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Introdução 

O Estágio do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, como experiência de 

introdução ao exercício profissional, tem por objetivo proporcionar uma formação adequada ao 

exercício farmacêutico competente e responsável, baseada em imperativos técnicos e 

deontológicos. 

O estágio na Farmácia Pipa proporcionou o meu primeiro contato direto com os doentes 

e com profissionais de saúde. Foi, para além disso, enriquecedor na aquisição de novos 

conhecimentos e na aplicação dos conhecimentos adquiridos no período letivo. É de salientar 

que, durante o meu estágio, tive oportunidade de integrar o meio profissional e a vivência de 

atividades farmacêuticas em meio comunitário.   

Este relatório expõe o conhecimento teórico e prático adquirido durante os quatro 

meses de estágio na Farmácia Pipa. 

1. Organização do espaço físico e funcional da Farmácia  

1.1 Localização 

A Farmácia Pipa, em de 20 de Junho 2011, foi transferida do centro histórico da cidade 

de Braga, na Rua do Souto, nº10, freguesia de São João do Souto, para a Avenida D. João II, 

nº 394, freguesia de Lamaçães, uma área de expansão da cidade com intensa atividade 

comercial.  

A esta deslocação, a Farmácia Pipa aliou a ampliação do seu espaço físico, o que 

permitiu a criação de novos serviços, entre eles, o posto de atendimento prioritário, 

para acompanhamento à grávida e ao bebé; um espaço com beauty point, com cosmetologista; 

uma área para tratamentos de rosto e corpo; workshops, sessões de esclarecimento e 

demonstrações; gabinete de consultas de podologia e de consultas de nutrição e dietética. 

Enfim, a Farmácia Pipa possui, agora, um espaço a pensar em todos! 

1.2 Recursos Humanos  

A Farmácia Pipa prima por um serviço de qualidade, dispondo de uma equipa de 

colaboradores empenhados que visam a satisfação do utente. 

Os colaboradores da Farmácia Pipa são: 

Proprietária: Dra. Maria Amélia Pinto  
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Diretora Técnica: Dra. Ana Cunha Moreira  

Farmacêuticas Substitutas: Dra. Sandra Cardoso, Dra. Goreti Rodrigues, Dra. Juliana 

Pitães  

Farmacêutica: Dra. Patrícia Dias  

Técnicos de Farmácia: Dulcínio Martins, José Sousa, Ricardo Gonçalves, Carla Oliveira, 

Carla Araújo, Tânia Carvalho e Carlos Salgado. 

Cosmetologista: Helena Correia 

Funcionária de Limpeza: Gorete 
[1,2] 

1.3 Horário de Funcionamento 

A farmácia Pipa encontra-se aberta de segunda a sábado, das 9h ás 22h, e ao 

domingo, das 9h às 20h. Nos dias de serviço permanente está aberta das 9h às 9h da manhã 

do dia seguinte, sendo que a partir das 24h o atendimento é efetuado numa área reservada 

para o serviço noturno, a qual dispõe de especiais condições de segurança. (Anexo 1) 

O horário de funcionamento da farmácia está de acordo com o disposto no Decreto-Lei 

nº 7/2011, que regula o horário de funcionamento das Farmácias. 
[3,4] 

1.4 Espaço físico  

1.4.1 Organização do espaço exterior  

A fachada frontal da farmácia é em vidro, o que permite destacar alguns produtos, 

nomeadamente os de puericultura e cosmética. O destaque é efetuado através da afixação de 

pósteres, periodicamente alterados. A fachada frontal da farmácia possui ainda duas portas 

com acesso direto para o passeio pedonal. A porta principal é automática, permitindo aos 

utentes um fácil acesso à área de atendimento. Esta entrada está ao mesmo nível do passeio 

pedonal, ou seja, não existem escadas no exterior, o que, de modo especial, facilita o acesso 

de cidadãos portadores de deficiência. A porta lateral destina-se aos fornecedores, permitindo 

um fácil acesso ao backoffice.[5] 

 A cruz verde luminosa encontra-se no passeio pedonal, em frente à farmácia, de modo 

a permitir uma fácil identificação da mesma. Esta cruz verde possui informações úteis para o 

utente como o nome da farmácia, o horário de funcionamento, as horas e a temperatura 

exterior.[1] 

Com fácil leitura do exterior são exibidos a identificação da Direção Técnica, o horário 

de funcionamento e os nomes das farmácias de serviço permanente, em Braga. [1] 
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É de salientar o facto de a Farmácia Pipa possuir parque subterrâneo gratuito e um 

parque de estacionamento exterior com lugares reservados para pessoas portadoras de 

deficiência. 

1.4.2 Organização do espaço interior  

A Farmácia Pipa está organizada em diferentes espaços, de acordo com as diferentes 

atividades a executar em cada um deles. Esta divisão garante comodidade, acessibilidade e 

privacidade aos utentes e colaboradores.  

A organização da farmácia respeita as normas prescritas no Decreto-Lei n.º 307/2007, e 

Deliberação do Infarmed n.º 2473/2007. 
[4,6] 

1.4.2.1 Área de atendimento ao público  

  Próximo da entrada da farmácia existe dispensador de senhas automático que tem 

como objetivo tornar o atendimento mais organizado e possibilitar que o utente deambule pela 

farmácia enquanto espera pela sua vez. As senhas são agrupadas em quatro categorias: 

atendimento geral, prioritário, dermocosmética e serviços. No centro do espaço de atendimento 

existe um ecrã que exibe o número da última senha em atendimento, em cada categoria, e 

onde passam imagens publicitárias de MNSRM, assim como imagens do robot.  

A área de atendimento ao público encontra-se devidamente iluminada e climatizada 

sendo também provida de música ambiente, que a torna mais acolhedora. 

Existem sete postos de atendimento numerados, sendo o sétimo posto reservado ao  

atendimento prioritário. Este posto encontra-se próximo da entrada, sendo de fácil acesso para 

utentes com mobilidade reduzida, e nele o atendimento é efetuado sentado.  

Atrás dos seis balcões principais existem lineares com medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM), dispositivos médicos, produtos capilares, suplementos alimentares e 

produtos de emagrecimento. Por baixo destes lineares existem gavetas onde se arrumam 

produtos que necessitam de fácil acesso. 

Envolvendo o espaço de atendimento existem ainda lineares iluminados onde estão 

expostos produtos de puericultura, cuidados da mamã, cuidados capilares, cuidados das mãos 

e dos pés e outros produtos de dermofarmácia e cosmética. No centro da área de atendimento 

existem duas ilhas que permitem expor produtos que se pretende destacar. Estas ilhas 

possuem sofás, que permitem que os utentes aguardem pela sua vez sentados, garantindo 

assim um maior conforto.  
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Numa área da farmácia com maior privacidade existe um espaço com beauty point que 

possibilita um aconselhamento personalizado na área da cosmética. (Anexo 1)  

1.4.2.2 Gabinetes de atendimento personalizado ao utente 

Na Farmácia Pipa existem cinco gabinetes de atendimento personalizado ao utente. 

No rés-do-chão, o gabinete 01 encontra-se equipado para a realização de consultas de 

nutrição e dietética, e podologia; e o gabinete 02 é utilizado para medição de parâmetros 

bioquímicos, medição da pressão arterial e pesagem de bebés e adultos. (Anexo 1)  

No segundo piso da farmácia ficam os restantes gabinetes, destinados à fisioterapia, 

aos tratamentos de rosto e de corpo e à administração de vacinas e injetáveis. (Anexo 1)  

1.4.2.3 Armazém, receção de encomendas e conferência de receituário  

Na Farmácia Pipa existem três locais para armazenamento dos produtos: robot, 

deslizantes com stock ativo e deslizantes com stock passivo. (Anexo 1) 

Os produtos com alta rotatividade que não podem ser armazenados no robot, devido às 

suas dimensões ou à fragilidade dos recipientes, são armazenados nos deslizantes para stock 

ativo que se situam no backoffice. Os produtos excedentes do stock são armazenados nos 

deslizantes para stock passivo, localizados no corredor interno, que liga a porta lateral da 

farmácia ao backoffice. 

Em ambos os deslizantes os produtos são arrumados por ordem alfabética de nome 

comercial segundo o modelo FEFO (first expired, first out). 

A receção de encomendas é realizada no backoffice, dotado com todo o equipamento 

necessário para este serviço, como computador conectado com leitor ótico, impressora, 

impressora de etiquetas de preço e telefones. 

É também no backoffice que e confere o receituário, existindo uma espaço, com 

secretária, exclusivamente destinado para este serviço.  

1.4.2.4 Escritório  

O escritório é o espaço onde decorre a gestão administrativa da farmácia, pela Diretora 

técnica, e onde se realizam reuniões com delegados de informação médica. Este espaço 

encontra-se devidamente equipado para a realização das mencionadas atividades. 

1.4.2.5 Laboratório  

O laboratório destina-se à preparação de medicamentos manipulados. Encontra-se 

equipado com uma bancada com lavatório, uma hotte, uma pedra mármore de preparação de 
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manipulados e balança de precisão analítica. Por baixo da bancada existem armários onde se 

guarda o restante material necessário à preparação de manipulados, como o almofariz, 

provetas, pipetas, espátulas e as matérias-primas permitidas pelo DL nº 95/2004. Este espaço 

possui o equipamento mínimo exigido pelo DL nº 1500/2004, para a preparação de 

medicamentos manipulados. [6,7] 

No laboratório existe também um frigorífico, onde se armazenam os produtos 

termosensíveis tais como alguns colírios, vacinas e insulinas.  

A temperatura e a humidade no interior do frigorífico são controladas através do 

termohigrómetro, calibrado regularmente. Quando a temperatura ótima de armazenamento é 

ultrapassada, ocorre a emissão de um alarme sonoro para alertar os colaboradores. 

No laboratório existe ainda um armário onde se guardam os arquivos com as fichas de 

preparação dos medicamentos manipulados, os boletins de análise referentes a matérias-

primas, o Formulário Galénico Português, várias edições da Farmacopeia Portuguesa VIII, o 

Prontuário Terapêutico e o Índice Nacional Terapêutico. 

1.4.2.6 Bastidor  

Neste espaço temos o UPS, que controla toda a rede informática da farmácia, sendo, 

portanto, a torre do sistema informático. [6] 

1.4.2.7 Zona de descanso  

Este espaço permite que nos dias em que a farmácia está de serviço permanente o 

colaborador possa descansar. O quarto localiza-se próximo do atendimento noturno. 

1.4.2.8 Zona reservada 

A zona reservada aos colaboradores situa-se no segundo piso da farmácia e é 

constituída por uma copa, onde os colaboradores podem fazer as suas refeições. Nesta zona 

existe também um espaço com cacifos e WC para os colaboradores. 

1.4.2.9 Instalações sanitárias  

A Farmácia Pipa possui dois quartos de banho destinados aos utentes. Um está 

localizado no piso superior e o outro no piso inferior, estando este último adaptado para 

pessoas com mobilidade reduzida. 
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2. Biblioteca  

A Farmácia Pipa dispõe de bibliografia de caracter obrigatório nomeadamente a 

Farmacopeia Portuguesa, o Prontuário Terapêutico e outras publicações recomendadas pelo 

INFARMED, satisfazendo assim o DL nº 307/2007, relativamente a bibliografia obrigatória nas 

farmácias de oficina. [1]   

A biblioteca da Farmácia Pipa é constituída por várias edições da Farmacopeia 

Portuguesa VIII, Prontuário Terapêutico, Formulário Galénico Português, Simposium, Índice 

Nacional Terapêutico, publicações periódicas e diversos livros com matérias interessantes para 

a atividade farmacêutica.  

3. Gestão de Stocks  

A gestão de stocks é essencial para o bom funcionamento qualquer farmácia. De 

acordo com as BPF a gestão de stocks de medicamentos e de outros produtos de saúde deve 

ser garantida de forma a suprir as necessidades dos doentes e a garantir a viabilidade da 

farmácia.  

Sendo assim, torna-se importante predefinir stocks máximos e mínimos a ter na 

farmácia, tendo em conta a época do ano, a introdução de medicamentos genéricos, as 

prescrições que aparecem com maior frequência na farmácia e os hábitos dos utentes.   

O sistema informático existente na Farmácia Pipa, o SIFARMA 2000, fornece o histórico 

de compra e venda de cada produto permitindo determinar o stock mínimo e máximo que a 

farmácia deve possuir. Deste modo, para garantir o stock mínimo e máximo de cada produto 

são feitas diariamente encomendas aos fornecedores. 

 Apesar de todo profissionalismo dos colaboradores, é comum ocorrerem erros na 

gestão dos stocks. A retificação desses erros é realizada através da contagem física dos 

produtos existentes na farmácia. Após a contagem física retira-se uma listagem com o stock 

físico e o stock informático e uma outra listagem de produtos não contados. Este processo 

implica a realização de uma segunda contagem para despistar qualquer erro. 

  3.1 Fornecedores e Normas de Aquisição  

A Farmácia Pipa encomenda os seus produtos farmacêuticos aos distribuidores 

grossitas (armazenistas) ou diretamente aos laboratórios. 

  No que diz respeito a distribuidores grossitas, a farmácia é abastecida pela OCP, pela 

Cooprofar, pela Cofanor e pela Alliance Healthcare. A escolha do fornecedor realiza-se com 
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base nos benefícios e condições que cada um oferece. Atualmente, o fornecedor preferencial 

da farmácia Pipa é a OCP.  

Os distribuidores grossistas não exigem quantidades mínimas para encomenda e 

respondem rapidamente aos pedidos, permitindo assegurar a satisfação dos utentes. Em 

contrapartida, os preços de faturação são superiores quando comparados com os dos 

laboratórios. Os laboratórios oferecem condições mais vantajosas de pagamento, descontos e 

bonificações. No entanto, possuem como desvantagem o fato de exigirem quantidades 

mínimas para a encomenda e o tempo de resposta é mais demorado que os distribuidores 

grossitas.  

