação na qual o farmacêutico hospitalar pode dar um contributo significativo. 

3. Seleção, Aquisição e Armazenamento de Produtos Farmacêuticos 

 Os SF hospitalares são responsáveis pela gestão das existências de produtos farmacêuticos 

e pelo seu armazenamento de modo a garantir o acesso dos doentes a medicamentos, 

dispositivos médicos e produtos de saúde de que estes necessitem, num espaço de tempo 

compatível com a eficácia do tratamento, ao menor custo global possível e nas condições 

apropriadas para utilização. 

3.1. Seleção de Produtos Farmacêuticos 

 Atualmente, a comercialização de fármacos que não apresentam vantagens terapêuticas 

relevantes relativamente a outros já disponíveis, mas que são significativamente mais caros 

constitui uma causa importante para o elevado montante gasto com medicamentos. É possível 

evitar esta situação fazendo uma seleção dos produtos farmacêuticos a utilizar no hospital, 

tendo em consideração critérios de eficácia, segurança, custo e necessidade. 

 Esta seleção está a cargo da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), que, com base 

no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), nas necessidades dos serviços 

hospitalares e nas evidências científicas disponíveis, elabora o Formulário do Medicamento do 

CHSJ (ver 7.6.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica). Este está sujeito a ratificação pelo 

Conselho de Administração (CA). 

 Contudo, o facto de um produto farmacêutico constar do Formulário do Medicamento do 

CHSJ não implica a sua existência obrigatória em stock; significa apenas que a sua eficácia, 

segurança e necessidade no hospital são reconhecidas, procedendo-se à sua aquisição, 

quando necessária. 

3.2. Gestão de Existências 

 A gestão do stock de produtos farmacêuticos é essencial ao bom funcionamento dos SF (em 

particular do seu serviço de distribuição) e, por consequência, de todo o hospital. Se, por um 

lado, os erros por defeito resultam na indisponibilidade da terapêutica prescrita, por outro lado, 

os erros por excesso acarretam custos de posse, isto é, de armazenamento, oportunidade e 

obsolescência. 

 Para ser possível gerir as existências é necessário recolher e interpretar informação relativa 

a procura/consumo de produtos farmacêuticos no hospital. O sistema informático que gere o 

circuito do medicamento no CHSJ (SGICM) executa essa tarefa com maior rapidez e menor 
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probabilidade de erros. Contudo, nesta área, os conhecimentos e experiência humanos são 

também muito importantes. 

 No SGICM, cada medicamento (nomeado pela sua Denominação Comum Internacional, 

DCI), com uma dada dosagem, forma farmacêutica e apresentação, é identificado pelo Código 

Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM), criado pela Portaria nº 155/2007, de 1 de 

janeiro. Este código é atribuído pelo INFARMED a todos os medicamentos de modo a facilitar o 

acesso a informação relevante para a farmácia hospitalar sobre os mesmos. Note-se que ao 

mesmo CHNM podem corresponder diversos nomes comerciais, daí a vantagem da sua 

utilização. 

 A cada medicamento que consta do Formulário do Medicamento do  CHSJ, o sistema 

informático tem associada uma Ficha do Produto que, entre outras informações, permite 

verificar se o medicamento em questão pertence ou não ao Formulário do Medicamento do 

CHSJ, consultar o seu preço médio global (importante a nível interno, para controlo da despesa 

dos SC), consultar o histórico de aquisições e dispensas, definir indicadores de gestão (IG) 

para o produto, etc. 

 Os IG são métodos quantitativos que permitem planear os níveis de stock. No CHSJ, o IG 

normalmente utilizado é o “ponto de encomenda”,  que corresponde ao stock previsivelmente 

consumido em 15 dias. Quando a quantidade de produto atinge ou é inferior a este nível pré-

determinado, a quantidade necessária para reestabelecer o stock máximo surge na listagem de 

produtos a encomendar. 

 O ponto de encomenda é estabelecido pelo SGICM de acordo com o histórico de consumo 

do produto. Todavia, para os casos em que o consumo é irregular ou não é conhecido, é 

conveniente estabelecer manualmente o ponto de encomenda. Já os produtos que são 

necessários apenas pontualmente e/ou cuja aquisição carece de autorização não são geridos 

por IG. 

 Em suma, a gestão de existências nos SF do CHSJ é essencialmente informática e baseada 

no ponto de encomenda a 15 dias, excetuando casos específicos em que o IG não é aplicável. 

3.3. Aquisição de Produtos Farmacêuticos 

 Em regra, os SF adquirem produtos farmacêuticos diretamente à indústria. Tratando-se de 

uma instituição pública, as aquisições no CHSJ regem-se pelo Código dos Contratos Públicos, 

que pretende garantir eficiência, transparência, equidade e rigor na gestão da despesa pública. 

Há diferentes tipos de contratos, que diferem no valor envolvido, no procedimento, nos critérios 

de adjudicação: ajuste direto, concurso público, concurso público em regime especial, concurso 

limitado por prévia qualificação, negociação, diálogo concorrencial e concurso de conceção. 

 A SPMS (Serviços Partilhados do Sistema de Saúde, EPE) disponibiliza online o Catálogo 

de Aprovisionamento Público da Saúde, criado para facilitar a aquisição de bens e serviços, 
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através de Contratos Públicos de Aprovisionamento. O Catálogo disponibiliza informação sobre 

os bens e serviços existentes nos contratos públicos de aprovisionamento e respetivos 

concursos públicos (incluindo os programas de concurso e cadernos de encargos), admitindo a 

apresentação de propostas via internet e permitindo a sua comparação online para ajuda à 

decisão de aquisição. 

 Os critérios para a escolha do fornecedor devem contemplar, não só o preço por unidade, 

mas também a adaptabilidade do produto à distribuição em dose unitária e a sua qualidade, 

além de prazos de entrega, condições de pagamento e quantidade mínima da encomenda. O 

contrato é, então, adjudicado àquele que se considere o melhor fornecedor, normalmente por 

períodos de um ano. 

 Por ajuste direto, o fornecedor ou os vários fornecedores são diretamente contactados pelo 

CHSJ, sendo avaliada qual a proposta mais favorável. Esta via é mais comum na aquisição de 

produtos exclusivos. 

 Há ainda a possibilidade de aquisição direta a distribuidor grossista ou farmácia comunitária 

em casos excecionais, como de rutura de stock, de uma emergência ou quando o volume de 

produto necessário é baixo e não justifica a encomenda ao laboratório. 

 Os produtos farmacêuticos a adquirir são, geralmente, os que constam do Formulário do 

Medicamento do CHSJ e cujo stock nos SF é igual ou inferior ao ponto de encomenda (definido 

informatica ou manualmente) ou, em todo o caso, considerado insuficiente. Também é possível 

a aquisição de produtos extra-formulário, mediante a autorização da Direção Clínica (DC). 

 Assim, diariamente, o pessoal administrativo elabora, através do programa informático, um 

Pedido de Compra, isto é, uma lista de todos os produtos farmacêuticos cuja quantidade em 

stock é igual ou inferior ao ponto de encomenda a 15 dias. Esta lista é analisada pelo 

administrativo, que elimina os produtos para os quais já existe uma nota de encomenda ou 

pedido de compra e separa os restantes produtos por vários pedidos de compra: 

 os estupefacientes, para elaboração de requisição específica, em cumprimento da 

legislação (Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro); 

 os medicamentos urgentes; 

 os produtos que são adquiridos a distribuidores grossistas ou farmácias comunitárias. 

Para além disso, o administrativo verifica o histórico de consumo e de aquisições de cada 

produto, comprovando a necessidade da encomenda (note-se que, como referido 

anteriormente, o IG nem sempre é adequado e ajustado à realidade), definindo a quantidade a 

encomendar e calendarizando a entrega. O pedido de compra é depois validado pelo 

farmacêutico responsável e enviado ao Serviço de Aprovisionamento do CHSJ que encomenda 

cada produto ao fornecedor respetivo. 

 Neste contexto, durante o estágio, foi possível participar na elaboração de um pedido de 

compra diário. 
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 Em relação à aquisição de medicamentos, há ainda a considerar alguns casos particulares, 

nomeadamente os medicamentos sujeitos a Autorização de Utilização Especial (AUE) – ver 

Figura 1. 

  

Figura 1. Classificação das Autorizações de Utilização Especial. 

 Quando um medicamento que não está autorizado em Portugal é considerado 

imprescindível à prevenção, ao diagnóstico ou ao tratamento de determinadas patologias e, 

comprovadamente, não existe alternativa terapêutica, o INFARMED pode permitir a sua 

importação mediante a concessão de uma AUE, nos termos do Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 

de agosto, regulado pela Deliberação 105/CA/2007, de 1 de março. O medicamento em causa 

deve ser de benefício clínico bem reconhecido (isto é, pertencer ao FHNM ou ter AIM em país 

da União Europeia) ou ter provas preliminares de benefício clínico (ou seja, dispôr de provas 

experimentais que demonstrem a sua segurança e eficácia na indicação clínica em causa). 

 Em qualquer um dos casos, o pedido de AUE deverá ser apresentado pelo Diretor do SC, 

tendo este obtido previamente parecer positivo da CFT e autorização do CA. A AUE concedida 

identificará o estabelecimento de saúde autorizado a utilizar o medicamento, o medicamento 

autorizado, o número de unidades autorizadas e o prazo de validade da autorização. Este 

corresponderá ao último dia do ano civil para o qual a AUE foi concedida, no caso dos 

medicamentos com benefício clínico bem reconhecido, ou à duração do tratamento para o qual 

foi solicitada, com o limite máximo de 1 ano, no caso dos medicamentos com provas 

preliminares de benefício clínico. O medicamento deverá ser acompanhado de informação em 

língua portuguesa acerca de condições de armazenagem, conservação, manuseamento, 

manipulação, compatibilidades e incompatibilidades, estabilidade, validade após reconstituição 

e diluição e administração. 

 Por último, considerem-se as AUE de avaliação económica, concedidas pelo INFARMED 

para possibilitar a aquisição e utilização de medicamentos reservados exclusivamente a 

tratamentos em meio hospitalar e outros medicamentos sujeitos a receita médica restrita que já 

possuem AIM, mas ainda se encontram em fase de avaliação farmacoeconómica (estabelecida 

pelo Decreto-Lei nº 195/2006, de 3 de outubro). Tal como no caso das AUE de importação, é 

necessário obter consentimento da CFT e do CA para então se fazer o pedido ao INFARMED. 

 Os SF apenas poderão adquir estes medicamentos quando receberem a AUE respetiva e 

enquanto esta for válida. 

Autorização de 
Utilização Especial

de importação

para medicamentos 
de benefício clínico 
bem reconhecido

para medicamentos 
com provas 

preliminares de 
benefício clínico

de avaliação 
económica
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3.4. Receção e Conferência dos Produtos Adquiridos 

 As encomendas são rececionadas no armazém do Aprovisionamento. Devem vir 

acompanhadas pela respetiva guia de transporte e/ou fatura. 

 A conferência tem como objetivo verificar se os produtos recebidos correspondem aos 

encomendados e aos faturados e se estes se encontram em condições adequadas. Assim, 

devem verificar-se os seguintes parâmetros: 

 correspondência qualitativa e quantitativa entre os produtos encomendados, 

rececionados e faturados; 

 verificação do estado geral das embalagens; 

 verificação das condições de conservação (por exemplo, medicamentos de conservação 

a temperatura controlada devem ser transportados em sacos térmicos apropriados); 

 verificação do prazo de validade; 

 verificação de receção de documentação técnica (como sejam, Ficha de Dados de 

Segurança de Material, Boletim de Análise, Certificado de Libertação de Lote de 

medicamentos hemoderivados). 

 Caso seja detetada alguma irregularidade, há que contactar o fornecedor de modo a 

encontrar uma solução para o problema. 

 Depois da conferência, é necessário proceder ao registo informático dos produtos 

farmacêuticos rececionados, para efeitos de controlo de existências. 

3.5. Armazenamento de Produtos Farmacêuticos 

 No CHSJ os produtos farmacêuticos são armazenados por “classes” (antimicrobianos, 

benzodiazepinas, imunossupressores, etc.), por ordem alfabética da sua denominação (no 

caso dos medicamentos, da sua DCI), seguida de ordem crescente de dosagem, em 

prateleiras ou gavetas devidamente identificadas. A identificação do local de armazenagem 

permite reduzir os erros de colocação do produto e, assim, os erros de dispensa, além de 

facilitar um controlo manual do stock, caso este seja necessário. 

 Ao colocar os produtos farmacêuticos nos locais respetivos, deve-se garantir o cumprimento 

do princípio FEFO, isto é, que os produtos de menor prazo de validade serão dispensados em 

primeiro lugar. Deste modo, haverá rotatividade de stock e poder-se-á prevenir que o prazo de 

validade dos produtos armazenados expire, o que, além de acarretar custos, poderia 

comprometer a saúde dos doentes caso fossem acidentalmente dispensados. 

 De qualquer modo, a segurança e eficácia de um produto farmacêutico só é assegurada até 

expirar o seu prazo de validade se este for armazenado nas condições de conservação 

adequadas. Assim, a maioria dos produtos, que não exige condições de conservação 

especiais, são armazenados a temperaturas inferiores a 25ºC, em condições de humidade não 

superior a 60% e protegidos da luz solar direta. Os produtos que exigem conservação entre 2 e 

8ºC são armazenados em frigoríficos ou numa sala frigorífica, cuja temperatura é monitorizada, 
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disparando um alarme caso esta se encontre fora do intervalo preconizado. Os produtos 

fotossensíveis são preferencialmente armazenados na sua embalagem secundária ou, 

alternativamente, em gavetas opacas. 

 Há alguns casos especiais de armazenamento de produtos farmacêuticos, como sejam os 

citotóxicos, psicotrópicos e estupefacientes, que serão adiante explanados nos capítulos 

respetivos. 

4. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

 A distribuição de medicamentos em ambiente hospitalar, atividade que engloba e está 

orientada para os doentes, seja em regime de internamento ou em regime de ambulatório, é 

reconhecidamente uma das principais e mais visíveis valências da atividade farmacêutica nos 

SF hospitalares, sendo a que mais tempo e recursos humanos e económicos consome. 

 Esta atividade, como todas no âmbito dos SF, apresenta como principais pilares 

orientadores a efetividade, a segurança e, face à crescente racionalização dos gastos com 

medicamentos, a farmacoeconomia. Assim, é fulcral a existência de sistemas de distribuição 

adequados, que auxiliem o farmacêutico na tarefa de garantir que a todos os doentes chegam 

medicamentos, dispositivos médicos e produtos de saúde em qualidade e quantidade 

adequadas às suas necessidades, em cumprimento da prescrição médica e da validação 

farmacêutica, com informação para a sua correta utilização, em tempo útil e ao menor custo 

possível. 