4. Encomendas e aprovisionamento  

4.1 Elaboração de encomendas  

As encomendas diárias são realizadas aos fornecedores através do sistema informático 

Sifarma 2000®. Este programa cria uma proposta de encomenda diária que é feita com base 

nos produtos vendidos, pois sempre que um produto é vendido os stock são atualizados e 

quando se atinge o stock mínimo do produto o sistema propõe encomenda-lo. Quando se 

pretende fazer uma encomenda forçada altera-se o stock mínimo e máximo na ficha do produto 

e este é automaticamente adicionado à proposta de encomenda do SIFARMA 2000.  

O colaborador responsável pelas encomendas analisa a proposta do sistema, efetuando 

alterações, quando necessário, e posteriormente envia a nota de encomenda ao fornecedor.  

 Quando o utente solicita produtos inexistentes no stock imediato da farmácia, a 

encomenda destes pode ser realizada ao fornecedor por telefone.  

4.2 Receção e conferência de encomendas  

A Farmácia Pipa recebe todos os dias encomendas dos distribuidores grossitas e 

laboratórios. Em ambos os casos as encomendas vêm acompanhadas por uma fatura, em 

original de duplicado. O duplicado é usado na conferência das encomendas e o original é 

guardado no arquivo contabilístico da farmácia. (Anexo 2) 

Na receção dos produtos provenientes dos laboratórios, começa-se por conferir se vêm 

destinados à farmácia e se correspondem à fatura que os acompanha e à nota de encomenda, 

confirmando-se, de seguida, as quantidades encomendadas, faturadas e efetivamente 
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fornecidas. Por fim dá-se entrada aos produtos, colocando-se as etiquetas e os alarmes e 

procedendo-se à respetiva arrumação.  

No caso da receção de produtos provenientes de distribuidores grossitas é necessário 

confirmar se a encomenda se destina à farmácia e verificar se corresponde à fatura que a 

acompanha. Caso existam produtos de frio, dá-se-lhes prioridade, registando-se os respetivos 

nomes, o número de embalagens e o prazo de validade, colocando-se, de imediato, no 

frigorífico. Posteriormente, na função “Receção de encomendas” do SIFARMA 2000 

identificamos a encomenda que pretendemos rececionar. No caso das encomendas efetuadas 

por telefone é necessário criar uma encomenda manual em “Gestão de encomendas”. Só 

depois se faz identificação da encomenda na “Receção de encomendas”. Após essa escolha 

da encomenda, preenche-se o cabeçalho com o número da fatura e o valor total do 

fornecimento.  

 Os produtos fornecidos são introduzidos individualmente no sistema, através do registo 

de código de barras ou do CNP. Em todos os produtos é necessário conferir o prazo de 

validade, o preço e a quantidade enviada. No final da receção é importante confirmar o preço 

total da fatura. 

No caso de existirem medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, o sistema pede o 

código de barras do documento que diz respeito à sua requisição. 

Os produtos sujeitos a marcação pela farmácia são etiquetados e, seguidamente, 

arrumados. 

4.3 Encomendas de Psicotrópicos ou Benzodiazepinas 

As encomendas de Psicotrópicos ou Benzodiazepinas são realizadas da mesma forma 

que os restantes produtos farmacêuticos. No entanto, na receção destes produtos o sistema 

informático pede código de barras da guia de requisição e gera automaticamente um registo de 

entrada. A guia de requisição é enviada em duplicado, e estes documentos são datados, 

carimbados e assinados pela Diretora Técnica. Posteriormente, o documento original é 

arquivado na farmácia durante três anos e o duplicado é reenviado ao armazenista. (Anexo 3) 

4.4 Marcação de Preços  

Quando os produtos não possuem preço na cartonagem, a marcação do preço torna-se 

obrigatória. A aplicação das etiquetas realiza-se no final da receção da encomenda. Estas, para 
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além de indicarem o PVP possuem o nome do produto, o código de barras e o Código Nacional 

Português (CNP). 

Caso se verifique alteração no PVP de produtos existentes em stock, o colaborador que 

receciona a encomenda deve ter o cuidado de etiquetar os produtos da encomenda e os 

produtos já existentes em stock. 

O PVP depende do preço de venda ao armazenista (PVA), da margem de 

comercialização do distribuidor grossista, da margem de comercialização do retalhista, da taxa 

sobre a comercialização de medicamentos, da margem de comercialização da farmácia e, 

sendo o caso, do respetivo IVA.  

4.5 Armazenamento e Estabilidade dos Produtos  

Após a recção e conferência da encomenda, os produtos adquiridos são armazenados. 

No armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos, é condição fundamental a 

acessibilidade e a conservação. 

Na Farmácia Pipa o armazenamento dos medicamentos e alguns produtos 

farmacêuticos é realizado pelo robot, que se situa num espaço fechado com condições de 

luminosidade, humidade e temperaturas controladas de acordo com as BPF, respeitando as 

exigências específicas dos medicamentos, outros produtos farmacêuticos e materiais de 

embalagem.  

O robot otimiza o espaço existente, isto é, garante uma maior capacidade de 

armazenamento e facilita a dispensa de medicamentos ao balcão.  

Para armazenar os produtos no robot é necessário introduzir o prazo de validade e o 

código CNP, o que pode ser realizado manualmente ou por um leitor ótico de código de barras. 

A indicação do prazo de validade permite que os produtos com prazo inferior sejam 

dispensados primeiro, segundo a regra First Expired, First Out. 

  Após introdução do prazo de validade e do CNP coloca-se o produto na janela. A 

introdução é realizada da esquerda para a direita, respeitando os espaços existentes. 

Posteriormente, fecha-se a porta e o braço do robot repõe os medicamentos nos vidros. 

É importante voltar a referir que os produtos termosenssíveis são os primeiros a ser 

armazenados e o armazenamento destes produtos também obedece à regra FEFO.  

Como referido anteriormente, os produtos com alta rotatividade que não podem ser 

armazenados no robot são armazenados nos deslizantes para stock ativo e os produtos 

excedentes do stock são armazenados nos deslizantes para stock passivo. 
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4.6 Controlo de Prazos de Validade  

Os prazos de validade dos produtos armazenados no robot são conferidos quando aí 

são colocados. Na dispensa dos produtos, o robot fornece automaticamente a embalagem com 

menor prazo de validade.  

Os produtos que não podem ser armazenados no robot são aprovisionados segundo a 

regra FEFO e, todos os meses, procede-se ao controlo dos respetivos prazos de validade. O 

Sifarma 2000 permite imprimir uma listagem dos produtos com prazo de validade a expirar nos 

três meses subsequentes. Posteriormente, um dos colaboradores confirma o prazo de validade 

dos produtos mencionados na listagem. Aqueles cujo prazo de validade termina nos próximos 

três meses são separados e devolvidos aos fornecedores. Para tal é necessário criar uma nota 

de devolução que os acompanhará.  

Os produtos com prazos de validade superior ao intervalo estipulado ficam no mesmo 

local, atualizando-se os prazos de validade pela colocação do menor prazo de validade no 

sistema informático. Caso não existam mais produtos na farmácia, o prazo de validade 

existente no sistema informático deve ser apagado. 

4.7 Gestão de Devoluções 

Existem vários motivos para se proceder à devolução de produtos aos fornecedores, 

como por exemplo: prazo de validade expirado ou reduzido; produto alterado, embalagem 

incompleta ou danificada, produto não requisitado, produto trocado, engano na requisição e 

recolha de produto a retirar do mercado. 

A nota de devolução é criada no sistema informático e impressa em triplicado. O 

documento original e o duplicado depois de carimbados e rubricados seguem com o produto 

para o fornecedor, já o triplicado fica na farmácia.  

Na criação da nota de devolução é indispensável inserir o fornecedor a quem se faz a 

devolução, o nome do produto a devolver, a quantidade, o preço de custo (deve ser igual ao 

preço de compra) e o motivo da devolução. 

Caso a nota de devolução seja aceite pelo fornecedor a farmácia recebe novos produtos 

ou uma nota de crédito por parte do mesmo. Posteriormente procede-se a regularização da 

nota de devolução no sistema informático da farmácia. Se o fornecedor não aceitar a 

devolução, a farmácia tem de assumir o prejuízo. 
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5. Classificação dos produtos existentes na Farmácia 

5.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

  Segundo o decreto-lei DL n.º 176/2006, existem três classes de medicamentos sujeitos 

a receita medica:  

 “Medicamentos de receita médica renovável, que se destinam a determinadas doenças 

ou a tratamentos prolongados e podem ser adquiridos mais de uma vez, sem necessidade de 

nova prescrição médica. A receita possui validade de 6 meses consecutivos e apresenta-se em 

três vias; 

 Medicamentos de receita médica restrita, cuja utilização é reservada a certos meios 

especializados; e 

 Medicamentos de receita médica especial, que possuem uma dose sujeita a receita 

médica, uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópico. Estão 

também incluídos neste grupo os medicamentos que possam originar riscos importantes 

de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais 

quando utilizados de forma anormal.”[7] 

  O mesmo decreto-lei considera que são medicamentos sujeitos a receita médica, 

aqueles que satisfazem uma das seguintes condições: 

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

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

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

frequência, em quantidades consideráveis, para fins diferentes daquele a que se destinam; 

c) Contenham substâncias ou preparações à base dessas substâncias cujas ações ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar; 

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica.”[7] 

5.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são os que não preenchem qualquer uma das condições exigidas para os 

MSRM. Estes medicamentos não são comparticipáveis, salvo nos casos previstos na legislação 

que define o regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos. 
[7) 

5.3 Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos 

De acordo com o DL n.º189/2008, entende-se por produto cosmético “qualquer 

substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes 
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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”. 

Aquele Decreto-Lei regulamenta as regras de rotulagem dos produtos cosméticos, 

assim como as substâncias permitidas e proibidas nestes produtos.  

Segundo o mesmo DL, os produtos cosméticos podem apresentar-se na forma de 

cremes, emulsões, loções, leites, geles, óleos para a pele, bases coloridas, produtos para 

maquilhagem e desmaquilhagem, desodorizantes, antitranspirantes, perfumes e águas-de-

colónia, preparações para banho e duche, depilatórios, produtos capilares, produtos para os 

cuidados dentários e bucais, produtos para cuidados íntimos, produtos para proteção solar e 

pós-solar, produtos para branquear a pele e produtos antirrugas, entre outos. [8]  

Existem no mercado imensas marcas com uma enorme variedade de produtos 

cosméticos. Cabe à farmácia selecionar as marcas a trabalhar, tendo em atenção a qualidade, 

os benefícios financeiras oferecidos por cada marca e o nível socioeconómico dos utentes que 

frequentam a farmácia. 

Como a Farmácia Pipa se localiza numa zona nobre da cidade de Braga e abrange 

utentes com distinto poder de compra, trabalha inúmeras marcas, nomeadamente: Avene, 

Bioderma, Uriage, Eucerin, Vichy, La Roche-Posey, Lierac, Caudalie, Darphin, Skin Ceuticals, 

Filorga, Rene Furterer, Phyto, Klorane, além de outras. 

5.4 Preparações oficinais e magistrais 

Os medicamentos manipulados podem ser apresentados como fórmulas magistrais ou 

oficinais. A preparação deste tipo de medicamentos compete às farmácias ou serviços 

farmacêuticos hospitalares, sob a direta responsabilidade do farmacêutico. O DL n.º 176/2006 

define fórmula magistral como qualquer medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos 

serviços farmacêuticos hospitalares segundo uma receita médica e destinado a um doente 

determinado. O mesmo DL define preparado oficinal como é qualquer medicamento preparado 

segundo as indicações de uma farmacopeia ou de um formulário. 

O preço de venda ao público dos medicamentos manipulados nas farmácias de oficina é 

calculado com base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no 

valor dos materiais de embalagem. [9] 
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5.5 Medicamentos homeopáticos 

De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de Agosto, medicamento homeopático é um 

“medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas 

homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na 

sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode conter 

vários princípios”. 

  Os medicamentos homeopáticos estão sujeitos a um registo simplificado quando se 

destinam a ser administrados por via oral ou externa, apresentam um grau de diluição que 

garante a inocuidade e não apresentam quaisquer indicações terapêuticas especiais na 

rotulagem ou em qualquer informação referente ao medicamento. Estes medicamentos podem 

ser comercializados fora das farmácias e de outros locais autorizados a vender MNSRM. [9] 

5.6 Suplementos alimentares  

Uma alimentação adequada e variada fornece, em circunstâncias normais, todos os 

nutrientes em quantidades adequadas para o bom desenvolvimento e estado de saúde. 

No entanto, devido principalmente ao estilo de vida atual, esta situação ideal só  é 

alcançada por parte da população. Consequentemente, os consumidores optam por 

complementar as quantidades ingeridas de alguns nutrientes através do consumo de 

suplementos, os quais constituem uma fonte concentrada de nutrientes. [10] 

Os suplementos alimentares podem conter uma grande diversidade de nutrientes e 

outros componentes, designadamente vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos 

essenciais, fibras e extratos de plantas. Como a ingestão excessiva de vitaminas e minerais 

pode provocar efeitos adversos, devem ser fixados limites máximos de segurança para essas 

substâncias presentes nos suplementos alimentares, de modo a garantir que a utilização 

correta destes produtos é segura.[10] 

É importante salientar que os suplementos alimentares não são substitutos de uma 

alimentação saudável e diversificada, mas sim um complemento.   

5.7 Produtos dietéticos para alimentação especial 

Os produtos dietéticos destinados a fins medicinais específicos são aqueles que 

apresentam uma composição especial ou processos de fabrico especiais, distinguindo-se 

claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente, são adequados ao objetivo 
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nutricional pretendido e são comercializados com a indicação de que correspondem a esse 

objetivo. [11] 

Segundo o DL nº 118/2010, “A alimentação especial corresponde às necessidades 

nutricionais especiais das seguintes categorias de pessoas: 

a) Pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem 

perturbados; 

b) Pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por esse facto, 

podem retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada de determinadas substâncias 

contidas nos alimentos; 

c) Lactentes (crianças até aos 12 meses de idade) ou crianças de pouca idade (dos 12 

aos 36 meses) em bom estado de saúde.” 

Durante o meu estágio contactei com uma grande diversidade de fórmulas infantis 

adequadas às diferentes faixas etárias e com fins medicinais específicos: leite de transição, 

anticólica, hipoalergénico, anti-regurgitante, sem lactose, entre outros. Contactei também com 

farinhas lácteas e não lácteas, produtos à base de proteínas ou hidratos de carbono, para 

estados fisiológicos específicos, produtos sem açúcar, para diabéticos, entre outros. 