 Todo o circuito do medicamento no hospital se inicia com a prescrição médica (que pode ser 

eletrónica ou não), na qual se encontra a identificação do doente (nome, cama, número do 

doente), designação dos medicamentos prescritos por DCI e respetiva dose, via de 

administração, forma farmacêutica e esquema terapêutico, a identificação do médico prescritor 

e a data e hora da prescrição. O farmacêutico receciona e valida a prescrição, de acordo com 

as normas de orientação clínica e as indicações e posologia aprovadas no RCM (ver 7.1. 

Validação de Prescrições). 

De modo a garantir o cumprimento dos objetivos descritos, e tendo em conta as 

características particulares dos serviços clínicos, existem diferentes sistemas de distribuição do 

medicamento (SDM) no CHSJ: distribuição clássica ou tradicional, reposição de stock por 

níveis, distribuição personalizada, sistema de distribuição individual diário em dose unitária 

(SDIDDU), Pyxis®. 
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4.1 Distribuição Clássica ou Tradicional 

 No contexto da Distribuição Clássica ou Tradicional, estão estabelecidos dois tipos de 

distribuição: o sistema de reposição de stock por níveis e o sistema de distribuição 

personalizada. 

4.1.1 Reposição de Stock por Níveis 

 A distribuição clássica em sistema de reposição de stock por níveis foi o SDM pioneiro em 

ambiente hospitalar e, embora por vezes não esteja à altura das exigências de controlo de 

medicamentos que hoje em dia se procuram alcançar (excetuando os sistemas 

automatizados), revela-se ainda indispensável para o eficiente e seguro funcionamento de 

alguns SC. 

 De facto, em certos SC há necessidade de acesso fácil e rápido aos medicamentos, além de 

alterações frequentes de terapêutica e dificuldade em prever o período de permanência dos 

doentes no serviço, o que impossibilita uma distribuição diária individualizada. No entanto, este 

SDM apresenta algumas desvantagens: dificuldade de controlo dos stocks nas enfermarias 

pelo farmacêutico; impossibilidade de acesso ao perfil farmacoterapêutico do doente; maior 

dificuldade no controlo dos prazos de validade e das condições especiais de armazenamento; 

trabalho acrescido para os enfermeiros, que vêem diminuído o tempo disponível para os 

cuidados de enfermagem; e maior risco de erros na preparação e administração de 

medicamentos. 

Os SC abrangidos por este sistema possuem na sua enfermaria um conjunto de 

medicamentos adequado aos cuidados de saúde que nele se prestam, ao qual os enfermeiros 

recorrem para a administração de medicamentos, em cumprimento da prescrição médica. 

4.1.1.1 Armários dos Serviços Clínicos 

 Os armários existentes nos SC são peças centrais no SDM de reposição de stock por níveis, 

pois é nestes que os medicamentos estão armazenados e aos quais enfermeiros recorrem 

para a administração de medicamentos ao doente. Este tipo de armários são particularmente 

adequados para SC cuja medicação seja maioritariamente em multidose. 

 Atendendo às características do SC, o diretor de serviço, o enfermeiro-chefe e o 

farmacêutico responsável fixam, qualitativa e quantitativamente, o stock existente no armário. A 

manutenção e a conservação dos medicamentos nestes armários são da responsabilidade do 

enfermeiro-chefe; a revisão periódica do stock e o controlo dos prazos de validade são tarefas 

partilhadas  pelo farmacêutico responsável pelo SC e pelo respetivo enfermeiro-chefe. 

 Semanalmente, o enfermeiro-chefe, após verificação dos stocks existentes, elabora um 

pedido de reposição de todos os medicamentos e produtos farmacêuticos disponíveis no SC, 

que envia à farmácia em dia pré-acordado, por via informática ou em requisição em papel em 
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modelo próprio. Assim, a intervenção do farmacêutico é apenas posterior à administração, 

sendo a sua função a de validar os pedidos de reposição. 

 Também é possível a distribuição de produtos que não pertencem ao stock previsto para o 

armário do SC. Estes medicamentos são chamados de “extra-formulário” (ver 4.1.2.3 

Medicamentos Extra-formulário). 

4.1.1.2 Carros de Emergência 

 Os carros de emergência, com uma composição definida pela equipa de reanimação, igual 

em todos os SC, contêm medicamentos usados em situações de emergência. Neste caso, 

sempre que um medicamento é retirado deste carro, o enfermeiro deve pedir de imediato a sua 

reposição, para que assim os SF o possam enviar com a maior brevidade e o carro possa ser 

fechado. 

4.1.1.3 Antisséticos, Desinfetantes e Injetáveis de Grande Volume 

 Devido ao seu elevado volume e/ou quantidade necessária nos SC, os antisséticos, 

desinfetantes e injetáveis de grande volume são distribuídos pela via clássica, sendo repostos 

semanalmente, após pedido do enfermeiro, em perfis pré-definidos com os SF. 

4.1.1.4 Armazém Avançado de Distribuição de Medicamentos – Pyxis® 

 Pyxis® é um sistema de armazéns avançados dos SF de dispensa automática de 

medicamentos, implementado em alguns SC na forma de um armário informatizado. É 

integralmente gerido por uma consola localizada na farmácia central e permite um controlo 

inteligente e apertado do stock de produtos farmacêuticos nos SC por ele abrangidos, uma vez 

que garante a rastreabilidade de todos os movimentos efetuados. Desta forma, contribui para o 

aperfeiçoamento da qualidade e gestão do circuito do medicamento, com uma redução dos 

custos e otimização da assistência prestada ao doente. 

 As principais vantagens inerentes a este sistema são:  

 o acesso à medicação é restrito e, como tal, controlado;  

 disponibiliza dados sobre a utilização de medicamentos na unidade;  

 permite imputar custos ao doente; 

 facilita a identificação de doentes com PRM; 

 facilita a integração do farmacêutico na equipa clínica;  

 melhora a conservação e organização dos medicamentos nos SC;  

 facilita a análise farmacoterapêutica do doente;  

 melhora a qualidade assistencial ao doente. 

 Apresenta, no entanto, desvantagens: 

 alargamento do período requerido pela farmácia para gestão e reposição de 

medicamentos; 
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 está dependente de energia elétrica;  

 como se trata de um sistema informatizado, podem ocorrer avarias; 

 não está isento de erros, tanto na retirada como na reposição dos medicamentos;  

 requer grande coordenação da equipa de enfermagem entre si e com a equipa dos SF;  

 exige um elevado investimento financeiro. 

 Nos serviços com Pyxis®, a prescrição é obrigatoriamente eletrónica, o que permite que a 

validação farmacêutica (prioritária para estes SC) seja realizada antes da administração. Só 

depois da validação o enfermeiro pode retirar o medicamento da estação, o que só é possível 

mediante identificação biométrica.  

 Diariamente, a consola gera listas dos produtos que é necessário repor nas várias estações. 

A reposição do stock nos armazéns avançados Pyxis® é da responsabilidade de uma equipa de 

TDT, que também realiza inventários periódicos. Por vezes são necessários medicamentos que 

não constam do armário Pyxis®, sendo impresso um mapa geral dos serviços para 24 horas 

para que um TDT reúna a medicação necessária por doente, que será entregue no SC 

aquando da reposição.  

 Durante o período de estágio foi possível acompanhar a equipa de TDT responsável pela 

reposição das estações Pyxis® nas suas tarefas diárias, inclusive nas idas aos diversos SC que 

possuem este sistema, as quais são acompanhadas também por um Assistente Operacional.  

 Para além disso, foi possível visitar o serviço de nefrologia do CHSJ, o qual possui este 

sistema de distribuição, juntamente com a farmacêutica responsável, o que permitiu visualizar 

as diferentes funções a que diferentes profissionais têm acesso nas estações. Visitando a sala 

de hemodiálise observou-se ainda a composição do carro de emergência aí presente. 

4.1.2 Distribuição Personalizada ou Individualizada 

 O sistema de distribuição personalizada ou individualizada é utilizado para fornecer 

medicamentos que exigem uma distribuição e controlo mais racionais por parte dos SF a todos 

os SC com distribuição clássica que não são abrangidos por prescrição online e/ou por Pyxis®.  

 Tratando-se de um sistema de distribuição individualizada, o custo dos medicamentos é 

imputado aos doentes, tendo-se como única exceção o Serviço de Urgência que, face à sua 

elevada afluência e a dificuldades logísticas no tratamento dos dados, vê a si imputados os 

custos com os medicamentos. 

4.1.2.1 Anti-infeciosos 

 O circuito de distribuição de anti-infeciosos inicia-se com o envio aos SF de uma requisição 

de medicamentos anti-infeciosos pelos SC (Anexo I). O modelo de requisição inclui a 

identificação do doente, dos anti-infeciosos a enviar (qualitativa e quantitativamente) e a 

duração prevista para o tratamento. Chegadas aos SF, estas requisições são analisadas e 
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validadas pelo farmacêutico responsável, consoante o protocolo de utilização dos mesmos, a 

justificação de uso que lhe foi dada e a presença ou ausência de autorização de utilização. 

Note-se que, no CHSJ, existem anti-infeciosos de uso livre mas também outros que requerem 

justificação obrigatória ou ainda autorização pela DC obrigatória. 

 No que concerne à antibioterapia, o envio da medicação encontra-se padronizado para um 

período máximo de 7 dias, só sendo enviado para um maior ou menor período de tempo caso 

se trate de uma terapêutica com um período de tratamento alargado ou diminuído. No primeiro 

caso, o médico prescritor renova a prescrição e uma nova requisição é enviada aos SF. 

 Durante o estágio, foi possível colaborar no circuito dos anti-infeciosos, recebendo as 

requisições e fazendo o registo informático de consumos. 

4.1.2.2 Anti-neoplásicos e Imunomodeladores, Citotóxicos, Anti-eméticos Potentes, 

Fatores Estimulantes da Eritropoiese, Protetores Urológicos, Anticorpos Monoclonais, 

Medicamentos Biotecnológicos e Medicamentos para Metástases Ósseas 

 Este grupo de fármacos inclui-se maioritariamente no grupo XVI do FHNM. Dado o elevado 

risco e/ou custo inerente ao uso destes medicamentos, este grupo heterogéneo de 

medicamentos está sujeito a uma distribuição personalizada ou individualizada.  

4.1.2.3 Medicamentos Extra-formulário 

 Consideram-se medicamentos extra-formulário tanto aqueles não fazem parte do Formulário 

de Medicamentos do CHSJ, para os quais não existe uma ficha de produto criada no SGICM, 

como aqueles que não fazem parte do stock alocado aos serviços com distribuição clássica. 

Para a sua distribuição aos doentes, o médico prescritor terá que preencher uma requisição, 

onde é especificado o nome do serviço e do doente, a cama, o diagnóstico, o medicamento em 

causa, a sua forma farmacêutica e a posologia, a duração do tratamento, a justificação da sua 

necessidade (o facto de não existir no Formulário nenhum medicamento com a mesma 

finalidade terapêutica ou, caso exista, as razões por que não é adequado à situação do doente 

e também as razões porque considera adequado o medicamento que requisita) e a assinatura 

do médico. Na análise da justificação intervém a CFT, dando o seu parecer acerca da 

autorização do fornecimento, que segue para a DC, responsável pela aprovação ou não, da 

compra casuística do medicamento pelos SF. Só após aprovação, é que o medicamento pode 

ser fornecido para administração ao doente. Estes medicamentos permanecem armazenados 

na farmácia central, segregados do restante stock, até que expire o seu prazo de validade. 

4.2 Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

  Enquanto SDM, o sistema de distribuição individual diária em dose unitária (SDIDDU) 

pretende suprir as limitações que a distribuição clássica apresenta e surge como um sistema 

seguro, eficaz e racional, orientado pelo conceito da distribuição diária de medicamentos, para 
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cada doente, em dose individual unitária, para um período de 24 horas. Este sistema pessupõe 

a validação da prescrição médica pelo farmacêutico, assim como uma interação entre o 

médico, o farmacêutico e o enfermeiro e que, no seu cerne, permite a intervenção, direta e 

clínica, do farmacêutico na terapêutica de cada doente, o seu acompanhamento e um melhor 

controlo dos medicamentos dispensados. 

 Como no CHSJ este sistema está informaticamente integrado no sistema de prescrição 

online, um fácil e imediato acesso ao perfil farmacoterapêuico do doente encontra-se disponível 

ao farmacêutico. Outras vantagens que se destacam desta integração é a redução da 

possibilidade de erros na medicação, a rentabilização dos recursos humanos, a garantia de 

qualidade e a melhoria da eficácia, que, em conjunto, permitem a otimização do SDIDDU. 

 Como vantagens inerentes deste sistema destacam-se: 

 racionalização da distribuição de medicamentos; 

 garantia do cumprimento da prescrição médica e da correta administração do 

medicamento ao doente; 

 diminuição dos erros relacionados com a administração de medicamentos; 

 monitorização da terapêutica; 

 diminuição dos custos associados à terapêutica; 

 redução do tempo que o enfermeiro dedica às tarefas administrativas e de preparação de 

medicação (rentabilização dos recursos humanos). 

 Relativamente às suas desvantagens, é de referir que exige, para ser executado, um maior 

investimento em infraestruturas, em material adequado e no sistema informático e um número 

considerável de recursos humanos profissionalizados. 

 

Figura 2. Intervenientes no SDIDDU. 

 O circuito do medicamento inicia-se com a prescrição médica eletrónica; paralelamente, 

existem medicamentos que implicam o preenchimento de requisições próprias (hemoderivados 

e estupefacientes e psicotrópicos). Segue-se a validação da prescrição, responsabilidade do 

Elaboração da prescrição médica 
(médico)

Receção, interpretação, validação da prescrição
(farmacêutico)

Processamento informático do mapa de distribuição 
dos medicamentos; preparação das malas 

(TDT)

Transporte das malas até aos SC
(AO)
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farmacêutico, sendo posteriormente a preparação das malas feita pelos TDT e a entrega das 

malas nos SC pelos AO – ver Figura 2. 

 As malas consistem num conjunto de gavetas, uma por cada cama do respetivo SC. A sua 

preparação, isto é, a colocação dos medicamentos (em dose unitária) prescritos a um doente 

na sua gaveta respetiva, é realizada utilizando o método manual de picking ou através de 

sistemas semiautomáticos (Kardex®, FDS). 

Sistemas semi-automáticos 

 Kardex® – Sistema de gavetas rotativas, vertical, informatizado, de armazenamento e 

distribuição de medicamentos, que permite a preparação de medicação de forma mais rápida, 

segura e eficaz. Nele encontra-se armazenado o stock dos medicamentos de maior volume e 

rotatividade dispensados em dose unitária. A preparação é feita por medicamento/cassete do 

Kardex®, sendo simultaneamente dispensado, durante a preparação das malas, o mesmo 

medicamento, nas respetivas quantidades, para todos os doentes que dele necessitam. Esta 

operação é executada por um TDT. Casos há em que a medicação a dispensar não se 

encontra no Kardex – para estes, a preparação das malas finaliza-se com o sistema manual. 