5.8 Produtos fitoterapêuticos 

Os medicamentos à base de plantas possuem exclusivamente como elementos ativos 

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

substancias derivadas de plantas em associação. [9] 

Segundo o DL nº 176/2006, preparações à base de plantas são “preparações obtidas 

submetendo as substâncias derivadas de plantas a tratamentos como a extração, a destilação, 

a expressão, o fracionamento, a purificação, a concentração ou a fermentação, tais como as 

substâncias derivadas de plantas pulverizadas ou em pó, as tinturas, os extratos, os óleos 

essenciais, os sucos espremidos e os exsudados transformados. O mesmo DL refere que 

substâncias derivadas de plantas são “quaisquer plantas inteiras, fragmentadas ou cortadas, 

partes de plantas, algas, fungos e líquenes não transformados, secos ou frescos e alguns 

exsudados não sujeitos a tratamento específico, definidas através da parte da planta utilizada e 

da taxonomia botânica, incluindo a espécie, a variedade, se existir, e o autor”.  

Estes produtos são muitas vezes escolhidos para tratar doenças ou sintomas relativos a 

variadas patologias como problemas digestivos, genito-urinários, insónias, entre outros. A 

preferência por estes produtos, ao invés dos químicos, está associada à ideia errada de que, 
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por serem naturais, são desprovidos de efeitos adversos e contraindicações. Sendo assim, 

torna-se importante o farmacêutico informar o utente sobre os efeitos secundários e 

contraindicações, quando da dispensa ou aconselhamento deste produtos. 

5.9 Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Medicamento veterinário é “toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou 

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

estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas.” [13] 

Na Farmácia Pipa os produtos de uso veterinários mais procurados são antiparasitários 

internos e externos, antisséticos, anticoncecionais. 

5.10 Dispositivos Médicos 

Dispositivo médico é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material 

ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, 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, e que seja destinado pelo fabricante a ser utilizado para 

fins de:  

o Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença;  

o Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou 

deficiência;  

o Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico;  

o Controlo da conceção.” [14] 

 

Os dispositivos médicos são classificados em quatro classes: I, IIa, IIb e III. Na classe I 

encontram-se os dispositivos com baixo risco, nas IIa e IIb os de médio risco e na classe III os 

dispositivos com alto risco. A classificação dos dispositivos médicos é atribuída tendo em conta 

as regras estabelecidas no anexo IX do DL nº 145/2009.  

Todos os dispositivos médicos têm como pré-requisito para colocação no mercado e 

livre circulação na UE a marcação de Comunidade Europeia (CE). Esta marcação constitui uma 
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garantia de que o Dispositivo Médico está conforme os requisitos essenciais que lhe são 

aplicáveis. 

Na Farmácia Pipa existe uma grande variedade de dispositivos médicos, 

nomeadamente: material ortopédico, artigos de penso, inaladores, seringas, artigos de 

drenagem, preservativos e dispositivos de autodiagnóstico como os testes de gravidez e 

aparelhos de medição da glicemia, entre outros. 

6. Dispensa de Medicamentos 

6.1 Prescrição médica e validação da receita médica 

 Receita médica é um documento no qual são prescritos um ou mais medicamentos por 

profissional devidamente habilitado. [9] 

A receita médica fornece informação importante ao farmacêutico. Este deve gerir a 

informação recebida e transmitir ao utente a informação revelante para a correta utilização da 

medicação.  

A Portaria nº198/2011, que promove a prescrição eletrónica, entrou em vigor em 1 de 

Agosto de 2011. A Portaria n.º 137-A/2012 estabeleceu novas regras de prescrição de 

medicamentos. De acordo com esta Portaria “a prescrição de um medicamento inclui 

obrigatoriamente a denominação comum internacional da respetiva substância ativa, a forma 

farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia". A prescrição de medicamentos é 

feita por via eletrónica, sem prejuízo de excecionalmente poder ser feita por via manual. Em 

cada receita médica podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, não podendo, em 

caso algum, o número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por 

medicamento, nem o total de quatro embalagens. Podem ser prescritas numa receita até 

quatro embalagens do mesmo medicamento, no caso de os medicamentos prescritos se 

apresentarem sob a forma de embalagem unitária, entendendo-se como tal aquela que contém 

uma unidade de forma farmacêutica na dosagem média usual para uma administração- A 

prescrição de medicamentos contendo uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópica não pode constar de receita onde sejam prescritos outros medicamentos. 

É importante salientar que a autorização ou a não autorização da dispensa de um 

medicamento genérico pelo médico prescritor, em vez do medicamento prescrito, deixou de ser 

aplicada nas receitas datadas a partir de 1 de Junho. Como referido anteriormente, o médico é 

agora obrigado a prescrever medicamentos por DCI (denominação comum internacional da 
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substancia ativa) e o utente tem agora o direito de optar por qualquer medicamento pertencente 

ao mesmo grupo homogéneo do medicamento prescrito pelo médico (mesma substância ativa, 

forma farmacêutica e dosagem).  

No entanto, existem situações em que o direito de opção não se verifica, 

nomeadamente: quando o "medicamento prescrito contém uma substância ativa para a qual 

não exista medicamento genérico comparticipado ou para a qual só exista original de marca e 

licenças ou quando existe justificação técnica do prescritor quanto à insusceptibilidade de 

substituição do medicamento prescrito: medicamento com margem ou índice terapêutico 

estreito; suspeita fundamentada e previamente reportada ao INFARMED de intolerância ou 

reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra 

denominação comercial; medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento 

com duração estimada superior a 28 dias.” 

Se o utente não exercer o direito de opção, o farmacêutico é obrigado a dispensar um 

dos cinco medicamentos com PVP mais baixos dentro do grupo homogéneo. Para além disso, 

quando a receita médica não especifica a dimensão da embalagem e/ou dosagem do 

medicamento deverá entender-se que se refere ao mínimo comercializado. Quando o médico 

prescreve uma embalagem inexistente, o farmacêutico deve dispensar a mais pequena em 

relação a essa, e no caso apenas existir a embalagem de dimensão superior, esta pode ser 

dispensada desde que devidamente justificado e rubricado no verso da receita. [15] 

 Segundo o nº1 do artigo 8º da Portaria n.º 137-A/201, a prescrição de medicamentos 

pode, excecionalmente, realizar-se por via manual, se existir: “Falência do sistema informático; 

Inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente pela 

respetiva Ordem profissional; Prescrição ao domicílio; Outras situações até um máximo de 40 

receitas médicas por mês”. [16] (Anexo 4) 

Segundo a mesma portaria a receita prescrita por via eletrónica só é valida se incluir: 

“Número da receita; 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; Denominação Comum 

Internacional da substância ativa; Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, 

número de embalagens; Se aplicável, designação comercial do medicamento; Se aplicável, 

identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de 

medicamentos; Data de prescrição e assinatura do prescritor.” [16] (Anexo 4) 
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A receita é válida pelo prazo de 30 dias a contar da data da sua emissão. Já as receitas 

renováveis, que podem conter até três vias, possuem prazo de validade de 6 meses para cada 

via, contados desde a data da prescrição. [16] 

Após validar a receita médica, o operador insere toda a informação necessária no 

sistema e introduz a receita na impressora para que seja impresso o documento de faturação 

no verso da mesma. O documento de faturação contém a identificação da farmácia e do Diretor 

Técnico, o organismo comparticipante, data da dispensa, código de identificação do operador, 

designação do medicamento, número de embalagens, dosagem, forma farmacêutica; PVP, 

valores comparticipados e valores a pagar pelo utente. Quando existe complementaridade de 

subsistemas, são emitidos dois documentos de faturação, consequentemente a receita é 

fotocopiada juntamente com o cartão de beneficiário para que seja enviada a receita original 

para a entidade primária e a cópia para entidade secundária. Por fim, o documento de 

faturação deve ser rubricado pelo utente e a receita é rubricada, datada e carimbada pelo 

operador responsável. 

6.2 Interpretação, avaliação farmacêutica e verificação de possíveis interações  

É da responsabilidade do farmacêutico e do técnico de farmácia, quando da dispensa 

de MSRM garantir que a medicação é adequada ao problema do utente, informar o utente 

sobre a finalidade da medicação, como deve tomá-la, frequência das tomas, duração do 

tratamento, possíveis efeitos adversos, contraindicações e possíveis interações.  

A Farmácia Pipa possui um programa de acompanhamento, que é facilitado pela 

existência de um sistema informático que guarda informação sobre a medicação do utente. 

Deste modo, os farmacêuticos ou técnicos podem, em qualquer altura, ter acesso à medicação 

do utente e verificar se existem possíveis interações medicamentosas ou, até, avaliar a 

necessidade e efetividade da terapêutica.   

6.3 Medicamentos Genéricos, sistema de preços de referência 

Com o objetivo de garantir um Serviço Nacional de Saúde universal e eficiente o 

Ministério da Saúde estabeleceu diversas medidas. Entre elas, podemos encontrar a regra da 

comparticipação pelo preço de referência, independentemente do valor do medicamento, 

exceto quando este é inferior ao valor dessa comparticipação. 
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Entende-se por preço de referência “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. 

O preço de referência de cada grupo homogéneo corresponde ao PVP do medicamento 

genérico existente no mercado que integre aquele grupo e que tenha o PVP mais elevado.” [17]  

Medicamentos genéricos são “medicamentos com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados.” [7] 

 O medicamento genérico deve ser identificado pelo seu nome, seguido da dosagem, da forma 

farmacêutica e da sigla "MG" que deve estar presente na embalagem. [9] 

7. Dispensa de Psicotrópicos e/ou Estupefacientes 

Os psicotrópicos e os estupefacientes são geralmente associados à prática de crimes e 

consumo de drogas, no entanto, estes são também medicamentos utilizados em várias 

doenças como por exemplo: doenças psiquiátricas, oncologia e ainda como analgésicos ou 

antitússicos. 

Apesar das propriedades benéficas, estas substancias apresentam riscos, pois podem 

induzir habituação e dependência física e/ou psíquica. 

Devido às particularidades destas substâncias, a prescrição das mesmas para fins 

clínicos é sujeita a regras apertadas. Sendo assim, estes medicamentos inserem-se num grupo 

especial, com legislação própria. 

 Estes medicamentos não são encomendados com os restantes medicamentos e o 

fornecedor envia obrigatoriamente a requisição de psicotrópicos em duplicado. O 

armazenamento destes medicamentos na Farmácia Pipa é feito no robot que é um local seguro 

e de difícil acesso a pessoas não autorizadas. 

Os psicotrópicos e benzodiazepinas só podem ser dispensados pelo farmacêutico 

mediante apresentação de receita médica. A receita médica especial (amarela) deixou de ser 

válida a partir do dia 1 de junho de 2012. Desde então, a prescrição deste tipo de substâncias 

passou a ser efetuada, como qualquer outro tipo de medicamento, em receita manual ou 

informatizada. 
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A prescrição de psicotrópicos e benzodiazepinas não pode ser efetuada numa receita 

onde são prescritos outro tipo de medicamentos. Para além disso, em cada receita só podem 

ser prescritos até quatro medicamentos distintos, não podendo ultrapassar o limite de 

embalagens por medicamento, nem o total de quatro embalagens. [18] 

Na dispensa, o farmacêutico deve certificar-se que todos os campos da receita se 

encontram devidamente preenchidos e deve verificar a identidade do adquirente (nome, 

morada, sexo, idade, n.º do Bilhete de Identidade). A dispensa termina com a emissão do 

documento de faturação, no verso da receita, que será assinado pelo adquirente. 

Seguidamente, efetua-se uma cópia da receita e anexa-se tanto no original como no duplicado 

o documento específico emitido na dispensa de psicotrópicos. Por fim, o original da receita vai 

para a faturação, seguindo o procedimento das restantes receitas e o duplicado é enviado para 

o INFARMED. (Tabela 1).  

A farmácia tem de guardar durante três anos uma cópia das receitas dispensadas, 

ordenadas por data de dispensa. [18] 

 

Tabela 1. Requisitos de envio obrigatório ao INFARMED. [18]
 

 

Estupefacientes e 

Psicotrópicos 

 

Registo de 

Entradas 

Registo de 

Saídas 

Mapa de 

Balanço 

Duplicado das 

receitas 

Tabelas I, II-B, II-C 

Trimestralmente 

(Até 15 dias após o 

termo de cada trimestre) 

Mensalmente 

(Até ao 8 do 2º 

mês seguinte) 

Anualmente 

(Até dia 31 de 

Janeiro do ano 

seguinte) 

Mensalmente 

SÓ RECEITA 

MANUAL 

(Até ao 8 dia do 

mês seguinte) 

Tabela III e IV 

Anualmente 

(Até dia 31 de Janeiro 

do ano seguinte) 

Não se aplica 

Anualmente 

(Até dia 31 de 

Janeiro do ano 

seguinte) 

Não se aplica 

Manter arquivo de todos os documentos durante 3 anos  
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8. Medicamentos Manipulados 

Entende-se por medicamento manipulado “qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. [19] 

Antes da era da industrialização, os medicamentos dispensados nas farmácias eram 

preparados na mesma pelo farmacêutico. Este manipulava substância ativas de forma a 

produzir o medicamento necessário a um determinado paciente. Atualmente, os medicamentos 

que não são produzidos industrialmente e que são importantes no tratamento de diversas 

doenças continuam a ser preparados por farmacêuticos nas farmácias de oficina ou 

hospitalares. 

Na preparação de medicamentos manipulados o farmacêutico deve assegurar a 

qualidade da preparação cumprindo para o efeito as boas práticas a observar na preparação de 

medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar. [19] 

Quando o médico prescreve um manipulado, a receita não pode ter qualquer outro 

medicamento. Deve ser mencionada a palavra “manipulado”, a composição qualitativa e 

quantitativa, posologia, a forma de administração e a abreviatura “f.s.a.” (faça segundo a sua 

arte). 

Antes de preparar o medicamento manipulado, o farmacêutico deve certificar-se sobre a 

segurança do medicamento, no que respeita às dosagens das substâncias ativas e à 

inexistência de incompatibilidades e interações que possam colocar em causa a ação do 

medicamento e a segurança do doente. A área de trabalho deve estar limpa e livre de outros 

produtos ou documentos não relacionados com o medicamento a preparar. O farmacêutico 

deve ainda certificar-se que estão disponíveis todas as matérias-primas, os equipamentos e 

documentos necessários na preparação, assim como as embalagens destinadas ao 

acondicionamento do medicamento preparado. 

Por fim, o farmacêutico deve garantir que a utilização de matérias-primas e de materiais 

de embalagem segue a regra de que se utilizam primeiro aqueles cuja validade expira mais 

cedo. 

No que diz respeito ao controlo da qualidade do medicamento manipulado devem-se 

efetuar todas as verificações necessárias, de modo a garantir a boa qualidade do mesmo, 

incluindo, no mínimo, a verificação das características organoléticas. [19] 

Os resultados das verificações devem ser registados na respetiva ficha de preparação 

do medicamento manipulado. Cada medicamento manipulado preparado possui a sua ficha de 
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preparação que é preenchida á medida que se realização as diferentes operações. Estes 

registos devem manter-se na farmácia por um período mínimo de três anos. 

O último passo na preparação de manipulados é o acondicionamento dos mesmos é 

rotulagem. A rotulagem das embalagens deve fornecer toda a informação necessária ao 

doente: nome do doente, fórmula do medicamento manipulado, número do lote atribuído; prazo 

de utilização; condições de conservação, instruções especiais, via de administração; posologia; 

identificação da farmácia e identificação do diretor técnico. [19] 

O preço ao público dos medicamentos manipulados nas farmácias oficinas é calculado 

com base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos 

materiais de embalagem multiplicando pelo fator fixo de 1,3 e somando no final o valor do IVA à 

taxa em vigor, atualmente 6%. [19] 

Os medicamentos manipulados suscetíveis de comparticipação constam numa lista a 

aprovar anualmente por despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde, 

mediante proposta do Infarmed e são comparticipados em 30 % do seu preço. [21] 

No decurso do meu estágio na farmácia Pipa tive oportunidade de preparar alguns 

medicamentos manipulados nomeadamente solução alcoólica saturada de ácido bórico e 

vaselina salicilada a 5% e 15% 

9. Automedicação 

Atualmente os utentes desejam resolver os problemas menores de saúde de forma mais 

rápida e com menor dispêndio de recursos financeiros o que os leva a optar pela 

automedicação. Automedicação é a prática pela qual os utentes selecionam os medicamentos 

para aliviar ou suprimir algumas queixa de saúde passageiras e sem gravidade. No entanto, de 

um modo geral o consumidor não possui experiência nem conhecimentos para avaliar a 

gravidade dos distúrbios e escolher a terapêutica mais adequada o que leva que na prática a 

automedicação seja muitas vezes perigosa para quem a prática. Deste modo, o utente deve ter 

consciência que a automedicação é sempre suscitável a gerar risco pois nenhum medicamento 

é inócuo. Os utentes devem ser informados que a automedicação pode negligenciar sinais de 

doença que exija consulta medica, mascar sintomas atrasando assim o diagnóstico, levar a 

reações adversas a outros medicamentos, conduzir ao agravamento de outras doenças. A 

prática de automedicação é totalmente desaconselhada em grávidas, mulheres amamentar, 

crianças e idosos. 
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 Os farmacêuticos desempenham um papel importante na dispensa de medicamentos 

disponíveis para a automedicação. Cabe aos farmacêuticos fornecer informação correta sobre 

a medicação e assegurar que os utentes recorrem á automedicação apenas nos casos em que 

tal é seguro e apropriado. A automedicação responsável pode traduzir-se em benefícios não só 

para o utente mas também para a sociedade pois ajuda a prevenir e tratar sintomas e 

distúrbios que não necessitam de consulta médica, consequentemente permite reduzir a 

crescente pressão sobre os sistemas de saúde. 

Na dispensa de MNSRM o farmacêutico deve garantir a efetividade e segurança do uso 

dos medicamentos dispensados e deve ainda garantir que os mesmos são usados nas doses e 

períodos recomendados tendo em conta possíveis contraindicações e interações. O 

farmacêutico deve também garantir que os MNSRM são usados nas indicações autorizadas. O 

Despacho n.º 17690/2007, de 10 de Agosto, estabelece uma lista de situações passíveis de 

automedicação.  

Durante o meu estágio na Farmácia Pipa MNSRM que mais dispensei foram: anti-

inflamatórios, analgésicos, anti-histamínicos, antitússicos, expetorantes e descongestionantes. 

10. Cuidados de saúde prestados na Farmácia 

Atualmente, os utentes encontram-se cada vez mais informados no que concerne á 

saúde. Consequentemente, as farmácias concebem e propõe aos seus utentes serviços 

inovadores que vão ao encontro com as necessidades e expectativas dos seus utentes. As 

farmácias foram evoluindo na prestação de serviços de saúde, deixando se ser meros locais de 

venda de medicamentos, transformaram-se em importantes espaços de saúde, reconhecidos 

pelos utentes. O conjunto de serviços que hoje é prestado nas farmácias torna-as cada vez 

mais uma unidade imprescindível para o funcionamento completo do sistema de saúde.  

De acordo com Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro as farmácias podem prestar 

os seguintes serviços farmacêuticos: “apoio domiciliário; administração de primeiros socorros; 

administração de medicamentos; utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica; 

administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação; programas de 

cuidados farmacêuticos; campanhas de informação; colaboração em programas de educação 

para a saúde.” [22] 
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10.1 Farmacovigilância 

A farmacovigilância tem como objetivo a identificação, a quantificação, a avaliação e a 

prevenção dos riscos associados ao uso dos medicamentos em comercialização, permitindo o 

seguimento de possíveis efeitos adversos dos medicamentos. [1]  

Neste contexto, a farmacovigilância é essencial para o bom funcionamento do sistema 

de saúde, permitindo a identificação e comunicação às autoridades de saúde competentes 

(INFARMED) potenciais reações adversas ainda não conhecidas. No âmbito da farmácia 

comunitária, o farmacêutico caso identifique uma reação adversa a um medicamento deve 

prontamente notificar ao INFARMED. 

10.2 Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

A Farmácia Pipa possui serviços de determinação de parâmetros bioquímicos, 

nomeadamente: glicemia, colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, ácido úrico, GPT, creatinina 

e hemoglobina. A determinação destes parâmetros é realizada no Sistema Reflotron® Plus que 

fornece resultados de forma rápida e precisa. Na farmácia Pipa também se realizam testes à 

urina e testes de gravidez.  

No que diz respeito aos parâmetros fisiológicos a farmácia disponibiliza a medição da 

pressão arterial, da pulsação, do peso e IMC (índice de massa corporal) de forma gratuita. 

O procura deste serviço na farmácia Pipa é muito frequente o que me permitiu realizar 

diversas determinações de parâmetros bioquímicos e fisiológicos durante o estagio. 

Anteriormente á realização das determinações deve-se manter uma conversa com o 

utente de forma a obter informação sobre patologias existentes, medicação efetuada e estilo de 

vida. Consoante os resultados das determinações o farmacêutico deve transmitir ao utente a 

informação mais revelante como: a importância da medicação; a necessidade de consultar o 

medico, a importância das medidas não farmacológicas na melhoria da sua saúde e a 

importância do controlo periódico de certos parâmetros e o registo dos respetivos valores. 

10.3 Protocolo Valormed 

O Protocolo Valormed permite a recolha dos resíduos de embalagens e medicamentos 

fora de uso. Os resíduos são armazenados em contentores específicos que quando completos 

são selados, pesados e enviados à Valormed. A Valormed encarrega-se da incineração dos 

resíduos. 
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10.4 Recolha de Radiografias 

A recolha de radiografias tem como objetivo a angariação de fundos monetários para a 

Associação Médica Internacional (AMI).  

Na farmácia procede-se á recolha de radiografias usadas, posteriormente estas são 

levantadas e recicladas. Cada tonelada de radiografias dá origem a cerca de 10Kg de prata 

cuja venda permite a angariação de fundos para AMI. 

10.5 Administração de Vacinas e Medicamentos injetáveis 

Na farmácia Pipa existem Farmacêuticos com a formação necessária para a 

administração de vacinas e medicamentos injetáveis. Este serviço garante uma maior 

comodidade ao utente uma vez que a vacina ou medicamento injetável pode ser administrado 

imediatamente após a compra. 

10.6 Distribuição domiciliária de medicamentos 

A farmácia Pipa dispõe de uma viatura que possibilita as entregas ao domicílio de 

medicamentos. 

10.7 Seguimento da evolução da saúde do doente  

O seguimento da evolução da saúde do doente é um serviço especializado que se 

baseia no acompanhamento do doente. Este serviço tem como objetivo assegurar que os 

medicamentos que o doente administra continuam a ser os mais efetivos e seguros possíveis.  

No seguimento do doente, o farmacêutico avalia as necessidades do paciente e 

determina possíveis problemas relacionadas com medicamentos e, se houver, trabalha com o 

paciente e outros profissionais de saúde com objetivo de desenvolver um plano de cuidado. 

Estes serviços são prestados por profissionais qualificados em visitas programadas à 

farmácia de modo a permitir um atendimento mais personalizado. 

10.8 Outros serviços  

A farmácia Pipa oferece serviços de aconselhamento na cessação tabágica e 

acompanhamento à grávida e ao bebé, workshops, beauty point com cosmetologista e 

tratamentos de rosto e de corpo.  

Na farmácia Pipa realizam-se igualmente consultas de fisioterapia, podologia e nutrição 

e dietética por profissionais devidamente qualificados.  
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11. Contabilidade e Gestão na Farmácia 

11.1 Processamento de receituário e faturação 

As receitas são organizadas por organismos, séries e lotes de 30 receitas. As receitas 

de um dado mês pertencem todas á mesma série começando uma nova serie no mês seguinte.  

Na farmácia Pipa cada colaborador é responsável por uma correção primaria das suas receitas 

e separação das mesmas por organismos. Posteriormente, existe outro colaborador 

responsável pela correção segunda correção das receitas, separação por lotes, fecho dos lotes 

e faturação. 

Quando um lote é completado é emitido o respetivo verbete de identificação o qual é 

conferido, carimbado e anexado ao respetivo lote de receitas. O verbete de contém o nome e 

código da farmácia, mês e ano a que diz respeito, código-tipo e número sequencial do lote, 

quantidade de receitas do lote, valores totais dos PVPs, valor pago pelos utentes e a pagar 

pelo organismo comparticipante. 

No final do mês procede-se também à impressão da relação de Resumo de Lotes e da Fatura 

Mensal dos Medicamentos. 

  A Relação de Resumo de Lotes que é um resumo dos vários lotes e contém: nome e 

código da farmácia, mês e ano a que se refere, número de folhas relativo ao total de folhas da 

relação de resumo e dados transcritos diretamente dos respetivos Verbetes de Identificação e 

organizados por lotes. Este é impresso em duplicado, sendo uma cópia enviada para o CCF e 

a outra para a contabilidade.  

A fatura mensal resume os lotes de cada entidade comparticipante e contém: 

identificação da farmácia, número da fatura, mês e ano a que diz respeito, o número fiscal de 

contribuinte, a data de emissão e a assinatura, o total do número de lotes, e o valor total do 

PVP, o valor pago pelos utentes e o valor a pagar pela entidade comparticipante. Esta é 

impressa em quintuplicado de modo a enviar uma cópia para a Finafarma, duas para o CCF e 

outra para a contabilidade, sendo a cópia final arquivada na farmácia. 

Para os lotes relativos ao SNS são impressos quatro Faturas Mensais dos 

Medicamentos e duas Relações de Resumo de Lotes. Já nos lotes relativos a organismos 

comparticipantes não pertencentes ao SNS, são impressas quatro faturas mensais e três 

resumos de lotes sendo um dos resumos de lotes fica arquivada na farmácia e só as restantes 

são enviadas juntamente com os lotes. 
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Os lotes são envidos no início do mês seguinte para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) 

estando neste caso a Administração Regional de Saúde (ARS) responsável pela recolha da 

faturação, ou são enviados para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) quando as 

entidades de comparticipação não pertencem ao SNS. 

Quando são detetados erros na receita esta é devolvida á farmácia acompanhada de um 

documento que justifica o motivo de devolução. Caso a farmácia não concorde com não 

concorde com o motivo da devolução, a receita é novamente enviada à ARS ou a Serviço de 

Retificação de Receituário da ANF. Todavia, a farmácia deverá emitir uma nota de crédito com 

o valor total das comparticipações das receitas devolvidas. 

11.2 Informática na Farmácia  

O sistema de informático utilizado na Farmácia Pipa é o Sifarma 2000. Este programa é 

 uma ferramenta de trabalho essencial que vai de encontro ás necessidades crescentes das 

farmácias.  

Assim o Sifarma 2000 faz a gestão do produto desde a sua entrada até a saída e de 

acordo com as suas especificidades, pois permite efetuar inúmeros processos como a seleção 

de produtos e fornecedores, a encomenda de produtos e a receção de encomendas, a gestão 

de stock, o controlo dos prazos de validade, a gestão de devoluções e a etiquetagem de 

produtos de venda livre cujos códigos de barras não vem nas embalagens. Quanto á saída do 

produto existe a possibilidade de fazer vários tipos de venda de acordo com o tipo de cliente e 

de acordo com o tipo de organismo a que o cliente pertence pois possibilita a automatização 

das comparticipações, das portarias e dos respetivos despachos. Simultaneamente o sistema 

fornece informação sobre os produtos (quantidade existente na farmácia, contraindicações, 

efeitos adversos, interações, posologia) e permite pesquisar os medicamentos por princípio 

ativo. É também através do Sifarma 2000 que se processa a emissão de lotes de receitas e o 

fecho da faturação.  

Este sistema de informático atribui um código a cada colaborador da farmácia sendo 

assim possível detetar erros e atribuir responsabilidades.  

O sifarma 2000 é uma aplicação de gestão fundamental da farmácia, pois possibilita um 

serviço com maior eficiência e qualidade.  
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12. Relacionamento com entidades e utentes 

12.1 Interação do farmacêutico com outros profissionais de saúde  

Os farmacêuticos devem ser acessíveis e devem manter a confidencialidade das 

informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público em 

geral. 