No CHSJ existe também o Kardex® de frio, que possui os medicamentos que necessitam de 

refrigeração. 

 FDS (Fast Dispensing System) – Sistema automático de reembalagem de formas orais 

sólidas. Além de tornar as especialidades farmacêuticas adequadas a distribuição unitária, 

permite agrupar os medicamentos reembalados por SC e cama, aumentando a segurança, 

racionalidade e eficiência na distribuição de medicamentos 

Sistema Manual 

 O sistema manual de picking é usado no CHSJ para complementar os sistemas semi-

automáticos previamente apresentados e para a preparação de toda a medicação de 

prescrições alteradas. No centro de distribuição (farmácia central) existem gavetas com stock 

de medicamentos dispensados em dose unitária às quais, após emissão das listagens, o TDT 

recorre para a preparação das malas. 

 Finalizada a preparação, as malas são conferidas por amostragem (tarefa que, sempre que 

possível, é realizada por um farmacêutico) com o intuito de detetar possíveis erros na mesma. 

As malas são transportadas para os SC por assistentes operacionais no horário pré-acordado, 

que trazem para a farmácia central a mala do dia anterior, contendo medicação devolvida. A 

devolução desta medicação aos respetivos locais de armazenamento e no sistema informático 

é realizada por TDT. 

 Nos SC abrangidos por SDIDDU existem armários de urgência com um stock de 

medicamentos necessário para fazer face a situações em que não é viável esperar pela 
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medicação que vem na mala, em que a medicação da mala venha errada e em que os 

medicamentos são multidose. Este armário é gerido de forma em tudo semelhante aos 

armários dos SC com distribuição clássica com reposição de stock por níveis (ver 4.1.1.1 

Armários dos Serviços Clínicos). 

 Durante o estágio, houve oportunidade de acompanhar os TDT na preparação das malas, 

executando tarefas como picking, conferência e devolução de medicação. 

 Para além disso, foi possível visitar o serviço de pneumologia, o qual é abrangido pelo 

SDIDDU: nos SC, as malas são colocadas no carro do enfermeiro, que as administra aos 

doentes; no carro do enfermeiro existem também dispositivos de administração, medicamentos 

multidose partilhados (como soluções cutâneas desinfetantes) e um registo das prescrições por 

cama e hora de administração. No SC existe ainda um frigorífico para armazenamento dos 

produtos que exigem temperaturas entre os 2-8ºC e um armário de urgência, para os 

medicamentos que não são trazidos nas malas, onde são também guardados os 

medicamentos do domícilio, isto é, aqueles que são trazidos pelo próprio doente.  

4.3 Distribuição de Medicamentos a Doentes em Ambulatório 

 A distribuição de medicamentos a utentes em ambulatório, dirigida a doentes que podem 

efetuar o seu tratamento no domicílio ou em regime de não internamento, é uma atividade em 

crescimento. A incorporação de novos medicamentos, por normativa legal, a ser dispensados 

pelos SF, o custo elevado dos medicamentos, o aumento da esperança média de vida dos 

doentes com patologias crónicas, cujos tratamentos são prolongados e exigem cuidados 

continuados, e a diminuição de períodos de internamento são as causas que justificam tal 

crescimento. 

 Como principais objetivos a que se prende a distribuição de medicamentos a doentes em 

ambulatório destacam-se satisfazer as necessidades de vigilância e de controlo de 

determinadas patologias crónicas e das suas terapêuticas medicamentosas, incrementar a 

melhoria assistencial através da promoção racional das terapêuticas instituidas e dos seus 

custos associados, assim como responder a situações de emergência, em que o fornecimento 

dos medicamentos não pode ser assegurado por farmácias comunitárias. Assim, o 

farmacêutico assume, juntamente com os restantes membros da equipa clínica, a 

responsabilidade sobre o resultado da terapêutica nestes doentes. 

 No grupo de medicamentos dispensados em ambulatório incluem-se medicamentos de uso 

hospitalar exclusivo (aqueles que, pelos seus riscos/efeitos secundários, só devem ser 

administrados num hospital ou que, por razões de ordem comercial ou científica, não estão 

disponíveis no mercado extra-hospitalar), medicamentos que são disponibilizados 

gratuitamente pelos SF e medicamentos experimentais ou de uso compassivo. 

 A dispensa de medicamentos em ambulatório apresenta as seguintes vantagens e 

convenientes para o doente e para o hospital: 
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 o internamento representa desconforto para a maioria dos doentes; 

 há redução de encargos relacionados com o internamento hospitalar; 

 maior disponibilidade de vagas para doentes que não têm alternativas ao internamento; 

 redução de riscos de infeção nosocomial (particularmente em doentes 

imunocomprometidos); 

 maior permanência no meio familiar; 

 menor desintegração do meio social. 

 No CHSJ, a distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório pode ser realizada 

tanto no Hospital de Dia de Ambulatório (HDA), como na UFA. 

4.3.1. Hospital de Dia de Ambulatório 

 O HDA do CHSJ inclui as salas de pediatria, de hematologia e polivalente, além das salas 

de oncologia (uma para adultos e outra para pediatria). Os medicamentos ali administrados 

provêm da farmácia central, exceto os administrados nas salas de oncologia, que provêm da 

UCPC e cuja distribuição será discutida no capítulo respetivo. 

 Para que um doente realize tratamentos no HDA o médico por ele responsável terá de 

elaborar um relatório clínico explicando esta necessidade, o qual será enviado à DC, que 

autoriza ou não o tratamento, considerando a sua adequação ao doente e ao diagnóstico e a 

necessidade da sua realização em meio hospitalar (monitorização de reações adversas, 

incapacidade de realização do tratamento pelo doente ou familiares no domicílio, etc.). Caso 

haja autorização, a enfermeira responsável agenda as sessões de tratamentos e faz chegar 

aos SF as prescrições da medicação necessária para um dado doente, numa certa data. 

Através destas, o farmacêutico responsável elabora um registo informático dos doentes, datas 

de tratamento e medicação, arquivando as prescrições por data. Diariamente, com um dia de 

antecêndia em relação à data dos tratamentos, o farmacêutico reúne as prescrições para 

aquele dia, confirma o agendamento com o enfermeiro e regista no sistema informático os 

consumos dos medicamentos em causa (por doente). A preparação e dispensa dos 

medicamentos para o HDA é efetuado de véspera, procedendo-se à entrega dos mesmos no 

dia do agendamento, às 8 horas, nos respetivos locais de administração. 

 No período de estágio houve oportunidade de executar tarefas relacionadas com a 

distribuição de medicamentos para HDA: registo informático da calendarização, arquivo das 

prescrições, registo informático de consumos ao doente e conferência da medicação aviada 

por comparação com o agendamento do enfermeiro. 

 Para além disso, procedeu-se à elaboração de uma folha de cálculo informática, com o 

objetivo de auxiliar, no futuro, o agendamento dos tratamentos. 
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4.3.2. Unidade de Farmácia de Ambulatório 

 À UFA dirigem-se utentes que podem efetuar o seu tratamento (geralmente por via oral ou 

com seringas pré-cheias) no domicílio. Ali são dispensados medicamentos cujo fornecimento 

não pode ser assegurado pelas farmácias comunitárias ou que se destinam a patologias 

crónicas que exigem vigilância e controlo, seja por características próprias das patologias, 

pelos potenciais efeitos tóxicos dos fármacos ou pelo elevado valor económico dos mesmos. 

Assim, o farmacêutico tem a possibilidade de participar no seguimento farmacoterapêutico, 

permitindo melhorar o controlo, seguimento e adesão ao tratamento, bem como maximizar a 

qualidade e a segurança na utilização dos medicamentos através de uma gestão racional e 

eficiente. 

4.3.2.1. Espaço Físico 

 A UFA do CHSJ possui um espaço próprio, localizado na zona das consultas externas do 

hospital. Este espaço engloba: 

  a sala de espera, onde as pessoas que pretendem levantar a medicação aguardam a sua 

vez; 

  a zona de atendimento, dividida em quatro postos de atendimento individualizados e que, 

como tal, permitem alguma privacidade. Em cada posto existe um terminal informático, 

através do qual o farmacêutico acede à prescrição eletrónica do doente, bem como ao seu 

histórico de prescrições, dispensas e data da próxima consulta e imputa os medicamentos a 

dispensar ao respetivo doente e centro de custo de acordo com a prescrição médica; 

  a zona de armazenamento, onde os medicamentos se encontram armazenados de acordo 

com as condições de conservação e segurança necessárias, em locais definidos e 

devidamente identificados. Os medicamentos encontram-se organizados por ordem alfabética 

da DCI e ordem crescente da dosagem, sendo armazenados de modo a cumprir o critério 

FEFO. Assim, nesta zona existem:  

 armários onde os medicamentos são organizados, consoante os casos, por patologias 

ou grupo farmacoterapêutico (corretivos da volémia e alterações eletrolíticas, CTX e 

imunomodeladores, antivíricos, etc.); 

 frigoríficos contendo os medicamentos que exigem temperaturas de conservação de 2 

a 8ºC (como é o caso dos fatores de coagulação); a temperatura nos frigoríficos é 

monitorizada por um termómetro, disparando um alarme caso esta se encontre fora do 

intervalo preconizado; 

 um frigorífico condicionado por cadeado, para restringir o acesso a eritropoietinas e 

hormonas de crescimento; 

 um sistema automatizado de dispensa de medicamentos - Consis®. Este sistema está 

ligado ao sistema informático do hospital (SGCIM) e o armazenamento é feito em canais, o 

que tem as vantagens de maximizar o espaço existente e de diminuir o número de 
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deslocações do farmacêutico. Aqui apenas são armazenados medicamentos cujas 

embalagens estão ajustadas a um mês de tratamento; 

  o gabinete administrativo. 

4.3.2.2. Medicamentos dispensados 

 Uma parte dos medicamentos dispensados na UFA são-no por obrigação legal. De facto, 

existe um vasto quadro legislativo que regula os medicamentos passiveis de serem 

dispensados gratuitamente pelo hospital, por patologia (ver Tabela 1). Há também 

medicamentos que são dispensados na UFA a pessoas com determinadas patologias porque a 

DC do CHSJ assim o definiu (ver Tabela 1). Aqui incluem-se doentes com prescrições das 

consultas externas do CHSJ e patologias crónicas cuja farmacoterapia é comparticipável a 

100%. A DC pode ainda autorizar a dispensa de medicamentos na UFA em casos específicos 

que lhe sejam apresentados (casos sociais, etc.), desde que o CA também o autorize. 

Tabela 1. Lista de patologias cujo tratamento farmacológico é dispensado na UFA. 

Patologias legisladas Patologias não legisladas 

 artrite reumatóide, espondilite anquilosante, 

artrite psoriática, artrite idiopática juvenil 

poliarticular e psoríase em placas 

 fibrose quística 

 doentes transplantados renais 

 doentes insuficientes renais crónicos 

 indivíduos afetados pelo VIH 

 deficiência da hormona de crescimento na 

criança 

 síndrome de Turner 

 perturbações do crescimento 

 síndrome de Prader-Willi 

 terapêutica de substituição em adultos 

 esclerose lateral amiotrófica 

 sindrome de Lennox-Gastaut 

 paraplegias espásticas familiares e ataxias 

cerebelosas hereditárias, nomeadamente a 

doença de Machado-Joseph 

 profilaxia da rejeição aguda de transplante 

renal alogénico 

 profilaxia da rejeição aguda de transplante 

cardíaco alogénico 

 profilaxia da rejeição aguda de transplante 

hepático alogénico 

 doentes com hepatite C 

 esclerose múltipla 

 doentes acromegálicos 

 doença de Crohn ativa grave ou com formação 

de fístulas 

 doenças lisossomais 

 hipertensão pulmonar 

 hepatite B 

 patologias neurológicas (exceto esclerose 

múltipla e lateral amiotrófica) 

 osteoporose grave 

 transplantados pulmonares e de intestino 

 transplantação (novos imunossupressores e 

antivíricos) 

 ictiose lamelar 

 puberdade precoce 

 síndrome nefrótico 

 infeções oportunistas (medicamentos de uso 

exclusivo hospitalar) 

 endometriose 

 angioedema hereditário 

 síndrome de Cushing 

 cardiopatia congénita 

 aspergilose pulmonar (antifúngicos de uso 

exclusivo hospitalar) 

 doença de Wilson 

 tratamento com imunoglobulinas e soros 
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4.3.2.3. Dispensa de medicamentos 

 Quando o doente não tem a possibilidade de proceder ao levantamento da medicação, 

qualquer familiar ou outro (como um bombeiro) pode fazê-lo por si. No entanto, é sempre 

necessária a apresentação do cartão de utente do CHSJ. Através do número de doente, o 

farmacêutico acede ao perfil farmacoterapêutico e histórico de dispensa, permitindo a deteção 

de alterações da terapêutica e erros de prescrição. Tem ainda a hipótese de registar 

observações auxiliares, como o grau de adesão do doente, reações adversas, alergias, etc. 

 A dispensa é feita de acordo com a prescrição médica e tendo em conta aspetos 

farmacêuticos e farmacológicos. Deve ser fornecida toda a informação, de forma oral e/ou 

escrita, que permita uma utilização correta e segura dos medicamentos. É também importante 

que o utente esteja na posse de factos que lhe permitam tomar decisões conscientes acerca do 

seu tratamento e que compreenda as implicações da administração incorreta e/ou da não-

adesão à terapêutica. É de salientar que o fator humano constitui um elemento essencial 

aquando da dispensa dos medicamentos, devendo o farmacêutico demonstrar interesse, 

disponibilidade e empatia em relação ao doente. 

 Como tem um contacto privilegiado com o doente, o farmacêutico deve estar atento a 

eventuais PRM, nomeadamente relacionados com doses inadequadas, prolongamento 

excessivo da terapêutica, duplicação de fármacos, automedicação e características individuais. 

Este contacto priveligiado também coloca o farmacêutico em posição de prevenir e detetar 

RAM, caso em que as deve reportar, de modo a colaborar com o sistema nacional de 

farmacovigilância. 

 Por regra, a quantidade de medicamentos a fornecer ao doente está padronizada para um 

mês. Desta forma, torna-se mais fácil controlar e avaliar a adesão do doente à terapêutica, 

assim como gerir o stock de medicamentos da UFA. No entanto, sempre que a próxima 

consulta do doente se realize num período de tempo mais curto, a medicação é dispensada 

apenas até à data de realização da mesma. 

 Após verificar a prescrição, o histórico e a data da próxima consulta, o farmacêutico, através 

do terminal informático, dá saída dos medicamentos em quantidade necessária para um mês 

ou até à data da próxima consulta (com alguma margem). Uma vez que há ligação entre o 

SGICM e o Consis®, este sistema dispensa automaticamente os medicamentos que nele 

estiverem armazenados, sendo que o farmacêutico apenas tem de ir buscar aos armários a 

quantidade necessária para completar o que foi fornecido pelo Consis® e os medicamentos que 

não existam neste. Antes de serem efectivamente entregues ao utente, o medicamento, a 

quantidade dispensada e o prazo de validade são sempre confirmados. 

 Os medicamentos são dispensados de acordo com suas condições de conservação, por 

exemplo em sacos de plástico opacos ou em bolsas térmicas com acumuladores de frio. Estas 
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bolsas e respetivos acumuladores são fornecidos quando o medicamento é prescrito pela 

primeira vez, devendo o doente trazê-los sempre que vier buscar medicação. 

 Durante o estágio, foi possível observar e acompanhar a dispensa de medicamentos na 

UFA pelos farmacêuticos. 

4.3.2.4. Casos particulares 

 Há alguns medicamentos cuja dispensa apresenta algumas particularidades, referindo-se a 

título de exemplo os seguintes: 

 Talidomida – quando este fármaco se destina a uma indicação não incluída no RCM, 

deve existir um relatório médico (no qual também se atesta a ausência de gravidez, caso o 

tratamento se destine a mulheres em idade fértil), uma aprovação pela CES e consentimento 

informado. A prescrição é limitada a 4 semanas para as mulheres em idade fértil e a 12 

semanas para os restantes casos, sendo depois necessária uma nova prescrição; 

 Dispensa de medicamentos biológicos a utentes externos – verificação da lista de 

consultas certificadas pela Direção Geral de Saúde; 

 Hemoderivados – necessário preenchimento do modelo nº 1804 (Anexo IV); 

 Leite artificial para lactentes de mães infetadas por VIH – o fornecimento de leite faz-se 

até o bebé completar um ano de idade; 

 Entrega domiciliária de Betaferon® – existe um programa sustentado pela empresa que 

comercializa o medicamento, sendo este entregue mensalmente ao domicílio a doentes com 

esclerose múltipla. 

4.4 Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

4.4.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

 Os psicotrópicos e estupefacientes são duas classes de fármacos com propriedades 

farmacológicas muito específicas de ação no sistema nervoso central. Apresentam uma 

margem terapêutica estreita e, por provocarem facilmente dependência física e/ou psíquica, 

bem como fenómenos de tolerância, estão sujeitos a legislação específica no intuíto de evitar o 

seu uso para fins ilícitos e abusivos. 

 Assim, a aquisição, distribuição, prescrição e dispensa destas substâncias encontra-se 

regulamentada por um quadro legislativo que tem por base o Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de 

janeiro, com retificação de 20 de fevereiro (elaborado tendo em conta a Convenção contra o 

Tráfico de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas e alterado ao longo dos anos por várias 

Leis e Decretos), a Portaria n.º 981/98, de 8 de junho, e o Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 

12 de outubro. Em Portugal, a responsabilidade de supervisão e fiscalização do uso de 

estupefacientes e de substâncias psicotrópicas é da competência do INFARMED. 
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 Nos SF hospitalares, o farmacêutico é responsável pelo controlo rigoroso destes 

medicamentos, encontrando-se sob a sua responsabilidade todo o seu circuito. Um circuito 

próprio, específico, da receção à dispensa, passando pelo armazenamento destas substâncias, 

e que tem como principal característica a necessidade de registo de todos os movimentos de 

medicamentos. Estas medidas visam evitar o uso abusivo destas substâncias, privar do 

produto os que se dedicam ao seu tráfico para atividades criminosas e a adoção de medidas 

adequadas de controlo e fiscalização de todas as substâncias cuja facilidade de obtenção e 

disponibilidade possam contribuir para o aumento do fabrico clandestino de estupefacientes e 

psicotrópicos. Como tal, no ambiente hospitalar, o circuito destes medicamentos é fechado. 

 No que concerne à distribuição destes medicamentos, esta é feita por reposição de stock 

por níveis e por distribuição personalizada, não deixando, porém, de apresentar requisitos 

próprios, de acordo com a legislação. Em cada SC, a sua administração é sempre 

acompanhada por um registo, efetuado pelo preenchimento do Modelo nº 1509 do Instituto 

Nacional da Casa da Moeda (Anexo II). Neste modelo, individualizado por medicamento (o qual 

é identificado por DCI, forma farmacêutica, dosagem e respetivo código informático), o registo 

da administração é feito por doente, cada um identificado pelo seu nome e número de cama, 

indicando-se a quantidade da toma, o enfermeiro que a administrou e a data da administração. 

Existe um espaço para o registo de observações no qual o enfermeiro poderá registar as 

indicações que achar conveniente, como, por exemplo, se foi administrada a totalidade do 

medicamento, ou se este foi administrado em SOS. Na requisição deverá ainda constar sempre 

a identificação do SC, por designação e/ou código informático, a assinatura do diretor de 

serviço ou do seu substituto e a data do envio do modelo para os SF (original e cópia). 

 Na sua receção, o farmacêutico avalia o correto preenchimento das requisições, sendo 

atribuída a cada uma delas uma numeração sequencial, reiniciada no início de cada mês, para 

controlo interno, registada no original do modelo e num impresso de registo de saídas diárias 

de estupefacientes e psicotrópicos (Anexo III). É registado para cada fármaco a quantidade a 

fornecer, acompanhado pela assinatura e número mecanográfico do farmacêutico responsável 

pela sua validação. Caso o serviço requisitante seja servido pelo Pyxis®, o preenchimento 

desta requisição não é necessário, sendo substituído por um relatório reconhecido e aprovado 

pelo INFARMED (Deliberação n.º 292/2005, de 17 de fevereiro) e que é emitido todas as 

semanas. 

 O débito destes medicamentos é feito informaticamente ao serviço requisitante, com a 

exceção dos pensos transdérmicos e da metadona, uma vez que estes são apenas 

dispensados mediante autorização da DC ou mediante prescrição médica do CAT (via fax) a 

que o doente está referenciado, respetivamente; portanto, têm uma distribuição personalizada 

e, como tal, são debitados diretamente ao doente. Simultaneamente ao débito, são impressas 

guias de distribuição que acompanham a entrega da medicação e as respetivas requisições. É 

com base nestas que o TDT procede ao aviamento, conferido posteriormente por um 
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farmacêutico e entregue por um assistente operacional no respetivo SC ao enfermeiro 

responsável. A entrega é validada por este, através da sua assinatura e número mecanográfico 

no modelo nº 1509. O duplicado do modelo fica no SC, regressando o original aos SF, no qual, 

juntamente com a guia informática, fica arquivado por um período mínimo de 5 anos. 

 Tendo em conta o controlo a que devem estar sujeitos estes medicamentos, no CHSJ 

encontram-se armazenados numa sala-cofre, situado na farmácia central dos SF, organizados 

por ordem alfabética de DCI, seguida de ordem crescente de dosagem e de acordo com a 

regra FEFO. Diariamente, no final do dia, efetua-se a contagem de todas as unidades 

existentes no cofre, em comparação com a listagem informática das existências. 

 Caso seja prescrito um manipulado com estas substâncias, este é preparado na UMC. A 

matéria-prima é retirada do cofre-armazém pelo farmacêutico, que supervisiona o ato de 

pesagem, registando na folha de produção a quantidade utilizada, e imputa o consumo do 

manipulado ao SC a que este se destina. 

 Com a expiração do prazo de validade, estes medicamentos são sujeitos a destruição por 

processo de incineração. Caso esta aconteça nos SC, o enfermeiro-chefe ou o diretor de 

serviço, envia juntamente com a medicação uma nota de serviço de modo a que se efetue a 

inutilização informática  (acerto de regularização de existências) pelo diretor dos SF. 

 Um mapa mensal de consumo de estupefacientes e psicotrópicos é elaborado no último dia 

de cada mês. No final do ano, o diretor dos SF envia o conjunto de mapas para o INFARMED, 

de modo a que esta entidade mantenha um registo dos medicamentos que são consumidos. 

 Durante o estágio foi possível executar as tarefas de receção e numeração das requisições 

de psicotrópicos e estupefacientes, de registo informático dos consumos e de contagem diária 

das existências na sala-cofre. 

4.4.1.1 Circuito da Metadona 

 A metadona, um opióide semi-sintético, é utilizada na terapêutica de substituição do 

programa de recuperação e tratamento de toxicodependentes. A sua prescrição é da 

responsabilidade do médico do CAT ao qual o doente está referenciado. Esta é enviada por fax 

aos SF sempre que é necessária para confirmação, ficando disponível para futuras consultas. 

O fornecimento da metadona aos SF é realizado pela Direção Regional do Norte do Instituto da 

Droga e da Toxicodependência (IDT). 

 Na receção do modelo nº 1509 com a requisição de metadona, é-lhe atribuido um número 

de acordo com a numeração sequencial anual (de modo a evitar o extravio da requisição inicial 

e permitir maior controlo da medicação fornecida) e, após confirmação da prescrição e da dose 

em fax enviado pelo CAT, o farmacêutico procede ao registo da dispensa e imputação do 

consumo ao doente. É impressa uma guia de distribuição, enviada com a medicação e a 

requisição para o respetivo SC. Este fica com a cópia do modelo nº 1509, regressando o 

original e a guia de distribuição aos SF para arquivo em dossier próprio. 
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4.4.2. Hemoderivados 

 Os hemoderivados são medicamentos derivados do plasma humano e, dada a sua 

possibilidade de contaminação e transmissão de doenças, estão sujeitos a um rigoroso 

controlo, na sua aquisição, distribuição, dispensa e administração. Englobam imunoglobulinas 

dirigidas, imunoglobulinas polivalentes (cuja utilização está dependente de autorização pela DC 

e da assinatura de consentimento informado), albuminas, fatores de coagulação e colas. 

 A distribuição de medicamentos hemoderivados é regulada pelo Despacho conjunto 

1051/2000, de 14 de setembro. Este despacho preconizou que se instalasse nos SF uma 

metodologia adequada à investigação de uma eventual relação de causalidade entre a 

administração terapêutica de hemoderivados e a deteção de doença infeciosa transmitida pelo 

sangue. Para tal, todos os atos de requisição clínica, distribuição aos serviços e administração 

aos doentes devem ser acompanhados de um registo em modelo próprio – Modelo nº 1804 

(Anexo IV). Este modelo é constituido por duas vias, a original e autocopiável “Via Farmácia”, a 

arquivar nos SF, e a cópia “Via Serviço”, a anexar ao processo do doente, contendo a primeira 

todas as instruções relativas ao preenchimento, circuito e arquivo. 

 Os medicamentos hemoderivados estão sujeitos a um processo de libertação de lote oficial 

europeu que inclui a avaliação de parâmetros relacionados com a qualidade do produto e a 

emissão de um certificado por parte de um laboratório oficial. Este certificado deve acompanhar 

o lote respetivo e ser arquivado nos SF. 

 Com a receção da requisição nos SF, ao farmacêutico compete, após validação da mesma, 

o preenchimento da secção correspondente ao registo de distribuição, que inclui a identificação 

do medicamento, a quantidade, o lote enviado, o laboratório de origem e o número do 

certificado de libertação de lote. 

 A legislação prevê que, sem prejuízo das regras de registo de requisição, distribuição e 

administração dos medicamentos hemoderivados, a distribuição e registo do plasma fresco 

congelado inativado, bem como o arquivo do documento “Via Farmácia” relativo àqueles atos, 

poderá ser feito pelo serviço de imunohemoterapia. Assim, o serviço de imunohemoterapia do 

CHSJ dispõe de um stock de plasma e de fatores de coagulação, que funciona como um 

armazém avançado. A sua reposição é realizada por stocks nivelados, mediante o envio da 

requisição de hemoderivados preenchida para os SF, onde o farmacêutico responsável 

procede à transferência informática de stock da farmácia central para o serviço e um TDT 

dispensa os medicamentos. 

 Durante o estágio, foi possível executar as tarefas de preenchimento da requisição (quadro 

C) e de registo informático de consumos. 
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5. Produção e Controlo de Medicamentos 

Um medicamento manipulado (MM) é qualquer formulação magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob responsabilidade de um farmacêutico. A produção de MM a nível 

hospitalar permite a personalização da terapêutica de acordo com o perfil fisiopatológico do 

doente, uma vez que os medicamentos industrializados comercializados podem incluir 

componentes não tolerados pelo doente ou podem não apresentar a dosagem e/ou forma 

farmacêutica adequada. Por outro lado, também permite o preenchimento de nichos não 

ocupados pela indústria farmacêutica e a associação de substâncias ativas não disponíveis no 

mercado. Assim, revela-se importante em áreas como a pediatria, a dermatologia e a 

oftalmologia, entre outras. Também tem vantagens económicas, nomeadamente pela 

racionalização da distribuição dos medicamentos através do seu fracionamento e 

reembalagem.  

Neste contexto, o farmacêutico é um profissional que possui os conhecimentos e as 

aptidões necessárias para manipular e preparar medicamentos individualizados, sendo esta 

uma atividade que requer conhecimentos clínicos e farmacotécnicos. 

A unidade de manipulação de medicamentos do CHSJ efetua preparações destinadas ao 

tratamento de doentes individuais (o que pressupõe o seu uso imediato) e também 

preparações em escala alargada, preparadas com antecedência e destinadas a doentes 

potenciais, ou a uso clínico mas não dos doentes (como soluções de desinfetantes). Subdivide-

se na unidade responsável pelas preparações estéreis e na unidade responsável pelas não 

estéreis. Todavia, o espaço possui duas áreas comuns: o armazém e o vestiário, onde 

qualquer pessoa que circule na unidade deve primeiro equipar-se com vestuário adequado 

(farda – camisola e calças) e colocar uma touca no cabelo e protetores de calçado. 

A preparação de citotóxicos (CTX), apesar de estéril, é realizada numa área distinta – a 

UCPC. Existe ainda uma zona destinada à reembalagem de medicamentos. 

5.1. Recursos Humanos 

Nesta unidade trabalham farmacêuticos, TDT e assistentes operacionais. Todo o pessoal 

envolvido possui formação e treino adequado, inclusive os funcionários responsáveis pela 

limpeza, visto que esta segue regras importantes – devem utilizar, por exemplo, a técnica do 

duplo balde. Todos os trabalhadores e visitantes devem seguir padrões elevados de higiene e 

limpeza. Problemas de saúde, como doenças transmissíveis ou feridas, devem ser 

prontamente comunicados ao farmacêutico responsável.  

Na preparação dos CTX, os TDT estão em regime de rotatividade constante. Há uma 

monitorização contínua do estado de saúde dos vários profissionais que aí colaboram, uma vez 

que existem evidências bibliográficas relacionadas com os riscos acrescidos para a saúde, 

dado o potencial carcinogénico/mutagénico/teratogénico dos fármacos citotóxicos. Além disso, 
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nenhuma mulher que se encontre grávida ou a amamentar pode trabalhar nesta área, por 

motivos de segurança.  