Uma boa interação do farmacêutico com os outros profissionais de saúde permite, 

através da combinação de conhecimentos especializados e complementares, o alcance de 

resultados eficientes, beneficiando o paciente 

Durante o meu estágio verifiquei que é frequente o farmacêutico contatar com outros 

profissionais de saúde, nomeadamente médicos prescritores quando existe duvidas na 

prescrição. Esta interação entre farmacêutico e médico é feita com base no respeito mutuo e 

tendo como objetivo final a saúde e bem-estar do utente. 

12.2 Interação com o utente, aspetos de comunicação e de imagem 

De modo a otimizar a interação entre os farmacêutico e o utente a farmácia deve 

possuir um ambiente profissional e calmo e nos balcões de atendimento não devem existir 

elementos que dificultem a comunicação com o utente.  

É fundamental que o farmacêutico consiga estabelecer uma relação de proximidade e 

empatia com os utentes. A comunicação entre farmacêutico e utente envolve comunicação 

verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura. O discurso com o utente deve ser 

adequado ao enquadramento sociocultural de cada utente, de  modo a transmitir claramente a 

sua mensagem.  

Além da comunicação o farmacêutico deve manter uma imagem profissional e cuidada, 

com uma expressão facial e postura corretas. O farmacêutico deve mostrar interesse pelo 

utente e deve revelar tranquilidade e credibilidade.  

13. Qualidade  

De acordo com as boas práticas de farmácia para que o farmacêutico possa realizar as 

suas atividades necessita de instalações, equipamentos e fontes de informação apropriadas, 

ou seja, necessita que a farmácia possua a estrutura adequada. 

A Farmácia Pipa rege-se pelas BPF garantindo qualidade nas suas instalações, 

equipamentos assim como em todos os serviços prestados.  
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O grande objetivo da farmácia Pipa é a contínua satisfação dos seus utentes. 

14. Formação Contínua  

Os farmacêuticos devem manter-se informados a nível científico, ético e legal, para que 

assumam um nível de competência adequado à prestação de uma prática eficiente. 

De acordo com as BPF a formação contínua é uma obrigação profissional e “deve incluir 

a frequência de cursos de formação científica e técnica, simpósios, congressos, encontros 

profissionais e científicos, sessões clínicas internas da farmácia, e ainda a leitura de 

publicações que contribuam para a sua atualização profissional e reforço das suas 

competências.”   

Durante o meu estágio na farmácia Pipa tive oportunidade de frequentar algumas 

formações tanto dentro da Farmácia Pipa como nos locais escolhidos pelos laboratórios. 

Frequentei formações da Avène®, Ducray®, Lierac®, Isdin®, Darphan®, Elgydium, Inneov.  

Por iniciativa própria frequentei uma formação de administração de vacinas e injetáveis 

creditada pela ordem dos farmacêuticos. 

Conclusão  

Nos primeiros dias de estágio tive muitas dúvidas e inseguranças em relação a 

eventuais obstáculos e desafios que me poderiam aparecer. Apesar do MICF fornecer as bases 

teóricas para que possamos desempenhar as funções de farmacêutico corretamente é com a 

experiência que se adquire o saber. Sendo assim, constatei que a formação universitária aliada 

á prática do exercício quotidiano e à permanente preocupação em assegurar uma formação 

contínua permite que o farmacêutico tenha uma vasta experiência e conhecimentos científicos 

específicos fundamentais para a sua atividade. 

Durante o estágio confirmei o facto de o farmacêutico é um profissional de saúde 

competente para prestar serviços variados e que atualmente é visto como alguém de 

confiança, próximo e acessível, sendo uma pessoa com quem os utentes gostam de desabafar. 

Apercebi-me que a relação e comunicação entre os colaboradores são fundamentais 

para o bom funcionamento da farmácia, refletindo-se na qualidade dos serviços prestados. 

Considero que o estágio na farmácia Pipa foi uma experiência positiva e enriquecedora 

pois permitiu contato direto com o trabalho em farmácia comunitária, assim como possibilitou 
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aquisição de novos conhecimentos e aplicação e consolidação dos conhecimentos adquiridos 

no decorrer dos cinco anos de curso. 
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Anexos  

Anexo 1 - Fotografias da Farmácia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 -Área de atendimento ao público                Figura 2- Posto de atendimento prioritário  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3 - Posto de atendimento geral                                      Figura 4 - Beauty Point  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Armazenamento de produtos: deslizantes e robot 
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Figura 6 - Gabinete de determinação de parâmetros          Figura 7 - Gabinete para consultas  

                                                                                                               de nutrição e   podologia 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

Figura 8- Gabinetes de tratamentos 

Figura 9 – Atendimento noturno 
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Anexo 2 - Fatura de um Fornecedor 
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Anexo 3 – Requisição de Benzodiazepinas e Psicotrópicos 
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Anexo 4 – Modelos de receita médica aprovados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Receita Médica Eletrónica                                      Figura 8 - Receita Médica Manual 
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INTRODUÇÃO 
 

 O estágio curricular em Farmácia Hospitalar é o primeiro contacto, após cinco anos de 

estudo, com a realidade profissional, durante o qual são adquiridos conhecimentos de natureza 

prático-profissional, competências técnicas e exigências deontológicas da profissão.  

 Sendo o estágio uma nova fase de formação, esta assume, de forma inequívoca, o objetivo 

de assegurar uma transição para a vida profissional na qual o estagiário estará apto à prática do 

exercício farmacêutico. Visa, ainda, o contacto do estagiário com as instituições relacionadas com 

a classe farmacêutica, outros profissionais de saúde e os utentes.  

 “Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são o serviço que, nos hospitais, assegura a 

terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, 

integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de investigação científica e de ensino.” 

[1] Estes serviços são assegurados por uma equipa de profissionais de saúde que inclui 

farmacêuticos, técnicos de diagnóstico e terapêutica, auxiliares de ação médica e funcionários 

administrativos. Como tal, o Farmacêutico Hospitalar (FH) é um profissional de saúde responsável 

pela correta e racional utilização dos medicamentos no âmbito hospitalar, e com formação para 

conceder qualquer informação relativa ao medicamento a todos os outros profissionais de saúde. O 

FH, parte integrante da equipa de saúde hospitalar, assume diversas responsabilidades permitindo, 

juntamente com os médicos e enfermeiros, o uso racional do medicamento e uma terapêutica 

farmacológica adequada, melhorando o estado de saúde e qualidade de vida do doente.  

O relatório que se apresenta de seguida pretende refletir alguns dos conhecimentos 

adquiridos ao longo do nosso estágio curricular nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital de 

Braga, bem como a nossa passagem pelas diferentes funções e responsabilidades da atividade 

farmacêutica hospitalar, entre elas: gestão do medicamento e produtos farmacêuticos, no que 

respeita à seleção, aquisição, armazenamento e distribuição dos mesmos; preparação e controlo 

de qualidade de medicamentos; colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; e, 

colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação.  
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HOSPITAL DE BRAGA 
 

 O Hospital de Braga (HB) é uma unidade hospitalar integrada no Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), no âmbito de uma Parceria Público Privada celebrada através de um contrato de gestão 

assinado pela Administração Regional de Saúde, em representação do Ministério de Saúde, e o 

grupo José de Mello Saúde. Situa-se na zona Este da cidade de Braga e abrange uma população 

de cerca de 1.2 milhões de pessoas no Norte do país.  

 As novas instalações, em funcionamento desde Maio de 2011, conciliam unidades de 

assistência médica, investigação e ensino universitário de excelência. Um espaço criado para 

prestar os melhores e mais inovadores cuidados de saúde com tecnologia de última geração. [2] 

 
  

CAPÍTULO I 

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 
  

1. Localização 

 Os SF localizam-se no piso -1 das instalações do HB e 

cumprem todas as normas de localização dos SF hospitalares, 

nomeadamente: facilidade de acesso externo e interno, implantação 

de todas as áreas no mesmo piso, proximidade com o percurso 

normal dos doentes de ambulatório e com os sistemas de circulação 

vertical para a distribuição dos produtos farmacêuticos a todos os 

serviços clínicos.  

 O espaço físico dos SF encontra-se dividido nas seguintes áreas:  

 Gabinete da Diretora dos Serviços Farmacêuticos; 

 Gabinetes dos Farmacêuticos onde, entre outras tarefas, os Farmacêuticos fazem a 

interpretação e validação da prescrição médica para posterior Distribuição Individual Diária 

em Dose Unitária (DIDDU); 

 Gabinete dos Serviços Administrativos; 

 Área destinada à DIDDU; 

 Área de ambulatório; 

 Vestiários; 

 Área de receção e conferência de encomendas; 

 Armazéns de grandes volumes; 

 Armazém de inflamáveis; 

Fig. 1 Aspeto Exterior da 

Farmácia do Hospital de Braga 
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 Área de distribuição clássica; 

 Armazém geral; 

 Salas descentralizadas: sala de armazenamento de colírios, material de penso e 

contrastes, sala de armazenamento de citotóxicos, sala de produtos de nutrição, sala de 

amostras, sala de antisséticos e desinfetantes; 

 Área destinada ao armazenamento de hemoderivados, psicotrópicos e 

estupefacientes; 

 Sala de pausa; 

 Biblioteca/ Sala de reuniões; 

 Salas de produção; 

 Sala de lavagens; 

 Sala de frios; 

 Sala de quarentena. 

 

 

 

 

Fig. 2 Planta dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga 
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2. Recursos Humanos  

 O funcionamento dos SF, bem como a garantia da qualidade dos serviços prestados são 

assegurados por uma equipa multidisciplinar que inclui farmacêuticos, técnicos de diagnóstico e 

terapêutica, auxiliares de ação médica e funcionários administrativos. 

Para o bom funcionamento dos SF e garantia de qualidade dos serviços prestados aos 

doentes, torna-se indispensável o bom entendimento e coordenação entre os diferentes membros 

da equipa e, ainda, com os restantes profissionais de saúde do Hospital. [3] 

Fazem parte dos recursos humanos dos SF do HB: 

 

 

3. Horário de Funcionamento 

Os SF funcionam das 8 às 20h, nos dias úteis. O atendimento em ambulatório decorre entre 

as 8h e as 17h. Para situações excecionais existe um sistema de prevenção, no qual existe uma 

escala de farmacêuticos disponíveis fora das horas normais de expediente, que funciona das 20h 

às 24h nos dias úteis e das 9h às 24h sábados, domingos e feriados. Este sistema de prevenção 

não obriga à presença física de um FH nos SF, mas este deve estar disponível para se deslocar às 

instalações dos SF, sempre que assim se justifique.  

 

4. Sistema Informático 

O sistema informático utilizado pelo HB é o Glintt HS (ANEXO I) que proporciona uma 

articulação rápida e eficaz entre os diversos profissionais de saúde envolvidos no funcionamento 

Fig. 3 Fluxograma dos Recursos Humanos dos Serviços Farmacêuticos 
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do hospital, por forma a assegurar um funcionamento correto e com qualidade dos serviços 

prestados. Permite a gestão de produção, encomendas, armazenamento, prescrição e distribuição 

dos medicamentos às diversas unidades.  

Já o SAP (ANEXO II) é utilizado pelos SF para a gestão de medicamentos dos serviços, 

consulta de stocks e encomendas.  

 
 

CAPÍTULO II 

GESTÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 
 

 “A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares, que garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas 

condições aos doentes do hospital.” [1] Esta gestão contempla várias fases, começando na sua 

seleção, aquisição e armazenamento, passando pela distribuição e terminando na administração 

do medicamento ao doente.  

 Para uma correta gestão de stocks é fundamental adequar-se o abastecimento de produtos 

farmacêuticos aos consumos do hospital, criando-se um equilíbrio para que não haja excesso de 

stock, que se traduz em empate de capital, nem rutura de stock, impedindo a resposta à solicitação 

dos serviços clínicos. Nesta rentabilização é necessário ter em conta fatores como prazos de 

validade, preço e rotatividade dos produtos, espaço físico disponível para armazenamento e, ainda, 

tempo disponível para satisfação do respetivo pedido de encomenda.  

   

1. Sistemas e Critérios de Aquisição 

 A seleção de medicamentos é um processo contínuo e multidisciplinar que tem por objetivo 

a aquisição dos medicamentos consoante as necessidades farmacoterapêuticas dos doentes e 

tendo como base o Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM). Todo este processo, 

da responsabilidade do FH, deve privilegiar a qualidade, segurança e eficácia do medicamento.[1], [3] 

 Todos os movimentos dos produtos são registados informaticamente, o que fornece as 

existências em tempo real, permitindo aos FH fazer a encomenda de novos produtos no momento 

em que o stock está abaixo do mínimo necessário. A realização de encomendas dos vários 

produtos que fazem parte do stock existente é feita mensalmente através do sistema informático 

SAP, sendo as respetivas quantidades ajustadas às necessidades. O produto é encomendado, 

especificando denominação comum internacional (DCI), dosagem, forma farmacêutica e via de 

administração. O setor administrativo elabora uma nota de encomenda com a informação 

necessária, nomeadamente produto em questão, quantidade a encomendar e laboratório 

fornecedor que é posteriormente validada pela Diretora dos SF.  
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 Pontualmente, os SF podem recorrer a um armazenista, para suprimir ruturas existenciais.  

 

2. Receção e Conferência dos Produtos Adquiridos 

 Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos depois de devidamente 

requisitados pelos SF, serão entregues nos respetivos serviços, sempre acompanhados da 

respetiva fatura ou guia da remessa. [1] A receção de encomendas é realizada por um assistente 

operacional em local próprio e adequado dos SF, com acesso direto ao exterior onde são 

efetuadas as descargas e próximo do armazém dos produtos farmacêuticos.  

 Na conferência das encomendas, da responsabilidade de um FH, deve-se verificar se esta 

foi entregue no local próprio, se vem acompanhada da fatura ou guia de remessa e se corresponde 

à encomenda. Deve-se, ainda, confirmar a quantidade e algumas características do produto 

(dosagem, lote, forma farmacêutica, validade e preço) e o estado de conservação das embalagens. 