5.2. Registo de Não Conformidades 

As não conformidades passíveis de ocorrer na unidade de produção estão descritas numa 

lista, sendo classificadas em: validação da prescrição médica, elaboração da ordem de 

preparação, manipulação/validação da manipulação, registo, débito informático, receção e 

transporte de medicamentos, controlo e reposição de stock, organização/limpeza e asseio 

(áreas comuns), limpeza (sala asséptica/sala de apoio).  

Quando ocorre uma não conformidade, o farmacêutico regista-a em folha de registo própria, 

assinalando o número do código da ocorrência, o resumo da situação, as causas da 

ocorrência/causas potenciais, a ação corretiva/proposta de melhoria e, por fim, se o lote foi 

rejeitado ou aprovado, o que pode acontecer nomeadamente quando a não conformidade não 

foi detetada a tempo de evitar o uso do medicamento. Periodicamente todas as não 

conformidades são estudadas em reuniões de serviço, tirando-se as devidas conclusões. 

5.3. Conceito Integrado de Garantia de Qualidade 

O objetivo da unidade de produção é preparar medicamentos eficazes e seguros para os 

doentes, o que só pode ser alcançado com a implementação de um sistema de gestão da 

qualidade.  

Não sendo, de facto, possível o controlo da qualidade, existe no entanto uma garantia de 

qualidade de todas as preparações realizadas na unidade de manipulação do CHSJ. Isto deve-

se à existência de procedimentos padronizados que, aplicados a cada etapa do processo de 

fabrico, garantem a qualidade do produto acabado. 

Outros aspetos relacionados com a garantia de qualidade envolvem: 

  o pessoal, que possui formação específica e contínua e respeita as normas de higiene; 

  as instalações, existindo uma separação das diferentes atividades desenvolvidas bem 

como uma limpeza adequada. Quando necessário, existem diferenças de pressão entre 

zonas e controlo de temperatura e humidade. 

  os diferentes equipamentos, que são sujeitos a controlo, verificação e calibração 

periódica. No caso das câmaras de fluxo laminar (CFL), esta calibração tem periodicidade 

mínima semestral. Procede-se sempre a uma limpeza/desinfeção das CFL antes de se 

iniciar a sua utilização. No caso dos frigoríficos, estes têm sistema de controlo e registo de 

temperatura máxima e mínima e alarme permanentemente ativado; 

  as matérias-primas e materiais de embalagem utilizados, que possuem certificados de 

análise de acordo com normas descritas na Farmacopeia Portuguesa; 
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  a técnica assética é estritamente seguida quando a situação assim o exige, para 

garantir a ausência de partículas e pirogénios, e existem protolocos estabelecidos para 

controlo da contaminação microbiana; 

  as preparações são submetidas a verificações e ensaios de controlo. 

5.4. Preparação de Formas Farmacêuticas Estéreis 

Na Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis (UMME) são produzidos todos os 

medicamentos estéreis do CHSJ, com exceção dos fármacos citotóxicos, os quais são 

preparados numa unidade própria. Assim, a UMME é responsável por preparar e dispensar 

misturas nutritivas e outros medicamentos estéreis seguros e eficazes. 

5.4.1. Espaço Físico 

A preparação de medicamentos estéreis deve ser realizada em áreas limpas e estéreis, 

sendo a entrada do pessoal e do material feita através de antecâmaras. Assim, o espaço físico 

da UMME do CHSJ está organizado da seguinte forma: 

 centro de validação farmacêutico; 

 antecâmara da sala de apoio – onde se procede à colocação da máscara, touca, 

protetor de calçado e bata estéril, e à lavagem e desinfeção das mãos. As portas de ligação 

entre a antecâmara e a sala funcionam de forma a que, enquanto uma porta estiver aberta, a 

outra está obrigatoriamente fechada; 

 sala de apoio – onde se procede à preparação dos produtos e materiais clínicos 

necessários e à rotulagem dos produtos acabados. Um transfer, ou seja, uma janela de porta 

dupla com espaço para transferência de produtos, permite a passagem dos produtos e dos 

materiais entre a sala asséptica e a sala de apoio. Existe ainda uma câmara de fluxo laminar 

vertical (CFLV); 

 armazém da sala de apoio – local de armazenamento dos produtos e materiais clínicos 

necessários à preparação, já descartonados; 

 antecâmara da sala asséptica – semelhante à antecâmara da sala de apoio; 

 sala assética – onde se procede à preparação dos produtos estéreis. Existem duas 

câmaras de fluxo laminar horizontal (CFLH) de classe 100 e bancadas e prateleiras em aço 

inox para preparação do material. A pressão dentro da sala é positiva. 

5.4.2. Procedimentos 

A este nível o papel do farmacêutico assenta: 

 em critérios técnicos, por um lado, visto que a elaboração dos produtos deve ser 

realizada sob condições controladas, de maneira a garantir que o produto apresenta 

integridade físico-química e assética, bem como a dose correta; 

 em critérios clínicos, por outro, através da integração em equipas multidisciplinares, 

levando à potencial diminuição de efeitos adversos. 
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A preparação das formas farmacêuticas estéreis pressupõe uma limpeza e desinfeção 

adequadas das mãos e da área de trabalho e o uso de equipamento individual de proteção. A 

CFL é ligada pelo menos 30 minutos antes de se iniciar a manipulação, sendo limpa e 

desinfetada. A seleção dos produtos e a preparação propriamente ditas fazem-se segundo a 

ficha técnica de preparação (FTP). 

Assim, um TDT presente na sala de apoio reúne todo o material necessário para cada 

preparação, colocando-o em tabuleiro próprio de forma individualizada, juntamente com a FTP, 

após descontaminação com etanol a 70º. O material é passado para a sala assética através do 

transfer, onde é recebido por um TDT circulante, que executa todas as tarefas de apoio à 

preparação no exterior da câmara, pois os manipuladores propriamente ditos não podem retirar 

as mãos da CFLH após terem calçado as luvas estéreis. Este TDT abre o invólucro do material 

clínico diretamente para dentro da CFLH, através da técnica “casca de banana”, e coloca a 

FTP no exterior do vidro lateral da CFL, para fácil leitura dos manipuladores. Estes são um TDT 

e um farmacêutico, realizando cada um tarefas próprias. Ambos fazem a preparação de acordo 

com a FTP, havendo um procedimento de dupla verificação, para confirmação de todos os 

volumes. O TDT circulante transfere, em tabuleiro próprio, o produto juntamente com a FTP 

para a sala de apoio, onde o TDT aí presente procede à rotulagem e ao acondicionamento 

secundário. Este último faz ainda o registo diário da quantidade de materiais utilizados, bem 

como dos respetivos lotes.  

De facto, o registo diário de produção de todas as manipulações ocorridas na UMME é 

fundamental para garantir a rastreabilidade da produção e para avaliar estatisticamente o 

número de preparações produzidas.  

De maneira a garantir a segurança e a qualidade dos manipulados, são realizados ensaios 

de verificação, descritos na parte final da FTP. Destes constam, por exemplo, a cor, o aspeto 

visual, a densidade gravimétrica (que ainda não é efetuada no CHSJ por falta de equipamento 

próprio) e o controlo microbiológico. Este último é feito aleatoriamente de forma diária, ou seja, 

existe controlo todos os dias mas não de todos os produtos. Para o efeito, é retirada uma 

pequena amostra do produto final, que é colocada em meio líquido (BactecTM Plus+ C/F*), 

para que se proceda à sua análise microbiológica. 

5.4.3. Misturas para Nutrição Parentérica 

Quando existe um comprometimento parcial ou total do sistema digestivo, a nutrição 

parentérica é fundamental, ao providenciar nutrientes para a manutenção dos órgãos e tecidos 

e, no caso dos mais jovens, para o crescimento e desenvolvimento.  

No CHSJ a maioria dos destinatários das bolsas nutritivas personalizadas são doentes com 

síndrome do intestino curto e transplantados.  
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5.4.3.1. Bolsas Nutritivas 

Existem comercializadas no mercado bolsas tricompartimentadas para nutrição parentérica, 

compostas por volumes fixos e quantidades específicas de aminoácidos, glucose e lípidos. 

Estas bolsas podem ser aditivadas, para ir ao encontro das exigências de um doente 

específico.  

Quando as bolsas nutritivas ternárias não têm estabilidade, são preparadas separadamente 

uma solução aquosa (com glucose, aminoácidos, eletrólitos, oligoelementos, vitaminas 

hidrossolúveis) e uma emulsão lipídica (com triglicerídeos e vitaminas lipossolúveis). Os prazos 

de validade variam consoante a constituição da bolsa. 

A UMME prepara as bolsas nutritivas necessárias para o serviço de internamento e para 

ambulatório. Para os adultos, são preparadas bolsas tricompartimentadas aditivadas; para a 

pediatria, são preparadas bolsas individualizadas ou, para idades superiores a 2 anos, bolsas 

tricompartimentadas aditivadas; para a neonatologia são preparadas bolsas individualizadas ou 

padronizadas. As bolsas individualizadas são utilizadas, portanto, quando o doente requer uma 

composição muito específica. Quanto às bolsas padronizadas, o CHSJ possui 4 tipos 

diferentes (ver Tabela 2), sendo que todas elas são misturas binárias – sendo necessário, é 

preparada uma emulsão que contém os lípidos. 

Tabela 2. Tipos de bolsas padronizadas preparadas no CHSJ. 

A B1 B2 C 

1º e 2º dia de vida 
 

≥3º dia de vida 
≤1500g de peso 

≥3º dia de vida 
>1500g de peso 

 10g glucose/100ml 7g glucose/100ml  

5.4.3.2. Procedimentos 

Validação 

As prescrições e requisições das bolsas nutritivas são validadas por um farmacêutico, que 

analisa: 

 se as quantidades nutricionais prescritas estão de acordo com os valores estabelecidos 

nos protocolos, tendo em conta características do doente, quer relacionadas com a situação 

clinica e a terapêutica farmacológica em vigor, quer com parâmetros antropométricos, como o 

peso e índice de massa corporal e, eventualmente, com parâmetros bioquímicos (como o 

balanço azotado, hídrico e ionograma); 

 se há alguma alteração significativa no fornecimento diário de nutrientes, razão pela 

qual é sempre feita uma comparação com a prescrição anterior; 

 a compatibilidade entre os componentes da prescrição e sua estabilidade; 

 se a via de administração é adequada (pode ser via central ou via periférica, o que 

depende da osmolaridade). 

Em caso de deteção de algum problema, o médico e/ou o nutricionista são contactados. 
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Emissão de Ordens de Preparação e Rótulos 

Após validação, o farmacêutico elabora a técnica de preparação (Anexo V) e imprime rótulos 

para todas as bolsas nutritivas. O rótulo contém o nome do doente e do serviço clínico, o lote, a 

data de preparação, o prazo de validade, condições de conservação e a composição qualitativa 

e quantitativa (Anexo VI). Uma cópia do rótulo é colada no verso da técnica de preparação, 

para que seja arquivada. Todas as técnicas e rótulos são assinados por um farmacêutico, 

sendo confirmados por um segundo. É ainda feito o débito informático dos componentes 

gastos.  

Aquando do cálculo dos diversos componentes, o farmacêutico calcula uma percentagem de 

volume em excesso e a correspondente proporção para cada componente. Este volume 

adicionado ao volume prescrito destina-se à purga do sistema de administração, com o objetivo 

de o limpar e de eliminar o ar presente. 

Preparação de Bolsas de Nutrição Parentérica 

A preparação das bolsas de nutrição é realizada na CFLH, sendo que se utilizam sobretudo 

seringas para a medição de volumes.  

Para a preparação de bolsas de pequeno volume, como as destinadas ao serviço de 

neonatologia, utiliza-se um sistema de seringa ligado a bomba peristáltica para medir os 

volumes das soluções de glucose e aminoácidos e transferi-los automaticamente para a bolsa. 

Os volumes de micronutrientes são medidos em seringas adequadas e posteriormente 

transferidos para a bolsa pela ordem estabelecida na FTP, procedendo-se à homegeneização 

entre cada adição. A emulsão lipídica é medida e acondicionada numa seringa opaca. 

No caso de bolsas mais volumosas, como as bolsas individualizadas destinadas ao serviço 

de pediatria, procede-se primeiro ao ajuste dos volumes de macronutrientes nas suas 

embalagens primárias originais. Segue-se a aditivação das soluções de glucose e aminoácidos 

com diferentes micronutrientes, consoante a sua estabilidade, promovendo a homogeneização 

entre cada adição. Os soros aditivados são reunidos na bolsa, através de uma bomba de 

vácuo, seguindo a ordem estabelecida na FTP para os micronutrientes. 

Por último, para preparar as bolsas tricompartimentadas comerciais, é necessário quebrar 

os selos que separam as soluções de glucose, aminoácidos e a emulsão lipídica, 

homogeneizando o conteúdo da bolsa (note-se que esta tarefa não tem de ser realizada em 

CFLH). Pode, seguidamente, proceder-se à aditivação, transferindo-se os micronutrientes para 

a bolsa pela ordem listada na FTP e homogeneizando a emulsão entre cada adição. Na 

antecâmara da sala assética, o TDT cola o rótulo e coloca as preparações na embalagem 

secundária, que é selada termicamente. Posteriormente, as diferentes preparações são 

acondicionadas em malas térmicas, com acumuladores de frio, assegurando a manutenção 

das condições de conservação no transporte até ao local de administração. 
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Dois problemas associados à preparação da nutrição parentérica são a estabilidade físico-

química e a compatibilidade entre os componentes. De facto, os lípidos, as vitaminas e alguns 

aminoácidos são muito suscetíveis a reações de oxidação e degradação, razão pela qual as 

bolsas são colocadas num acondicionamento de alumínio, para se manterem protegidas da luz. 

As incompatibilidades podem manifestar-se pela formação de precipitados e ser evitadas com 

uma correta ordem de adição dos diferentes componentes. A precipitação de fosfato cálcico é 

uma das incompatibilidades mais preocupantes. Para o evitar, os sais de fosfato são 

adicionados previamente aos de cálcio, que são os últimos a ser acrescentados. Além disso, a 

adição não é feita de forma consecutiva e é sempre feita uma inspeção visual final, a fim de 

detetar eventuais precipitados. 

Assim, o papel dos farmacêuticos, dos TDT e dos auxiliares e o respeito das várias regras 

descritas no manual de procedimentos são fundamentais, para evitar as complicações que 

podem surgir: 

 formação de precipitados, principalmente fosfato de cálcio, podem originar problemas 

respiratórios; 

 erros no cálculo da concentração e das quantidades dos componentes podem originar 

alterações metabólicas/eletrolíticas; 

 comprometimento da assepsia pode originar complicações infeciosas; 

 omissão/excesso de algum componente ou a perda de estabilidade podem também 

originar problemas. 