No caso de produtos que necessitam de ser conservados entre 2-8ºC, dá-se prioridade à sua 

conferência de modo a armazená-los corretamente e o mais rapidamente possível, sendo também 

necessário verificar se o transporte cumpriu todas as condições de temperatura adequadas.  

 A receção de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é efetuada, obrigatoriamente, 

por um FH que arquiva devidamente nos SF o Anexo VII, do Decreto-Lei (DL) n.º15/93 de 22 de 

Janeiro, que acompanha a respetiva encomenda (ANEXO III).  

 A conferência de hemoderivados exige a verificação do certificado de autorização de 

utilização de lote (CAUL), emitido pelo INFARMED, que fica, também ele, arquivado nos SF 

(ANEXO IV).  

 Após a conferência das encomendas, os assistentes técnicos procedem ao registo 

informático das quantidades rececionadas para atualizar o stock e os assistentes operacionais ao 

correto armazenamento dos produtos.   

 Em caso de não conformidade da fatura ou guia de remessa com o produto rececionado, 

deve-se contactar logo que possível a entidade fornecedora responsável para a recolha/troca dos 

produtos ou emissão da respetiva nota de crédito. Enquanto aguarda regularização, o(s) produto(s) 

permanece(m) na zona de quarentena. 

 

3. Armazenamento dos Produtos 

 As existências armazenadas representam uma responsabilidade acrescida em termos de 

garantia de estabilidade e qualidade dos produtos, dependendo esta de fatores como a 

temperatura, a luz e a humidade. [3] Posto isto, é fundamental que os SF possuam as condições 

apropriadas para garantir espaço, segurança e condições de temperatura, luz e humidade 

adequadas para o correto acondicionamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos. [1] 
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 Todos os medicamentos e produtos farmacêuticos são armazenados nas instalações dos 

SF por ordem alfabética de acordo com a DCI e recorrendo ao sistema “first expired first out” 

(FEFO), de modo a que os que possuem prazo de validade mais curto sejam os primeiros a ser 

dispensados. 

 Os medicamentos citotóxicos, hemoderivados, antirretrovirais, produtos de nutrição 

parentérica e, ainda, produtos de contraste, pensos e gases medicinais possuem local de 

arrumação próprio, seguindo as mesmas normas de armazenamento dos restantes produtos.  

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, para além de local de armazenamento 

próprio, estão guardados no cofre, numa sala onde só têm acesso os FH, mediante apresentação 

de cartão de identificação exclusivo.  

 Os produtos que necessitam de refrigeração são devidamente armazenados em frigoríficos, 

sendo as suas temperaturas monitorizadas e registadas continuamente, de 4 em 4 horas.  

 Quanto aos inflamáveis, estes são armazenados em sala própria com porta corta-fogo.  

 Semestralmente, ou sempre que assim se justifique, é realizado um inventário para verificar 

a concordância entre os stocks físicos e informáticos.  

 

4. Devoluções e Prazos de Validade 

São várias as irregularidades verificadas após receção das encomendas (como prazo de 

validade demasiado curto, produto danificado, troca da quantidade e/ou do produto enviado, entre 

outras) que justificam a devolução do produto enviado ao respetivo fornecedor. Todos os produtos 

devolvidos ao fornecedor são acompanhados pela respetiva nota de devolução, emitida pelos SF, 

na qual está discriminado o motivo da devolução.  

O controlo dos prazos de validade, também da responsabilidade de um FH, constitui um 

aspeto fundamental, assegurando a dispensa de produtos com a máxima segurança. Durante o 

balanço são contabilizados todos os produtos com prazo de validade inferior a doze meses, 

permitindo uma contabilização mensal mais rigorosa destes produtos. No caso de produtos com 

prazo de validade inferior a três meses coloca-se uma etiqueta cor de laranja com a designação 

“Atenção Prazo de Validade”, dando-lhes maior destaque. Sempre que os produtos não sejam 

consumidos até ao mês em que termina o prazo de validade, são colocados na zona de 

quarentena devidamente identificados. Caso seja um produto de armazenamento especial 

(hemoderivado, psicotrópico e estupefaciente, entre outros) é embalado e identificado com o rótulo 

“Produto em Quarentena”.  

À semelhança do que acontece com as devoluções, o FH responsável envia ao respetivo 

laboratório um pedido de solicitação de crédito ou troca de produto, sempre de acordo com as 

especificações do mesmo. No caso de parecer positivo, os SF emitem um ofício (com identificação 

do medicamento, quantidade, lote e prazo de validade), permanecendo o produto embalado na 
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zona de quarentena até recolha na data acordada. Se o parecer do laboratório for negativo, os 

produtos em questão vão para incineração. 

 
 

CAPÍTULO III 

SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
  

 “A distribuição do medicamento é função da Farmácia Hospitalar que com metodologia e 

circuitos próprios, torna disponível o medicamento correto, na quantidade e qualidade certas, para 

cumprimento da prescrição médica proposta, para cada doente e todos os doentes do hospital.” [4] 

A distribuição de medicamentos é sempre da responsabilidade de um FH, que terá de validar toda 

a prescrição médica [5], pressupondo também o envolvimento de diferentes profissionais de saúde 

com os quais o Farmacêutico colabora diretamente. [3] A distribuição de medicamentos tem como 

principais objetivos: garantir o cumprimento da prescrição, racionalizar a distribuição de 

medicamentos, garantir administração correta do medicamento, diminuir os erros associados à 

medicação, monitorizar a terapêutica, reduzir o tempo de internamento e reduzir os custos com a 

terapêutica. [1] 

 Neste âmbito é importante distinguir: distribuição clássica, sistema de distribuição individual 

diária em dose unitária (DIDDU), distribuição de medicamentos em regime de ambulatório (DMRA) 

e distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial como hemoderivados, psicotrópicos 

e estupefacientes.  

 

1. Distribuição Clássica 

 Este tipo de distribuição pode ser considerado como um sistema de distribuição que permite 

a reposição de um stock de medicamentos e outros produtos farmacêuticos presente na enfermaria 

de cada serviço clínico, para que esse mesmo serviço seja autossuficiente por um determinado 

período de tempo. Este stock resulta da aprovação entre o enfermeiro-chefe do serviço, o diretor 

desse serviço e o FH responsável. A reposição é feita semanalmente, como resultado de um 

pedido do enfermeiro-chefe que chega à farmácia, via informática, e que é posteriormente avaliado 

pelo FH (ANEXO V). Após validação a requisição é preparada por um assistente operacional e, 

novamente, conferida pelo FH (ANEXO VI) antes de ser entregue ao serviço requisitante por 

intermédio de um assistente operacional.  

 Para os casos em que se verifica rutura de stock de um determinado medicamento, por 

utilização acima do que é habitual, o enfermeiro-chefe pode fazer chegar aos SF um pedido 

urgente. Este pedido, satisfeito o mais rapidamente possível, também é validado por um 

Farmacêutico e entregue ao respetivo serviço por um assistente operacional. 
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 Durante muitos anos, o sistema de distribuição clássica foi único e principal sistema de 

distribuição existente em vários serviços hospitalares nos quais a elevada rotatividade dos doentes 

e o reduzido tempo de internamento não justificavam a utilização de um sistema DIDDU.  

 Para além da distribuição clássica não pressupor a intervenção do FH na análise da 

prescrição médica, são contras deste tipo de distribuição a acumulação de medicamentos e a 

possibilidade de ocorrência de erros de transição. 

 

2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

 A distribuição individual diária em dose unitária é o 

principal sistema de distribuição numa unidade hospitalar e 

consiste na distribuição de medicamentos por doente, para um 

período de 24 horas, após validação da prescrição médica por 

parte de um Farmacêutico. No HB, como os SF se encontram 

encerrados ao fim de semana e feriados, a distribuição é 

realizada por um período de 72h e 48h, respetivamente.  

 Este tipo de distribuição, invariavelmente associado a uma maior intervenção do FH em 

todo o processo de farmacoterapia, permite: aumentar a segurança no circuito do medicamento, 

conhecer o perfil farmacoterapêutico do doente, reduzir as interações, racionalizar a terapêutica, 

maior dedicação e apoio dos enfermeiros aos doentes e reduzir os custos e desperdícios. [1] 

 É da responsabilidade do FH avaliar o perfil farmacoterapêutico do doente à medida que vai 

validando a prescrição médica, conferindo a (s) dose (s), interações medicamentosas, 

incompatibilidades, posologia e se o medicamento pertence ou não ao Formulário do grupo José 

de Mello Saúde. Caso o medicamento prescrito não pertença a este formulário, é necessário um 

extraformulário onde deve constar a justificação clínica da utilização do medicamento. Após 

validação da prescrição médica, é emitido um mapa terapêutico, onde vem 

discriminada a medicação do doente, a identificação deste e do médico 

prescritor, que depois segue via informática para o apoio semiautomático de 

distribuição. 

 Para auxílio da DIDDU, os SF do HB 

dispõem de equipamento de apoio 

semiautomático de que são exemplo o Kardex® e a FDS (Fast 

Dispensing System). Este último permite a reembalagem de todas as 

formas farmacêuticas orais sólidas cujo prazo de validade e lote não se 

encontram individualizados de forma unitária. No Kardex® constam todos os medicamentos 

Fig. 4 Área dos Serviços 

Farmacêuticos destinada à DIDDU 

Fig. 6 Kardex® 

Fig. 5 FDS 
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injetáveis, soluções orais, pomadas e as formas farmacêuticas orais sólidas que não podem estar 

na FDS. Todos os produtos desta categoria que não constem no Kardex® são apelidados de 

“produtos externos”, enquanto que aqueles produtos que não constem nem no Kardex® nem na 

FDS são denominados “produtos brancos”. Estes dois tipos de produtos encontram-se 

discriminados aquando da geração do mapa terapêutico, e são colocados manualmente na gaveta 

do doente pelo Técnico de Terapêutica e Diagnóstico. 

 Os medicamentos, devidamente acondicionados em gavetas individualizadas, são 

organizados por número de cama e nome de doente.  

 Caso os medicamentos dispensados não forem utilizados no período para o qual os 

mesmos se destinam, são devolvidos aos serviços farmacêuticos as gavetas nas quais foram 

rececionados. Estas devoluções são feitas informaticamente por serviço e por doente, permitindo 

que os produtos voltem a entrar no stock dos SF. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
3. Distribuição de Medicamentos em Regime Ambulatório (DMRA) 

 A dispensa de medicamentos a doentes em regime ambulatório surge da necessidade de 

haver maior vigilância e controlo de determinadas patologias crónicas, exigidos pelas 

características das mesmas, pelo potencial tóxico dos fármacos usados. [3] Este regime de 

distribuição de medicamentos abrange doentes seguidos em consulta no HB, tendo como mais-

valia a redução dos custos e riscos associados ao internamento hospitalar e, ainda, maior 

comodidade do doente em continuar o tratamento no domicílio. [1] 

 São exemplo de medicamentos dispensados em regime de ambulatório: antirretrovirais, 

medicamentos biológicos, talidomida, hormona de crescimento, entre outros (ANEXO VII). Estes 

medicamentos são regulamentados por normas específicas e são fornecidos pelos SF apenas 

mediante receita médica hospitalar, que tem validade de 4 meses. Os medicamentos biológicos, 

como o Infliximab, Etarnecept, Adalimumab, Ustecinumab, Anacinra e Golimumab, que fazem parte 

do Despacho n.º 18419/2010 devem ser registados mensalmente em tabela presente no sítio do 

Fig. 7 Circuito de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária. Adaptado de [1] 
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INFARMED (ANEXO VIII). [6] Existem casos particulares de dispensa de que são exemplo a 

hormona de crescimento e a talidomida. A hormona de crescimento é dispensada unicamente aos 

titulares da autorização (habitualmente os pais), cujo cartão de identificação do mesmo deve estar 

anexado. A talidomida, indicada em doentes com mieloma múltiplo e com mais de 65 anos, é um 

fármaco que apresenta efeitos adversos graves e cuja utilização “off-label” tem de ser autorizada 

pela Comissão de Ética. Nesta autorização deve constar a justificação clínica assim como o 

consentimento informado do doente em questão. Para dispensa deste medicamento pelos SF é 

exigido que o doente se faça sempre acompanhar pelo livro do doente e apresente o formulário de 

autorização de prescrição do Programa de Prevenção da Gravidez (ANEXO IX), devendo o doente 

ser alertado para todos os cuidados a ter e os riscos que corre. O livro do doente, por sua vez, 

deve estar com a secção do calendário do tratamento corretamente preenchido, devendo ainda 

conter data e resultado da gravidez (para mulheres em idade fértil). Neste último caso, a 

prescrição, dispensa e teste de gravidez devem ser realizados no mesmo dia. Para cada prescrição 

só pode ser dispensada medicação para um período máximo de 4 semanas no caso de mulheres 

com potencial para engravidar, e 12 semanas para os restantes casos. [7] 

 Na prescrição médica hospitalar (ANEXO X), deve constar o número do processo do 

doente, bem como o seu nome, fármaco e respetiva dosagem e identificação do médico prescritor. 

Apesar de cada prescrição ser válida para 4 meses, o farmacêutico apenas pode dispensar a 

medicação necessária ao doente para um período de 30 dias, segundo o Despacho n.º 

13382/2012, de 4 de Outubro, e a Circular Normativa n.º 3/2012 – INFARMED/ ACSS/ SPMS, de 6 

de Dezembro. Aproximando-se o término da medicação relativa a esse mesmo período, o doente 

deve dirigir-se diretamente ao serviço de ambulatório, fazendo-se acompanhar do cartão de 

identificação do utente do HB (ANEXO XI) no qual conste a identificação do doente e respetivo 

número do processo. Caso o doente tenha consulta antes do término da validade da receita, o 

médico tem de prescrever eletronicamente nova receita, associada à ficha clínica do doente. 

 A dispensa de medicamentos a doentes em regime ambulatório está também prevista nas 

situações em que o fornecimento dos mesmos não possa ser assegurado pelas Farmácias 

Comunitárias [1], entre elas: inexistência de Farmácia Comunitária na localidade; as Farmácias 

Comunitárias existentes pertencem a Santas Casas da Misericórdia que já tenham o alvará de 

venda ao público; e nos casos em que o medicamento se encontra esgotado nas Farmácias 

Comunitárias (exigindo-se o carimbo de pelo menos duas farmácias no verso da receita).  

 O utente paga o medicamento no serviço de faturação do hospital dirigindo-se à posteriori 

ao ambulatório munido de comprovativo de pagamento. Neste caso, o valor pago pelo utente é 

igual ao preço de aquisição do medicamento cobrado pelo fornecedor, acrescentado do IVA. 
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4. Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial  

 
4.1 Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são entendidos como substâncias e suas 

preparações compreendidas nas tabelas I-IV anexas ao DL n.º 15/93 de 22 de Janeiro, com 

exceção da tabela IIA. [8] Atendendo às características particulares destes medicamentos (margem 

terapêutica estreita e elevado grau de dependência física e psíquica), estão sujeitos a legislação 

própria. Estes medicamentos requerem um rigoroso controlo por parte do FH, sendo este 

responsável por todo o seu circuito, desde a sua receção até à distribuição. [3]  

 No HB, o armazenamento destes medicamentos é feito por ordem alfabética de DCI, em 

cofres de acesso por código alfanumérico, que se localizam numa sala de acesso restrito a 

Farmacêuticos. A entrada nesta sala é feita através da leitura ótica do respetivo cartão de 

identificação.  

 Cada serviço clínico, de acordo com a sua especificidade, possui um stock destes 

medicamentos, igualmente armazenados em cofres de acesso restrito, sendo este acordado entre 

o FH e o Enfermeiro-Chefe do serviço. A dispensa destes medicamentos é feita por reposição do 

stock dos serviços clínicos. Para a requisição de psicotrópicos e estupefacientes por parte dos 

serviços clínicos aos SF, o enfermeiro deve preencher o Modelo n.º1509 da INCM (Imprensa 

Nacional da Casa da Moeda) (ANEXO XII), onde são especificadas a DCI, dosagem e forma 

farmacêutica, para além da identificação dos doentes a quem já foi administrado o medicamento. 

Este documento é constituído por original e duplicado, sendo o primeiro devolvido à farmácia e o 

duplicado permanece no respetivo serviço.  

 O Diretor do serviço requisitante tem de validar a requisição antes de esta ser enviada para 

os SF. Já nos SF, a requisição é posteriormente avaliada e validada pelo FH responsável. Esta não 

é validada caso apresente letra ilegível, rasuras ou quando a data de administração é superior à 

data de envio da requisição. Caso esteja conforme, atribui-se à requisição uma numeração interna, 

que se reinicia no início de cada mês. O envio dos medicamentos é efetuado por um assistente 

operacional, e a sua receção por um enfermeiro do serviço clínico requisitante. O FH procede 

depois ao registo informático do consumo do medicamento por serviço clínico.  

 A requisição destas substâncias psicotrópicas e estupefacientes por parte dos SF aos 

respetivos fornecedores é feita mediante o Modelo n.º1506 da INCM (Anexo VII do DL n.º15/93, de 

22 de Janeiro) (ANEXO III), sendo a cópia enviada ao fornecedor por fax e o original 

posteriormente enviado por correio. O original é depois devolvido aos SF devidamente assinado e 

carimbado pelo Diretor Técnico do Laboratório, ficando arquivado nos SF em pasta própria.  
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 Todos os fornecimentos, entradas e devoluções são registados no livro de registos de 

psicotrópicos e estupefacientes (ANEXO XIII), sendo o termo de abertura e encerramento destes 

livros feita pelo INFARMED.  

 

4.2 Hemoderivados 

 Os medicamentos hemoderivados, isto é, medicamentos derivados do sangue ou plasma 

humano, são adquiridos, dispensados e administrados de acordo com os Despachos n.º 5/95 e n.º 

1051/2000, de 25 de Janeiro e de 14 de Setembro, respetivamente. [1] Esta legislação tem como 

objetivo a rastreabilidade, para que se possa investigar de modo credível a eventual relação de 

causalidade entre a administração terapêutica destes medicamentos e a deteção de doenças 

infeciosas transmissíveis pelo sangue. [9] 

 Estes medicamentos, pela sua variabilidade enquanto produtos de origem biológica, 

deverão dispor, para cada lote, de um Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL), 

emitido pelo Laboratório de Qualidade do INFARMED. No respetivo certificado encontram-se 

discriminadas as seguintes informações: número de lote, nome comercial, dose, substâncias ativas, 

número de unidades que correspondem ao mesmo lote, validade, número de autorização de 

introdução no mercado (AIM) e laboratório (ANEXO IV).  

 Na receção de uma encomenda de hemoderivados por parte dos SF do HB, para além do 

CAUL devem estar presentes: o relatório de análise que sustenta a qualidade microbiológica e 

físico-química do hemoderivado (ANEXO XIV) e, ainda, a guia de remessa. Após conferência da 

encomenda, o FH deve garantir a verificação, registo e arquivo da documentação técnica que 

acompanha a respetiva encomenda.  

 A requisição, distribuição e administração de medicamentos hemoderivados é feita através 

do Modelo n.º 1804 da INCM (ANEXO XV e XVI). Este modelo, referente a apenas um doente e a 

um medicamento, é constituído por duas vias (farmácia e serviço) [9] e está organizado em quatro 

quadros: A, B, C e D. Os primeiros três quadros constituem a “via Farmácia”. Os quadros A e B são 

preenchidos pelo médico responsável, devendo este especificar o nome do doente e serviço 

requisitante (quadro A), bem como a justificação da requisição, nome, forma farmacêutica, 

dose/frequência, via de administração e duração do tratamento (quadro B). Já o preenchimento do 

quadro C é da responsabilidade do Farmacêutico, devendo este especificar o medicamento 

hemoderivado dispensado, o lote, a identificação do fornecedor e o CAUL do INFARMED que lhe 

diz respeito. O quadro D, exclusivo da “via Serviço”, é preenchido pelos enfermeiros e permite o 

registo dos produtos administrados. Sempre que não se administrem todos os medicamentos 

hemoderivados dispensados, estes devem ser devolvidos aos SF num prazo não superior a 24h e 

a devolução registada informaticamente. 
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 Toda a medicação enviada tem que ser identificada com o nome do doente, bem como o 

serviço requisitante, sendo-lhe anexado o modelo n.º 1804 da INCM, já referido. A “via Farmácia” é 

reencaminhada para os SF enquanto a “via Serviço” permanece no serviço clínico requisitante 

junto do processo clínico do doente. Quando o medicamento necessita de conservação a frio, estes 

são transportados até ao serviço respetivo em mala térmica adequada e devidamente identificada. 

O transporte e entrega dos medicamentos derivados aos serviços clínicos é, igualmente aos 

restantes, da responsabilidade de um assistente operacional.  

  

4.3 Medicamento Extraformulário 

 O Formulário Hospitalar de Medicamentos é uma publicação oficial e orientadora que traduz 

uma escolha seletiva perante uma larga oferta de medicamentos atualmente disponibilizados pela 

indústria. Tem como princípio a inclusão dos medicamentos necessários a uma terapêutica 

adequada à generalidade das situações hospitalares.  

 Segundo o Despacho n.º 13885/2004, de 25 de Junho, o FHNM destina-se aos profissionais 

de saúde que exercem a sua atividade em meio hospitalar, com o objetivo de auxiliar o médico na 

escolha do medicamento a prescrever. O FHNM é de uso obrigatório, pelos prescritores, nos 

hospitais integrados no SNS. [10] 

 No caso do HB, como se trata de uma Parceria Público Privada com o grupo José de Mello 

Saúde, segue o Formulário Hospitalar próprio do grupo, sendo este a base de trabalho de todos os 

seus profissionais de saúde. Este, tal como o FHNM, tem como objetivo apresentar os 

medicamentos de uso comum nas diferentes unidades hospitalares do grupo.  

 Quando um medicamento que não faça parte do formulário constitui a escolha mais 

adequada à situação clínica de determinado doente, este pode ser dispensado pelos SF, mediante 

a apresentação de uma justificação extraformulário (ANEXO XVII). Esta justificação, autorizada 

pela Direção Clínica, deve conter as seguintes informações:  

 Identificação do doente, cama, número do processo e serviço requisitante; 

 Diagnóstico; 

 DCI, dose, forma farmacêutica e posologia; 

 Justificação para a necessidade do uso do medicamento e indicação da existência, 

ou não, de outro que conste do formulário hospitalar de medicamentos desta instituição; 

 Data e assinatura do médico prescritor, concordância do Diretor de serviço e da 

CFT. 
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4.4 Gases Medicinais 

 De acordo com o Estatuto do Medicamento entende-se por gases 

medicinais “gases ou mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados a 

entrar em contacto direto com o organismo humano e que desenvolvam 

uma atividade apropriada a um medicamento, designadamente pela sua 

utilização em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo, ou para 

conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinados a 

transplante”. [11] São exemplo de gases medicinais o oxigénio, o ar 

medicinal (mistura de gases constituída por 78% de azoto medicinal e 

22% de oxigénio medicinal), o protóxido de azoto, entre outros. Os gases 

medicinais podem ser armazenados em tanques, que se encontram fora do edifício do HB e têm 

acesso reservado, ou em garrafas, por sua vez armazenadas em local protegido e de acesso 

reservado.  

 Estes gases cumprem as exigências descritas nas Farmacopeias Portuguesa, Europeia ou 

qualquer outra de um estado-membro.  

 Os SF são responsáveis pela encomenda, receção, armazenamento e distribuição dos 

gases medicinais existentes no HB.  Durante o período de funcionamento dos SF, este serviço faz 

duas verificações diárias aos níveis dos vários gases medicinais, registando os respetivos valores 

em formulário próprio. No restante período, em que os SF estão encerrados, esta verificação é 

executada pela segurança, registando igualmente os respetivos valores em formulário próprio. O 

pedido de enchimento de tanques é efetuado via correio eletrónico, quando o nível de gás atinge o 

valor de 50%. A nota de encomenda é feita após o enchimento e mediante a quantidade 

descarregada no respetivo tanque. No que diz respeito às garrafas, a sua encomenda também é 

feita via correio eletrónico, sendo a nota de encomenda enviada posteriormente via fax. Aquando 

da entrega da encomenda, o fornecedor faz a recolha de todas as garrafas vazias, sendo a troca 

posteriormente verificada pela Farmacêutica responsável. No final de cada mês os SF recebem por 

correio a fatura correspondente aos movimentos dos alugueres de garrafas do mês corrente. Esta 

fatura é conferida pela Farmacêutica responsável.  

 Cada serviço tem o seu stock de garrafas de gases medicinais que é reposto por 

substituição de garrafa vazia por garrafa cheia. Esta reposição é feita mediante pedido informático 

aos SF no qual devem constar apenas os gases.  

 

4.5 Pyxis Medstation 

 A Pyxis Medstation, implementada na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP) 

do HB, consiste num sistema de dispensa automática de medicamentos, composto por um 

conjunto de armários controlados eletronicamente, geridos por um software e interligados às 

Fig. 8 Tanques de gases 

medicinais no HB 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
Junho - Julho 2013 

25 

 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
Ana Sofia Simões e Sílvia Faria 

aplicações existentes no hospital. Este sistema tem como objetivo automatizar o processo de 

dispensa de medicamentos, permitindo um controlo efetivo da distribuição de medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos, garantindo uma maior precisão e controlo na gestão de stocks e, 

ainda, uma redução dos custos. 

 Os SF têm ao seu dispor uma unidade básica de controlo, que permite o controlo remoto de 

todos os stocks do serviço ao qual está associada a Pyxis (UCIP). 

 
 

CAPÍTULO IV 

MEDICAMENTOS CITOTÓXICOS 
 

 Os fármacos citotóxicos ou citostáticos, também designados de antineoplásicos, são 

agentes químicos utilizados no tratamento de tumores malignos. Esta forma de tratamento 

sistémica pode ser adjuvante da cirurgia ou da radioterapia. Para além disso, estes fármacos 

podem ser usados como paliativos na atenuação dos sintomas ou como meio de prolongar a 

qualidade vida do doente. [12]  

 No HB, o circuito deste tipo de medicamentos exige uma interajuda entre médicos, 

enfermeiros e farmacêuticos.  

O Médico Oncologista prescreve o tratamento de quimioterapia específico para cada 

doente, ficando a prescrição registada no processo clínico.  

 No dia anterior, ou no próprio dia do tratamento, o doente realiza análises e consoante os 

resultados analíticos decide-se se mantém o tratamento, se adia ou se é necessário alterar as 

doses a serem administradas.   

 É da responsabilidade do Farmacêutico Responsável pelo Hospital de Dia Oncológico 

(FRHDO) validar a prescrição médica. Para tal, os processos dos doentes a efetuar tratamento são 

entregues à Farmacêutica pela equipa de enfermagem. Posteriormente, a FRHDO valida as 

prescrições médicas ativas, verificando se a parametrização dos fármacos está de acordo com os 

dados presentes no processo do doente. 

 Atualmente, a preparação dos medicamentos citotóxicos, administrados no HB, é efetuada 

pelos SF do Hospital CUF do Porto. Após a validação da prescrição, a FRHDO envia por correio 

eletrónico a lista dos doentes (nome e respetivo número de processo) para unidade de preparação 

centralizada de citotóxicos dos SF do Hospital da CUF, no Porto. 

 A receção da medicação é feita no Hospital de Dia Oncológico do HB pela FRHDO, que 

com o auxílio da enfermeira, confere as preparações, verificando se a medicação e as doses 

enviadas correspondem ao requisitado. A medicação vem acompanhada por um mapa de 

produção, devidamente assinado pelo Farmacêutico responsável, onde estão registados os lotes 
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dos produtos utilizados nas preparações, e por uma guia de transporte que indica o número total de 

preparações enviadas, data e hora de saída do Hospital da CUF Porto. 

 Aquando a administração da medicação a enfermeira deve confirmar, na folha da 

administração da terapêutica, se a preparação corresponde à que foi solicitada para o doente em 

causa assim como a dose, via de administração, princípio ativo e ordem de administração.    

 
 

CAPÍTULO V 

MEDICAMENTOS DE ENSAIOS CLÍNICOS 
 

Segundo o DL n.º 46/2004, um ensaio clinico (EC) é “qualquer investigação conduzida no 

ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros 

efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos 

indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, 

o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a 

respetiva segurança ou eficácia”.  