5.4.4. Outras preparações estéreis 

Além das misturas para nutrição parentérica, a UMME também prepara enzimas de 

substituição, colírios fortificados e outros medicamentos estéreis que sejam necessários. 

Estes medicamentos são preparados consoante o agendamento da dispensa em 

ambulatório ou, para os serviços de internamento e consulta, consoante as prescrições 

médicas. Porém, a manipulação das enzimas de substituição exige primeiramente um parecer 

da DC. 

Os colírios preparados na UMME são fortificados essencialmente com imunomodeladores e 

anti-infeciosos.  

Outra preparação específica efetuada na UMME é a do soro autólogo para oftalmologia, que 

é utilizado como substituto lacrimal em doentes submetidos a transplantes da córnea. Esta 

preparação é realizada exclusivamente pelo farmacêutico e é feita na CFLV, dado existir risco 

biológico para o operador. O sangue chega aos SF já centrifugado, e o farmacêutico deve 

misturar numa seringa o soro do doente com soro fisiológico, numa proporção de 1:4, 

distribuindo a mistura por frascos estéreis. Neste caso é sempre efetuado controlo 

microbiológico.  
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5.5. Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

Na Unidade de Manipulação de Medicamentos Não Estéreis (UMMNE) do CHSJ, são 

elaboradas preparações sólidas (papéis farmacêuticos e cápsulas), semissólidas (como 

pomadas) e líquidas (soluções e suspensões). 

No caso da Pediatria, as formas farmacêuticas líquidas são as mais adequadas, uma vez 

que permitem uma maior adesão à terapêutica, pela facilidade de administração e maior 

flexibilidade através do ajuste de dose. Comparativamente aos papéis medicamentosos, a 

preparação é menos morosa e obtém-se maior rigor posológico.  

A preparação dos medicamentos manipulados na UMMNE destina-se a diferentes fins: 

pedidos dos serviços de internamento, dispensa em regime de ambulatório (com base no mapa 

de agendamento da UFA), reposição do stock e substituição dos medicamentos manipulados 

próximos do fim do prazo de utilização dos armazéns avançados Pyxis®. Esta análise dos 

prazos de validade é feita semanalmente. 

5.5.1. Matérias-primas  

Os pedidos de compra das matérias-primas e das especialidades farmacêuticas 

industrializadas são efetuados pelo farmacêutico do setor da gestão. Esta aquisição deve ter 

em conta a lista de fornecedores autorizados e a lista de substâncias que não podem ser 

utilizadas para preparação de MM. Quando as matérias-primas chegam, permanecem em 

“quarentena” num local identificado, até conferência e aprovação pelo farmacêutico. Este 

verifica as características organoléticas, a rotulagem, se possui no mínimo um ano de prazo de 

validade aquando da entrega, se o acondicionamento está feito em recipientes adequados e se 

estes apresentam integridade e boas condições de higiene. Além disso, todas as matérias-

primas devem ser acompanhadas do boletim de análise e, se consideradas perigosas, também 

da ficha de dados de segurança, escrita em português, quando adquiridas pela primeira vez 

(Deliberação n.º 1497/2004, de 7 de dezembro). 

As matérias-primas são armazenadas por ordem alfabética e de modo a possibilitar uma 

utilização FEFO. No caso particular de substâncias inflamáveis/corrosivas, o armazenamento é 

efetuado numa prateleira junto ao chão, separadamente das restantes. 

5.5.2. Procedimentos 

A quantidade preparada depende da estabilidade da preparação e do destino das 

preparações. Os MM para doentes internados são preparados para 14 dias, exceto no caso 

dos antimicrobianos (7 dias) ou outros pontuais; no caso dos doentes de ambulatório, são 

feitas preparações suficientes para um mês, exceto quando não é possível devido aos prazos 

de validade. 

Antes dos MM serem preparados, a prescrição é sujeita a validação farmacêutica. É 

impressa uma FTP (Anexo VII) que contém o nome da preparação, o número do lote, a 
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quantidade a preparar, a data de preparação, informações sobre as matérias-primas (origem, 

número de lote, validade, quantidade calculada, quantidade medida/pesada), equipamento, 

embalagem, prazo de utilização e condições de conservação, ensaios de verificação. Todos os 

passos têm a data e a rubrica do operador e do supervisor e, no fim, é assinalada a 

aprovação/rejeição da preparação pelo farmacêutico. Também é impresso o rótulo (Anexo VIII), 

em duplicado, pois é colocada uma cópia deste na FTP.  

A maioria dos MM são preparados com alguma frequência na UMMNE, pelo que possuem 

código no sistema informático e uma FTP pré-preparada. Quando não existe uma fórmula 

descrita adequada ao pretendido, utiliza-se o “veículo para a preparação de suspensões orais, 

isento de açúcar” (FGP B.9) dado que possui propriedades que garantem a obtenção de 

suspensões por simples dispersão das substâncias ativas, permitindo uma preparação fácil e 

rápida de produtos acabados com qualidade, características apropriadas para administração 

por via oral e estabilidade física e microbiológica.  

Antes da preparação propriamente dita, o manipulador limpa e desinfeta as mãos, bem 

como a superfície de trabalho, com etanol a 70º e seleciona o material, equipamento e 

matérias-primas necessárias. A preparação respeita as Boas Práticas de Preparação de 

Medicamentos Manipulados (Portaria nº 594/2004, de 2 de junho) e é feita seguindo a FTP. O 

MM é então acondicionado e rotulado. Todas as pesagens e medições de volume devem ser 

realizadas ou supervisionadas pelo farmacêutico.  

Por fim, são efetuadas verificações a fim de atestar a qualidade das preparações, cujos 

resultados devem ser registados na respetiva FTP. Há sempre uma análise dos caracteres 

organoléticos, bem como uma verificação final da massa/volume. O produto semi-acabado 

deve também satisfazer os requisitos estabelecidos na monografia genérica da Farmacopeia 

Portuguesa para a respetiva forma farmacêutica. Além disso, consoante a forma farmacêutica 

do MM, são feitos outros ensaios, nomeadamente uniformidade de massa nas formas 

farmacêuticas sólidas e pH nas formas farmacêuticas líquidas. 

5.6. Manipulação de Fármacos Citotóxicos 

Os medicamentos citotóxicos são preparados na UCPC, que possui uma área própria, 

localizada no Hospital de Dia do CHSJ, junto às salas onde os adultos e as crianças fazem os 

tratamentos de quimioterapia. Nesta unidade são preparados os ciclos de quimioterapia para o 

HDA, quer de adultos quer de pediatria, bem como para serviços de internamento do hospital 

(hematologia clínica, hematoncologia pediátrica, unidade de doentes neutropénicos). A 

terapêutica adjuvante a ser administrada no domicílio é, por sua vez, fornecida na UFA. 

Alguns dos medicamentos a serem preparados exigem, no início da terapêutica, autorização 

da DC. Os medicamentos que são de importação e sem evidência clinica comprovada exigem 

relatório médico e consentimento informado do doente. 
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5.6.1. Espaço Físico 

A UCPC possui três áreas distintas: a zona negra, a zona cinzenta e a zona branca. 

Na zona negra o pessoal deve usar protetores de calçado, bata e luvas de proteção 

individual. Aqui encontram-se armazenados os CTX, em armários, por ordem alfabética da 

DCI, e de acordo com as respetivas condições de conservação, pelo que, quando necessário, 

estão no frigorífico e/ou protegidos da luz. Encontra-se ainda o equipamento e o material 

clínico necessário à preparação. Um transfer  permite a comunicação entre esta zona e a zona 

branca. 

A zona cinzenta corresponde à antecâmara da zona branca, sendo o local em que os 

manipuladores que lá entrarão se preparam, lavando e desinfetando as mãos e equipando-se 

com touca, máscara de autofiltração P3 e um primeiro par de luvas de acetonitrilo. 

É na zona branca que se faz a preparação propriamente dita. Existem duas CFLV  de classe 

II.B2, bancadas para preparação do material e contentores para os resíduos formados durante 

a manipulação. O técnico manipulador calça o segundo par de luvas (de látex, estéreis) no 

interior na CFLV. A zona está pressurizada negativamente, de modo a evitar que eventuais 

resíduos dos citotóxicos abandonem a sala. 

A unidade possui dois guichets, através dos quais contacta diretamente com os enfermeiros 

presentes na sala de tratamento de quimioterapia para adultos, possibilitando, não só a 

receção de prescrições médicas, mas também a saída dos medicamentos. 

5.6.2. Procedimentos 

Transporte, receção e armazenamento de CTX 

Os responsáveis por estes processos são os TDT e os auxiliares de ação médica, devendo 

ser assegurada a segurança, quer dos operadores quer do ambiente circundante. O transporte 

é feito em malas com advertência exterior sobre a presença de citotóxicos. O circuito de 

distribuição é específico, sendo os CTX distribuídos de forma separada dos restantes 

medicamentos. Aquando da receção, são confirmados os medicamentos, os lotes e as 

quantidades recebidas, procedendo-se ao seu armazenamento adequado em armários 

próprios e permitindo uma rotatividade adequada do stock (FEFO).  

Receção das prescrições e elaboração das ordens de preparação  

As prescrições chegam à UCPC através dos enfermeiros, que entregam o original da 

prescrição médica, podendo também ser efetuada via online. Os farmacêuticos são 

responsáveis por rececioná-las, verificando se têm toda a informação necessária, 

nomeadamente data e assinatura médica, identificação do doente, dose, via, ritmo e duração 

de administração dos fármacos. Da prescrição consta o ciclo completo de quimioterapia, pelo 

que contém não só os fármacos citotóxicos que deverão ser preparados na UCPC, mas 

também terapêutica adjuvante. 
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A validação é realizada tendo em conta essencialmente a adequabilidade do protocolo 

clínico à patologia, a dose prescrita, a via de administração e compatibilidades, nomeadamente 

com o solvente usado. A dose do fármaco é habitualmente decidida segundo a superfície 

corporal do doente, no entanto pode ser ajustada de acordo com diferentes parâmetros, como 

a clearance renal e, em caso de toxicidade, deve ser diminuída. As vias de administração 

possíveis são variadas, incluindo intravenosa, intramuscular, subcutânea e intratecal. Os 

fármacos podem ainda ser administrados em bólus ou em perfusão. Para certos fármacos, 

como o 5-fluorouracilo, existe ainda a possibilidade de utilizar uma bomba perfusora, em que a 

administração pode durar mais do que 24 horas e o doente a pode realizar no domicílio.  

Segue-se a elaboração dos rótulos, que funcionam como ordens de preparação e que no 

CHSJ é feita de forma manual. Uma cópia é colocada na respetiva prescrição. Os rótulos têm a 

identificação do doente e do serviço clínico, a data de preparação e a hora (esta apenas 

quando a preparação se destina ao internamento, por causa da estabilidade), a composição, a 

diluição (ou seja, o volume de uma determinada solução injetável de grande volume a usar 

para diluir o fármaco – pode ser solução de cloreto de sódio a 0,9% ou solução de soro 

glicosado a 5%, etc.), o volume de CTX a medir, o volume final da preparação, as condições de 

conservação e estabilidade, a via e duração de administração e a assinatura do farmacêutico 

que a elaborou (Anexo IX). Na escolha da bolsa de solução para diluição o farmacêutico tem 

em conta eventuais incompatibilidades bem como o volume final e o volume possível de 

aditivação. São ainda colocadas eventuais observações, inclusive para o técnico preparador. 

Diariamente é feito um agendamento das preparações para o dia seguinte, em que é 

atribuído um número sequencial a cada doente (por dia) e é registado o número de 

preparações a efetuar para cada um. Após a preparação, é nesta folha que é registada a hora 

de saída. 

Preparação dos CTX 

A CFLV  é limpa no início do dia e novamente descontaminada no final.  

Na zona negra, um farmacêutico confirma o rótulo do fármaco a preparar, assinando 

também, de modo a existir uma dupla validação. Preparando um tabuleiro por preparação, 

coloca o medicamento e o saco de soro a utilizar, juntamente com o rótulo, pulverizando tudo 

com álcool a 70º e colocando no transfer. Os medicamentos e respetivos lotes são anotados 

numa folha de registo. Na zona branca, o TDT de apoio retira os tabuleiros, dispondo-os num 

carro de apoio adjacente à CFLV por ordem de entrada. Analisando os rótulos, seleciona o 

material de trabalho necessário e coloca tudo na CFLV, após borrifar com etanol a 70º 

novamente, sendo que a abertura dos invólucros é efetuada já no interior da câmara. A ordem 

de preparação é afixada na parte exterior do vidro. O TDT que está a efetuar a manipulação 

não retira nunca as mãos da câmara, trabalhando com adequada técnica assética. Também 
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nesta fase existe dupla validação, já que todas as operações são confirmadas pelo TDT que 

está a apoiar a manipulação. Uma vez finalizada a operação, os produtos são colocados no 

tabuleiro com os rótulos e introduzidos no transfer, para que o farmacêutico confirme a 

identificação do doente e os volumes e soluções de diluição usadas, faça uma inspeção visual 

da preparação e coloque o rótulo. Dá-se então saída ao medicamento. 

O material utilizado é variado, sendo selecionado em função da operação a realizar, do 

volume a medir e do fármaco (por exemplo se é ou não muito viscoso). Assim, destacam-se: 

 as seringas e equipamentos de infusão com conexões Luer-lock (com rosca), para que 

as ligações sejam seguras  e não haja derramamento de CTX; 

 os sistemas de conexão chemo-spikes, que possibilitam a medição de volumes sem 

risco de gotejamento, e sem necessidade de recorrer à técnica da pressão negativa, graças a 

um filtro que previne ainda a contaminação do operador e do ambiente; 

 o sistema prolongador Cyto-Set, o qual permite uma preparação e administração segura 

dos CTX. 

Para as medições e transferências de volumes com seringa, é necessário envolver a 

conexão seringa/agulha ou seringa/spike com compressas esterilizadas embebidas em etanol 

a 70º para prevenir a eventual contaminação do operador pela libertação de aerossóis. 

Em caso de acidentes e derramamentos de CTX, existem protocolos que devem ser 

seguidos, a fim de garantir a segurança do pessoal e minimizar os riscos, o que inclui a 

utilização de kits de derramamento. 

Por outro lado, existem também protocolos em caso de extravasão de CTX, isto é, de fuga 

acidental de uma solução de citotóxicos para o espaço/tecido circundante durante a 

administração, podendo provocar danos funcionais e estéticos ao doente. 

Refira-se ainda que os CTX se podem encontrar sob a forma de comprimidos, cápsulas ou 

suspensão oral, acondicionados em blister ou frasco. Porém, as dosagens apresentadas pela 

indústria farmacêutica podem não satisfazer as necessidades individuais de determinados 

doentes, por exemplo em pediatria. Uma vez que nunca se devem abrir cápsulas ou pulverizar 

comprimidos, quer em ambiente aberto quer em câmara, pois os pós libertados aumentariam o 

risco de contaminação do operador e do meio ambiente, devem-se tentar obter formas orais 

líquidas. Estas preparações devem então ser realizadas na UCPC, a partir de liofilizados, 

cápsulas, comprimidos ou soluções injetáveis, na CFLV, e acondicionadas em frascos. 

5.7. Reembalagem e Fracionamento 

A necessidade de reembalar especialidades farmacêuticas advém do facto de a indústria 

nem sempre as disponibilizar sob a forma de unidose, o que  é essencial para o funcionamento 

do sistema de distribuição do medicamento em dose unitária no hospital. Esta necessidade 

surge também aquando da dispensa de medicamentos na UFA, em quantidade ajustada a 30 
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dias de terapêutica. De facto, a reembalagem permite diminuir o desperdício e aumentar o 

controlo sobre as existências e o orçamento. 

Ao proceder à reembalagem de medicamentos é necessário garantir que a nova embalagem 

é adequada às suas características e que está devidamente rotulada, com identificação da 

substância ativa e dosagem, além do número de lote e prazo de validade atribuídos. Este 

corresponderá a 25% do prazo atribuido pela indústria, até um máximo de 6 meses, quando o 

medicamento é retirado da sua embalagem primária. 

No CHSJ, a reembalagem de formas farmacêuticas orais sólidas unitárias é 

maioritariamente feita com recurso ao sistema automático FDS (Fast Dispensing System). O 

sistema consiste num conjunto de cassetes que contêm comprimidos, cápsulas, etc., os quais 

são dispensados, de acordo com a informação do software, através de um rotor. Este está 

calibrado para um dado medicamento, de uma dada marca e com uma certa dosagem. A forma 

farmacêutica é lançada num canal comum e embalada individualmente numa fita, onde é 

impresso o rótulo. Ao serem lançados no canal, os comprimidos não revestidos libertam pó, de 

acordo com a sua friabilidade (desgaste mecânico), mas considera-se que as perdas não são 

significativas para a maioria dos medicamentos. 

Por um lado, o FDS tem as vantagens da rapidez e da diminuição de erros, constituindo 

uma garantia de qualidade e segurança, além de permitir reembalar os medicamentos 

necessários para cada cama e SC, facilitando a distribuição em dose unitária. Por outro lado, 

tem as desvantagens de o custo de calibração ser elevado (condicionando o número e a 

variedade de medicamentos disponíveis para reembalagem) e de não permitir a reembalagem 

de certos medicamentos, nomeadamente: 

 termolábeis, pois o sistema não é refrigerado; 

 fotossensíveis, uma vez que não são produzidas fitas fotoprotectoras compatíveis com 

o sistema; 

 higroscópicos; 

 citotóxicos e anti-infeciosos, devido ao desgaste mecânico associado ao funcionamento 

do sistema. Note-se que o pó resultante da queda dos comprimidos é libertado para o 

ambiente e conduz ao aparecimento de contaminações cruzadas, o que, no caso dos 

citotóxicos, pode levar a efeitos nefastos na saúde de operadores e doentes e, no caso 

dos anti-infeciosos, favorecer o aparecimento de resistências cruzadas. 

Para além do FDS, os SF do CHSJ dispõem ainda de um sistema semi-automático de 

reembalagem para o qual existe fita fotoprotetora disponível, pelo que permite reembalar 

medicamentos fotossensíveis. Este sistema também é usado para reembalar os medicamentos 

que não têm cassete calibrada no FDS e as frações de comprimidos. 
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A reembalagem de citotóxicos é um caso especial, dados os riscos associados a este tipo 

de fármacos e os cuidados que são necessários na sua manipulação. A utilização de máquinas 

de reembalagem automáticas não é, como se viu, uma opção viável, visto haver risco de 

contaminação cruzada e de produção de pós, com potenciais perigos para a saúde de doentes 

e operadores. Assim, no caso de ser necessária, a reembalagem de citotóxicos é realizada em 

câmara de fluxo laminar vertical, sendo que o operador usa todo o equipamento de proteção 

individual atrás descrito e manipula as cápsulas ou comprimidos com pinça de metal, 

observando os supramencionados procedimentos inerentes à manipulação de citotóxicos. 

Geralmente, os medicamentos citotóxicos reembalados destinam-se à UFA, onde há a 

necessidade de dispensar embalagens com um número de unidades ajustado ao mês ou à 

data da próxima consulta. Portanto, distribui-se um determinado número de comprimidos ou 

cápsulas da embalagem industrial por frascos de vidro âmbar, que são devidamente rotulados 

e identificados como CTX. 

Por último, há que referir que na unidade de reembalagem também se procede ao 

fracionamento (e reembalagem) de comprimidos quando é comum o uso de dosagens 

inferiores às disponibilizadas pela indústria. Também há casos mais específicos ou menos 

usuais em que são os enfermeiros que fracionam os comprimidos antes da sua administração. 

O fracionamento pode ser executado pela técnica da mão dominante, com bisturi ou com 

aparelho próprio. Por princípio, não se fracionam os seguintes comprimidos: multifármaco, 

revestidos, de libertação modificada, espessos e gastrorresistentes. 

 

Durante o estágio realizado no CHSJ foi possível conhecer as diferentes áreas da UMC, 

observando e colaborando nas diferentes atividades efetuadas e acima descritas. No caso da 

unidade de reembalagem, foi possível observar o funcionamento do FDS (reembalagem de 

medicamentos por cama e SC), constatando as suas vantagens e desvantagens. 

Na UMMNE houve ainda oportunidade de preparar, com supervisão farmacêutica, uma 

suspensão oral, e de se proceder à resolução de casos clínicos, com recurso a fontes 

bibliográficas, pesquisando-se por exemplo formulações, usos off-label e a fisiopatologia e 

terapêutica de algumas das doenças em que é mais comum recorrer-se aos serviços prestados 

pela unidade.  

 Na UCPC houve também oportunidade de conversar com um dos enfermeiros responsáveis 

pela sala de tratamento de quimioterapia dos adultos, permitindo uma visão mais humana do 

destino dado aos CTX preparados, bem como uma maior compreensão da ligação entre o 

medicamento e a enfermagem. Nesta conversa, foi mostrada a organização e o funcionamento 

da sala de tratamentos e foram explicados aspetos relacionados com a administração dos CTX 
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preparados nos SF. Houve ainda possibilidade de analisar mais pormenorizadamente 

prescrições de ciclos de quimioterapia, mais concretamente o papel da terapêutica adjuvante. 

6. Ensaios Clínicos 

A Lei nº 46/2004, de 19 de agosto, atribuiu aos serviços farmacêuticos hospitalares a 

função de armazenar e ceder os medicamentos experimentais, os dispositivos utilizados para a 

sua administração e os demais medicamentos já autorizados eventualmente necessários ou 

complementares à realização dos ensaios. 

Para tal, existe nos SF do CHSJ uma Unidade de Ensaios Clínicos, responsável pelo 

circuito do medicamento experimental. No CHSJ decorrem atualmente ensaios aleatórios e 

cegos, de fase II e III, mas também ensaios abertos e/ou não aleatórios. Os ensaios englobam 

participantes doentes, divididos por grupos cujos resultados se pretendem comparar – 

tratamento em estudo versus tratamento instituído para a patologia ou placebo – ou são de 

braço único, para estudo da segurança de um fármaco, por exemplo. Os fármacos em estudo 

são essencialmente antineoplásicos, antiretrovíricos, fármacos do aparelho cardiovascular e 

sistema nervoso. 

6.1. Espaço Físico 

A UEC possui um espaço próprio e de acesso restrito, cuja temperatura e humidade são 

controladas. Este espaço está dividido numa área de trabalho, numa zona de atendimento aos 

intervenientes e numa área de armazenamento. Nesta última distinguem-se: 

 armários de armazenamento da medicação dos ensaios clínicos (EC) em curso e 

respetiva documentação; 

 frigoríficos de armazenamento da medicação conservada a 2-8ºC e armário para a 

documentação respetiva; 

 armário de “quarentena” para medicamentos não rececionados ou devolvidos mas ainda 

não contabilizados; 

 armário para os medicamentos devolvidos ou expirados; 

 armário para arquivo dos registos de temperatura e humidade dos armários/frigoríficos, 

dos certificados de calibração dos equipamentos e dos comprovativos de formação dos 

farmacêuticos; 

 armário com a documentação relativa aos EC já encerrados (que deve ser mantida até 

pelo menos 15 anos após o encerramento do EC). 

6.2. Intervenientes 

A Lei nº 46/2004 define a responsabilidade de cada uma das partes intervenientes na 

realização de um ensaio clínico e determina as entidades reguladoras com responsabilidade na 
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sua autorização e inspeção, detalhadas no Decreto-Lei n.º 102/2007, de 2 de Abril. (ver Tabela 

3 e Tabela 4). 

Tabela 3. Intervenientes na realização de um ensaio clínico, segundo a Lei nº 46/2004, de 19 de agosto. 

Interveniente Definição legal 

Promotor 
«Pessoa, singular ou coletiva, instituto ou organismo responsável pela conceção, 

realização, gestão ou financiamento de um EC.» 

Monitor 

«Profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, designado 

pelo promotor para acompanhar o EC e para o manter permanentemente informado, 

relatando a sua evolução e verificando as informações e dados coligidos.» 

Investigador 

«Médico ou uma outra pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal para o 

exercício da atividade de investigação, devido às habilitações científicas e à 

experiência na prestação de cuidados a doentes que a mesma exija, que se 

responsabiliza pela realização do EC  no centro de ensaio e, sendo caso disso, pela 

equipa que executa o ensaio nesse centro; neste caso, pode ser designado 

investigador principal.» 

Participante 
«Pessoa que participa no ensaio clínico quer como recetor do medicamento 

experimental quer para efeitos de controlo.» 

 

Tabela 4. Responsabilidades de entidades reguladoras da realização de ensaios clínicos, segundo a Lei nº 
46/2004, de 19 de agosto, e o Decreto-Lei n.º 102/2007, de 2 de abril. 

Entidade reguladora Responsabilidade legal 

INFARMED Entidade que concede autorização para a realização do EC. 

Comissão de Ética para 

a Investigação Clínica 

(CEIC) 

Organismo constituído por profissionais de saúde e outros, incumbido de 

assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos 

participantes do EC. Recebe e valida o pedido de parecer apresentado 

pelo promotor e acompanha a atividade das CES no que concerne aos 

ensaios. 

Comissão Nacional de  

Proteção de Dados 

(CNPD) 

Entidade que vela pela confidencialidade dos dados coligidos. 

 

6.3. Procedimentos 

A primeira etapa de um EC é a sua aprovação por parte das entidades reguladoras. Assim, 

é necessário obter um parecer positivo da CEIC, autorização do INFARMED e notificar a 

CNPD. De facto, qualquer EC deve respeitar as Boas Práticas Clínicas, os direitos, segurança 

e bem-estar dos participantes, bem como a credibilidade dos dados. 

Contudo, para que o EC se realize no centro hospitalar, é ainda necessário autorização do 

CA. Na primeira visita, o monitor reúne com o investigador e o farmacêutico responsável para 

explicar o protocolo do ensaio e entregar documentação respetiva, incluindo contactos de todos 

os intervenientes, protocolo do ensaio, aprovações de todas as entidades reguladoras, 

brochura do investigador (com informação relativa a propriedades físico-químicas e 

farmacêuticas, formulação, estudos pré-clínicos, farmacocinética, toxicologia, efeitos em 

humanos, segurança e eficácia), informação do medicamento e/ou dispositivo médico em 

estudo, procedimentos, documentação para registo da medicação nos SF. 
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Segue-se o recrutamento de doentes pelo investigador, que seleciona aqueles que 

cumprem os critérios de inclusão e lhes dá a informação acerca do estudo, do tratamento e dos 

procedimentos a cumprir. Assim se inicia o EC propriamente dito, sendo nesta fase que o papel 

dos SF se torna fundamental, atuando no circuito do medicamento experimental. 

Ao longo do EC, é da responsabilidade do promotor fornecer aos SF os medicamentos 

experimentais e, salvo autorização do CA, os dispositivos utilizados para a sua administração e 

os demais medicamentos eventualmente necessários ou complementares à realização dos 

ensaios. 

Periodicamente, decorrem visitas de monitorização nas quais o monitor verifica o 

cumprimento do protocolo e das Boas Práticas Clínicas. Para além disso, o promotor e as 

entidades reguladoras, incluindo autoridades do medicamento estrangeiras, podem agendar 

auditorias e inspeções, respetivamente. 

No fim do EC, o promotor recolhe toda a medicação sobrante e a documentação é 

arquivada. No entanto, segundo a Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto, se o investigador 

considerar que a continuação do tratamento é indispensável e não existirem alternativas 

terapêuticas para um dado participante, o promotor deve disponibilizá-lo gratuitamente até à 

sua introdução no mercado. Neste caso, o medicamento “de uso compassivo” será dispensado 

na UFA. 

6.4. Circuito do Medicamento Experimental 

Aquando da receção da medicação, o farmacêutico comprova a identificação e integridade 

das embalagens, os lotes e prazos de validade, as condições de transporte e se as 

quantidades específicas na guia de remessa coincidem com a quantidade recebida. É 

necessário um particular cuidado com a medicação de frio. Esta é, geralmente,  acompanhada, 

durante o seu transporte, de um dispositivo registador de temperatura, que é parado no 

momento da receção. Caso se verifique algum desvio ao esperado, o promotor é contactado e 

a medicação é colocada em quarentena até decisão pelo promotor da atitude a tomar. 

Até que o procedimento de receção seja executado a medicação permanece “em 

quarentena”, finda a qual se procede ao armazenamento nos armários ou frigoríficos respetivos 

da unidade, de acordo com as condições de conservação adequadas. A receção da medicação 

é reportada ao promotor por via telefónica (IVRS – Interactive Voice Responsive System), ou 

via internet (IWRS – Interactive Web Responsive System), ou email, ou outro procedimento 

pré-definido. 

A dispensa da medicação faz-se nos dias marcados após a entrega da prescrição, a qual 

especifica o código do participante e as embalagens que lhe são atribuídas. No ato da 

dispensa, o farmacêutico comunica ao participante toda a informação relativa ao cumprimento 

do tratamento, como posologia, modo de administração, modo de conservação e possíveis 
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efeitos adversos, além de informar da necessidade de devolver todas as embalagens 

dispensadas na próxima visita, inclusive as vazias.  

No caso dos medicamentos que necessitam de manipulação, nomeadamente os 

citotóxicos, estes são enviados à UCPC, que os prepara, dispensa e faz os devidos registos. 

Todas as devoluções são contabilizadas pelo farmacêutico para que seja possível avaliar a 

adesão à terapêutica. Se a taxa de adesão do participante for inferior a 80% ou superior a 

120%, o promotor e o investigador são contactados. 

Toda a medicação (devolvida, com prazo de validade expirado, imprópria para dispensa, 

sobrante no fim do EC) é recolhida pelo promotor exceto os casos em que é solicitada a sua 

destruição local. 

 Todas as ações do circuito do medicamento experimental têm de ser devidamente 

registadas, de acordo com o protocolo definido pelo promotor. Geralmente os registos 

englobam a data, as quantidades, o lote, o prazo de validade, o código do produto e do 

participante e são arquivados no dossier do ensaio. É também necessário um registo dos 

movimentos da medicação (nomeadamente receção e dispensa), para efeitos de gestão de 

stocks. 

 Em alguns EC a gestão das existências é feita da seguinte forma: o promotor define um 

stock mínimo e, quando este é atingido, o farmacêutico solicita o envio de mais medicamentos. 

Noutros EC, a gestão das existências é automática, graças a um sistema informático de 

interação por telefone (IVRS)  ou internet (IWRS) ao qual farmacêutico e médico acedem para 

registar a medicação rececionada e prescrever a medicação ao interveniente, respetivamente. 

É de salientar que todos os procedimentos relativos à realização de EC foram 

harmonizados nas normas orientadoras da ICH (Harmonised Tripartite Guidelines for Good 

Clinical Practice 1997).  

Durante o tempo passado na UEC do CHSJ foi possível colaborar nas diversas fases do 

circuito do medicamento experimental, além de assistir a uma primeira visita de monitores. 

Através do diálogo com os monitores, houve ainda oportunidade de aprender sobre esta que é 

também uma opção profissional para os farmacêuticos. 

7. Informação sobre medicamentos e outras atividades de Farmácia Clínica 

7.1. Validação de Prescrições 

A validação de prescrições médicas é uma prática profissional farmacêutica em que o 

farmacêutico verifica se estas estão de acordo com as normas de orientação clínica e com as 

indicações terapêuticas aprovadas no RCM, identificando e resolvendo PRM. Para isso, faz 

uma análise farmacoterapêutica da prescrição, avaliando as doses, frequência de 

administração, interações farmacoterapêuticas, duplicações e vias de administração. Verifica 
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também a adequação do circuito de distribuição pelo qual o medicamento chegará ao doente e 

se os medicamentos sujeitos a justificação obrigatória e/ou autorização prévia pela DC e/ou 

CES podem ser dispensados. 

No caso das prescrições médicas eletrónicas a validação farmacêutica é também feita por 

esta via; no caso das não eletrónicas, a validação, é efetuada, por vezes, posteriormente à 

administração do medicamento. 

Durante o estágio, foi possível assistir frequentemente à validação de prescrições, 

sobretudo por via eletrónica. 

7.2. Serviço de Informação de Medicamentos 

A veiculação de informação sobre medicamentos, dispositivos médicos e produtos de saúde 

de modo a promover o seu uso seguro e eficaz é uma atividade tipicamente farmacêutica. 

De facto, dado o grande número de novos medicamentos, a complexidade da terapêutica, o 

elevado número de publicações nesta área e a falta de objetividade de algumas, os 

profissionais de saúde necessitam de aceder a informação científica e independente no âmbito 

da sua atividade diária. Para colmatar esta necessidade, existem centros de informação do 

medicamento (CIM) que se dedicam à compilação, tratamento e difusão de informação. Para 

além disso, os próprios farmacêuticos hospitalares, dada a sua formação, estão preparados 

para veicular a informação necessária aos profissionais de saúde ao nível dos SC e também a 

nível hospitalar, pela sua participação em diversas comissões. Deste modo, prestam um 

serviço de informação do medicamento, avaliando a bibliografia e veiculando informação isenta 

e segura, que em muitas situações se destina a uma situação clínica concreta. 

No CHSJ não existe um CIM, pelo que qualquer farmacêutico do hospital é responsável pelo 

fornecimento de informações relativas a medicamentos, dispositivos médicos e demais 

produtos de saúde. Assim, os farmacêuticos estão disponíveis para o esclarecimento de 

dúvidas, por parte dos restantes profissionais de saúde, de índole farmacológica e/ou 

farmacotécnica, como a estabilidade, o fracionamento, as compatibilidades, as vias de 

administração e as indicações terapêuticas (estabelecidas e off-label), mas também de 

questões relacionadas com a prescrição, nomeadamente sobre a disponibilidade de certos 

medicamentos no CHSJ e procedimentos específicos de prescrição/requisição. Para além 

disso, quando necessário, recorre-se aos CIM existentes a nível nacional, como o da Ordem 

dos Farmacêuticos. 

Neste contexto, uma das atividades desenvolvidas durante o estágio foi a atualização de 

uma fonte de informação de apoio à administração de anti-infeciosos por via parentérica 

destinada aos enfermeiros do centro hospitalar. No seu conjunto, a informação abordava 

parâmetros como a reconstituição, diluição, administração, compatibilidades, estabilidade e 

observações relevantes (precauções na manipulação, conservação, características 
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organoléticas) relativas a cada medicamento em causa. Nesse sentido, foi necessário recorrer 

a diversas fontes bibliográficas – no caso, aos RCM das especialidades farmacêuticas em 

stock, via site do INFARMED ou da EMA, ou, na sua indisponibilidade (caso das 

especialidades farmacêuticas de importação), aos folhetos informativos que acompanham as 

mesmas, assim como a compêndios da especialidade. Dada a diversidade de bibliografia 

consultada, foram encontradas algumas incongruências, pelo que foi necessária uma seleção 

da informação mais fidedigna e adequada. Esta atividade resultou num ficheiro a ser submetido 

ao diretor dos SF para revisão e aprovação. 

Também houve a possibilidade de realizar pesquisas sobre assuntos relevantes para a 

prática clinica hospitalar: “antibioterapia intravenosa contínua versus intermitente” e 

“administração subcutânea em cuidados paliativos”, permitindo um maior contacto com 

diferentes fontes de informação.  

Houve ainda oportunidade de ter conhecimento de alguns casos a decorrer durante o 

período de estágio no CHSJ, no qual o farmacêutico teve um papel importante, nomeadamente 

o de um doente, gastrectomizado, que não estava a responder como esperado à terapêutica 

com rifampicina, pelo que foi necessário proceder ao doseamento dos níveis séricos deste 

fármaco. A pesquisa relacionada com a instituição a ser responsável pela análise, com o 

procedimento a levar a cabo no hospital e com o fundamento teórico foi desenvolvida em 

coordenação com o farmacêutico responsável pelo serviço. 

7.3. Farmacovigilância 

Como profissionais de saúde, os farmacêuticos devem contribuir para a deteção e 

notificação de quaisquer reações adversas que possam surgir da utilização dos medicamentos. 

Assim, colaboram com o Sistema Nacional de Farmacovigilância ao notificar suspeitas de 

reações adversas e sensibilizar outros profissionais de saúde para que o façam também 

(Anexo X). 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância divide-se em quatro unidades regionais, entre as 

quais a Unidade de Farmacovigilância do Norte (UFN), localizada na Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto. Durante o período de estágio houve oportunidade de visitar as 

instalações da UFN e de assistir a uma apresentação sobre farmacovigilância da perspetiva de 

quem notifica, mas também sobre as atividades ali desenvolvidas, isto é, a farmacovigilância  

na perspetiva de quem recolhe e trata as notificações de RAM.  

Surgiu ainda uma situação de hepatotoxicidade, em diversos doentes, em consequência da 

administração de um determinado medicamento para a tuberculose. Em conversa com os 

médicos, estes foram alertados para a necessidade de notificar esta RAM, tendo sido possível 

observar o preenchimento da notificação via eletrónica pela farmacêutica responsável. 
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7.4. Acompanhamento da visita médica 

No CHSJ há farmacêuticos que acompanham a visita médica, integrando um grupo 

multidisciplinar que engloba essencialmente a equipa médica, o enfermeiro-chefe e um dietista. 

Durante a visita, os vários médicos responsáveis pelos doentes internados expõem a sua 

situação clínica e historial conhecido, incluindo diagnóstico e intervenções farmacológicas e 

não farmacológicas, havendo espaço para discussão das opções tomadas e de outras a 

explorar. Esta aproximação permite dotar o farmacêutico de maior conhecimento acerca do 

doente, o qual é importante aquando da validação de prescrições. 

Enquanto estagiários, e sob a orientação da farmacêutica responsável pelo serviço de 

pneumologia, houve oportunidade de assistir à visita médica semanal desse serviço. 

7.5. Reuniões periódicas de aperfeiçoamento 

Periodicamente, realizam-se palestras destinadas aos farmacêuticos e restantes 

profissionais de saúde com o objetivo de reciclar, atualizar e adquirir conhecimentos 

necessários a uma prática profissional adequada. 

Durante o período de estágio houve a oportunidade de assistir às seguintes ações de 

formação:  

 apresentação de um novo medicamento para o tratamento de lupus eritmatoso 

sistémico (belimumab), decorrido nos SF do CHSJ, no dia 20 de fevereiro de 2013; 

 “Tratamento de Hepatites Víricas B e C: perspetiva económica”, decorrido nos SF do 

CHSJ, no dia 6 de março de 2013; 

 “HepyHour with the experts” (apresentações sobre o estado da arte no tratamento 

das hepatites B e C), decorrido no Espaço Porto Cruz, Vila Nova de Gaia, no dia 20 

de março de 2013. 

7.6. Comissões Técnicas 

Os farmacêuticos hospitalares participam em diversas comissões, integrando equipas 

multidisciplinares, nas quais contribuem com informação relacionada com o medicamento, 

dispositivos médicos e produtos de saúde, e também com a saúde e a doença de um modo 

geral, inerente à sua formação. 

7.6.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Nos hospitais públicos as CFT são regulamentadas pelo Despacho n.º 1083/2004 de 1 de 

dezembro. Estas comissões atuam como um órgão de ligação entre os serviços médicos e 

farmacêuticos, tendo atribuídas funções relacionadas com a garantia de qualidade, controlo de 

custo e monitorização do plano terapêutico. As ferramentas de que a comissão dispõe para o 

fazer são a elaboração do Formulário do Medicamento do CHSJ e o estabelecimento de 

protocolos de utilização das terapêuticas, de acordo com o preconizado no FHNM e as 

evidências científicas disponíveis. 
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Devido à necessidade de promover uma utilização mais eficiente dos medicamentos a nível 

nacional, nomeadamente através da definição de critérios de prescrição dos medicamentos, 

monitorização da sua utilização e garantia de igualdade de oportunidade de acesso à 

terapêutica aos utentes do SNS, tornou-se necessário a existência de uma Comissão Nacional 

de Farmácia e Terapêutica (CNFT), criada recentemente pelo Despacho n.º 2061-C/2013, de 1 

de fevereiro de 2013, nos termos previstos no Decreto-Lei nº46/2012 de 24 de fevereiro. É 

também da sua responsabilidade a elaboração e atualização do Formulário Nacional de 

Medicamentos. Assim, as CFT dos estabelecimentos hospitalares do SNS devem manter-se 

em permanente integração com a CNFT, garantindo o cumprimento do FHNM e dos protocolos 

estabelecidos. Caso se pretenda utilizar medicamentos não incluídos neste formulário, é 

competência da CFT do respetivo hospital a sua aprovação e inclusão em adenda ao 

formulário.  

7.6.2. Comissão de Controlo da Infeção 

 A Comissão de Controlo da Infeção (CCI) é nomeada pelo CA do CHSJ e é constituída por 

um presidente, por um núcleo executivo e por um núcleo técnico, sendo neste último que o 

farmacêutico está integrado. 

 Atualmente, encontra-se em vigor o Programa Nacional de Prevenção e Controlo das 

Infeções associadas aos Cuidados de Saúde (PNCI), cujo objetivo é identificar e reduzir os 

riscos de transmissão de infeções entre doentes, profissionais e visitantes, através da 

implementação de práticas baseadas na evidência. Segundo o Despacho nº 18 052/2007 da 

Direção Geral de Saúde, a CCI tem por competência a vigilância epidemiológica (recolha, 

registo e análise de informações sobre doentes e infeções, a fim de implementar medidas de 

prevenção) e a formação contínua dos profissionais de saúde, de modo a colocar em prática o 

PNCI. 

7.6.3. Comissão de Ética para a Saúde 

 A Comissão de Ética para a Saúde (CES) é regulada pelo Decreto-Lei n.º 97/95, de 10 de 

maio, que estabelece como seu objetivo garantir o cumprimento de padrões de ética no 

exercício da atividade diária hospitalar, salvaguardando a dignidade humana. Para tal, promove 

a divulgação dos padrões pelos quais se guia para emitir pareceres sobre questões éticas, 

procedendo à análise e reflexão de temas relevantes no âmbito da prática médica. 

 Assim, a realização de todos os trabalhos de investigação que envolvem doentes a decorrer 

no CHSJ são sujeitos primeiramente a autorização por parte da CES. Também todos os 

tratamentos off-label carecem de autorização prévia da CES para que possam ser efetuados. 
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8. Conclusão 

Ao longo dos dois meses de estágio nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de 

São João, EPE, foi possível contactar com a realidade profissional do farmacêutico hospitalar 

nas suas diversas áreas de atuação, desde a gestão, produção, distribuição e dispensa de 

medicamentos, dispositivos médicos e produtos de saúde, à farmacovigilância, realização de 

ensaios clínicos e informação a outros profissionais de saúde. De facto, o farmacêutico 

hospitalar deve ser dotado de polivalência e versatilidade para se adaptar às diferentes 

exigências da sua atividade profissional.  

Além disso, exige-se ao farmacêutico que integre equipas multidisciplinares e que 

mantenha os seus conhecimentos atualizados, constituindo assim um dos pilares da prestação 

de cuidados de saúde hospitalares de qualidade. 

Em suma, o estágio representou uma oportunidade de aplicar e consolidar os 

conhecimentos adquiridos durante o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, mas 

também de adquirir novas competências. Desta forma, constituiu uma mais-valia, não só na 

nossa formação profissional, mas também pessoal.  
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10. Anexos 

Anexo I 

Requisição de antimicrobianos 
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Anexo II 

Requisição de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo III 

Registo de saída diária de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo IV 

Requisição de medicamentos hemoderivados (Via farmácia) 
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Requisição de medicamentos hemoderivados (Via serviço) 
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Anexo V 

Técnica de Preparação de uma bolsa de nutrição parentérica 
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Anexo VI 

Rótulo de uma bolsa de nutrição parentérica 
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Anexo VII 

Ficha técnica de preparação de um medicamento manipulado não estéril 
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Anexo VIII 

Rótulo de um medicamento manipulado não estéril 
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Anexo IX 

Rótulo de um medicamento citotóxico para administração parentérica 
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Anexo X 

Folha de notificação de RAM 

 



|| MICF || Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Filipa Abreu, Filipe Pereira, Luísa Santos ||  6622  || 

 