Nos estabelecimentos de saúde, pertencentes ao SNS, os medicamentos experimentais e 

os dispositivos utilizados para a sua administração, devem ser armazenados e cedidos pelos 

respetivos SF hospitalares. Estes serviços devem manter os registos e a confirmação do 

armazenamento e da utilização dos medicamentos destinados à realização dos ensaios. A gestão 

destes produtos, desde a sua receção até à sua dispensa, é da responsabilidade do FH que 

garante que o doente realiza a medicação de forma segura e eficaz. 

A realização de um ensaio clinico necessita do parecer favorável da Comissão de Ética para 

a Investigação Clínica (CEIC), que irá fazer a avaliação dos potenciais benefícios e eventuais 

riscos para o doente. Após avaliação, a CEIC emite um parecer sobre a autorização do ensaio. 

Para além do parecer da CEIC, é também necessária autorização do INFARMED e do Conselho de 

Administração do Hospital. Este último, após consulta da Comissão de Ética (CE), aprova ou não, a 

realização do EC nas suas instalações. 

Após conclusão do ensaio, a documentação deve ficar arquivada nos SF durante 15 anos 

após a data da visita de encerramento do ensaio, assim como qualquer medicação que 

eventualmente não seja recolhida. [13] 
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CAPÍTULO VI 

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ESPECIAL 
 

Alguns dos medicamentos indispensáveis em certas terapêuticas não possuem AIM, 

necessitando de uma Autorização de Utilização Especial (AUE) para poderem ser adquiridos por 

uma instituição de saúde.  

A AUE possui caráter excecional e carece de autorização prévia do Infarmed, ao abrigo do 

DL n.º 176/2006, observando os requisitos e condições definidas no regulamento aprovado pela 

Deliberação n.º 105/CA/2007. 

A AUE concedida tem sempre caráter temporário, cessando sempre que o medicamento 

passa a ser comercializado em Portugal ao abrigo de uma AIM ou de outra autorização com ela 

incompatível. 

Para ser concedida a AUE é necessário existir cumulativamente as seguintes condições: 

 A entidade requerente ser uma instituição de saúde com autorização de aquisição 

direta de medicamentos; 

 Os medicamentos serem considerados imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou 

tratamento de determinadas patologias e sem terapêutica alternativa; 

 Não existirem em Portugal medicamentos essencialmente similares a outros, 

aprovados com idêntica composição qualitativa e quantitativa de substância ativa e 

forma farmacêutica;  

 Não se tratar de medicamento abrangido pelo Decreto-Lei n.º 195/2006, a adquirir 

por hospital do Serviço Nacional de Saúde. 

 A AUE apenas poderá ser concedida para utilização de medicamentos que possuem AIM 

em país estrangeiro, ou caso não possuam, a eficácia e segurança estão comprovadas em ensaios 

anteriores, nomeadamente realizados com vista a um pedido de AIM. 

Para se efetuar o pedido de AUE é necessário a autorização do órgão máximo de gestão do 

hospital, sob proposta fundamentada do Diretor de Serviço que sugere a utilização do 

medicamento, e um parecer da CFT. Após esta autorização, o Diretor Clínico do HB apresenta um 

pedido de AUE ao INFARMED que, posteriormente, emite a sua decisão (ANEXOS XVIII e XIX).  

 Os requerentes devem apresentar anualmente, durante o mês de Setembro, um pedido 

único de AUE por medicamento considerado de benefício clínico bem reconhecido, para vigorar no 

ano seguinte. [14] 
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CAPÍTULO VII 

PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 

Cada vez mais recorre-se aos SF hospitalares para a preparação de medicamentos 

manipulados por forma a personalizar a terapêutica a um determinado perfil fisiopatológico ou a 

produzir medicamentos que não se encontram comercializados a nível da indústria, garantindo a 

qualidade, segurança e eficácia do tratamento.  

A preparação de medicamentos manipulados é da responsabilidade do FH. Os SF do HB 

dispõem de uma área apropriada para a preparação de medicamentos manipulados não estéreis, 

cumprindo o “Sistema de Qualidade na preparação de Formulações Farmacêuticas”. [1]
 

Cabe ao FH garantir a qualidade do medicamento manipulado de acordo com as “boas 

práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia hospitalar”, 

segundo a Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho. [15]
 Para tal, deverão ser arquivados todos os 

registos dos controlos e calibrações dos aparelhos de medição bem como as fichas de preparação 

dos manipulados. 

Os medicamentos manipulados são preparados de acordo com a ficha de preparação onde 

se encontra especificado o procedimento, as matérias-primas e as respetivas quantidades. 

Aquando da preparação do medicamento manipulado deverá ser efetuado o correto preenchimento 

da ficha de preparação indicando informações importantes como: nome do medicamento, lote, data 

de preparação, lotes e prazos de validade das matérias-primas, material de embalagem, rótulo e 

identificação do operador e supervisor (ANEXO XX). 

 
 

CAPÍTULO VIII 

NUTRIÇÃO ARTIFICIAL 
 

Cada indivíduo, saudável ou doente, possui necessidades individuais em macro e 

micronutrientes que devem ser adquiridos de forma equilibrada por forma a manter o metabolismo 

ou corrigir desequilíbrios nutricionais.  

A nutrição consiste no acesso, ingestão, digestão, absorção e metabolização de nutrientes 

em quantidades que permitem a normal morfologia, funcionamento e desenvolvimento do 

organismo.  

A maioria dos doentes pode receber nutrição oral, através de alimentos correntes, mesmo 

quando são necessárias dietas terapêuticas que exijam modificação na composição, consistência 

ou número de refeições. Em alguns doentes hospitalizados, e cada vez mais nos doentes de 
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ambulatório, que não querem, não conseguem, ou não podem receber os nutrientes necessários 

através dos alimentos correntes, é necessário recorrer a alternativas. [16]
 

A nutrição artificial fornece macro (proteínas, hidratos de carbono e lípidos) e 

micronutrientes (eletrólitos, oligoelementos e vitaminas) em quantidades adequadas às 

necessidades de cada doente, de modo a manter ou recuperar o seu estado nutricional. [16]
 As vias 

entérica e parentérica são designadas de nutrição artificial, e constituem uma terapêutica segura e 

eficaz desde que se observem os seguintes requisitos: adequação do esquema nutritivo à situação 

clínica do doente, monitorização clínica e laboratorial e correção dos aportes em função da 

evolução clínica. [3]
 

O FH é responsável pela validação da prescrição médica da nutrição artificial, devendo 

comprovar a concentração final da mistura, estabilidade, incompatibilidades, posologia e volume 

prescrito, de acordo com as características do doente, condições de administração e duração do 

tratamento. É também importante verificar a data de prescrição, os dados do doente bem como os 

dados de cada componente da mistura. [1] 

A validação das prescrições médicas da nutrição artificial, no HB, são efetuadas 

eletronicamente, como as restantes prescrições, exceto no serviço UCIP. Neste caso, são enviadas 

para os SF as requisições de nutrição entérica ou parentérica (ANEXO XXI).  

 
1. Nutrição Entérica  

A nutrição entérica (NE) constitui um tipo de nutrição na qual os nutrientes são 

administrados por sonda ou via oral. Este tipo de nutrição é utilizado como complemento de 

alimentos correntes ou como única forma de nutrição oral. 

 A mistura artificial de diferentes nutrientes permite uma adaptação conforme as 

necessidades específicas de cada doente.  

A NE oral pode ser polimérica ou modular, dentro desta última existem os suplementos 

dietéticos de carácter proteico, lipídico ou glucídico, utilizados para suplementar a dieta corrente.  

A NE por sonda pode ser polimérica, modificada com enriquecimento proteico, com fibra ou 

simplesmente calórico, pré-digeridas, específicas para doenças cardiovasculares, hepáticas, e 

metabólicas. Este tipo de nutrição encontra-se, normalmente, na forma líquida, neutra e sem 

adição de sabores. A sua constituição em termos de concentração em micronutrientes é variável. 

[16]
  

 
2. Nutrição Parentérica  

A nutrição parentérica consiste na administração endovenosa de macro e micronutrientes, 

por meio da via periférica ou central.  
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As formulações utilizadas na nutrição parentérica apresentam-se na forma de injetáveis, 

prontas ou de preparação extemporânea. Os macronutrientes são veiculados por soluções 

concentradas de glucose, soluções de aminoácidos essenciais e não essenciais e emulsões 

lipídicas, com triacilgliceróis de cadeia longa (LCT) e/ou de cadeia média (MCT). Todos são 

apresentados em concentrações variáveis.  

Estas formulações apenas podem ver administradas por via periférica quando possuem 

osmolalidade <850 mosm/l. 

A preparação das bolsas para nutrição parentérica devem obedecer às técnicas e 

procedimentos de preparações estéreis, em local apropriado, em condições asséticas e com 

câmara de fluxo laminar. 

No HB não se efetua a manipulação de misturas para nutrição parentérica personalizada, 

sendo estas preparadas no Hospital CUF em Lisboa, mediante prescrição médica.  

A Indústria Farmacêutica comercializa bolsas standard (bi- ou tricompartimentadas) com 

diferentes composições em macro e micronutrientes. Em qualquer dos casos, as formulações de 

micronutrientes (eletrólitos, oligoelementos, vitaminas) específicas para nutrição parentérica são 

adicionadas às formulações isoladas, segundo regras rigorosas de estabilidade e assépsia. [16]   

 
 

CAPÍTULO IX 

COMISSÕES TÉCNICAS 
 

As comissões técnicas são órgãos de consulta indispensáveis à implementação de regras, 

normas de procedimentos e de utilização de medicamentos e outros produtos farmacêuticos. 

Possuem importância vital como instrumentos multidisciplinares de decisão sobre pareceres que 

coincidam, adequam, normalizam e contribuam para a qualidade dos cuidados de saúde.  

No HB existem as seguintes comissões técnicas:  

 Comissão de Ética para a Saúde (CES); 

 Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT); 

 Comissão de Controlo e Infeção (CCI); 

 Comissão de Catástrofe (CC). 
[17]   

 

1. Comissão de Ética para a Saúde (CES)  

As CES é um órgão consultivo, colegial, multidisciplinar e independente. No HB a CES têm 

como objeto zelar pela observância de padrões de ética na atividade das ciências médicas 

praticada, de forma a proteger e garantir os valores de dignidade e integridade humanas e 

salvaguardar o exercício do consentimento informado, com base na vontade dos doentes e no 
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direito da objeção de consciência por parte dos profissionais de saúde. Para tal, a CES analisa e 

reflete sobre temas da prática biomédica que envolvam questões de ética, emitindo pareceres 

sobres os mesmos. 

A CES do HB possui uma composição multidisciplinar sendo constituída por sete membros, 

nomeados de entre médicos, farmacêuticos, enfermeiros, juristas, teólogos, sociólogos ou 

profissionais de outras áreas das ciências sociais e humanas. Cabe ao Diretor Clinico do HB 

designar os membros da CES, estando esta escolha sujeita a homologação por parte da Comissão 

Executiva.  

Os membros da CES possuem mandato de três anos, podendo ser renovado pela 

Comissão Executiva por iguais períodos. 
[17]   

 

2. Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)  

No HB, a CFT tem como função assegurar que são tomadas todas as medidas para que a 

terapêutica farmacológica seja feita de forma segura, eficaz e com qualidade.  

A CFT é constituída por seis membros de duas atividades profissionais, médicos e 

Farmacêuticos, equitativamente distribuídos, sendo a sua presidência responsabilidade do Diretor 

Clínico ou seu adjunto. Os elementos médicos da comissão são nomeados, de entre os médicos 

do HB, pelo Diretor Clínico do Hospital. Já os elementos Farmacêuticos da comissão são 

nomeados pela Direção de Farmácia de entre os Farmacêuticos do HB.  

Os membros da CFT possuem mandato de três anos, podendo este ser renovado por 

decisão da Comissão executiva por igual período.
 [17]   

 

3. Comissão de Controlo e Infeção (CCI)  

A CCI é um órgão de apoio à gestão, na área de prevenção e controlo da infeção, 

implementando o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção Associada aos Cuidados 

de Saúde (PNCI). 

A CCI tem como objetivos:  

 Prevenir, detetar e controlar as infeções, promovendo ações neste âmbito com o 

apoio dos vários serviços, unidades de cuidados e demais órgãos técnicos que compõem o 

HB;  

 Implementar no hospital uma política de segurança, de modo que a prevenção e 

controlo IACS seja vista como parte integrante das atividades diárias dos profissionais, 

contribuindo para a qualidade dos cuidados e para a segurança dos doentes. 
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Esta comissão desenvolve a sua atividade em quatro vertentes: vigilância epidemiológica, 

elaboração e monotorização do cumprimento de normas e recomendações de boas práticas, 

formação e informação e profissionais de saúde e visitantes, consultadoria de apoio. 

A CCI deve integrar na sua composição o núcleo executivo, um núcleo de apoio técnico e 

consultivo e um núcleo de membros dinamizadores, onde se inserem farmacêuticos.  

O núcleo executivo tem como função assegurar a gestão do Plano Operacional de 

Prevenção e Controlo de Infeção. Já o núcleo técnico e consultivo é responsável pela orientação 

técnica e a consultadoria, em articulação direta com o Núcleo Executivo. O núcleo dinamizador tem 

por função a articulação entre os dois núcleos anteriormente referidos.
 [17]   

 

4. Comissão de Catástrofes (CC) 

A CC do HB visa apoiar os órgãos de administração, tendo como funções:  

 Assegurar a articulação e colaboração com o Serviço Nacional de Proteção Civil;  

 Elaboração de planos de catástrofe e de emergência interna, programando as ações 

das diferentes áreas do hospital em situações de catástrofe ou emergência;  

 Manter contacto regular com os centros nacionais e regionais da proteção civil, 

assim como os bombeiros e cruz vermelha locais;  

 Organizar ações de prevenção, informação e sensibilização dos funcionários, por 

forma a padronizar comportamentos em situações de catástrofes;  

 Verificação das condições de segurança do hospital ou condições propiciadoras de 

catástrofes.
 [17]   

 
 

CAPÍTULO X 

FARMACOVIGILÂNCIA 
 

A Farmacovigilância visa detetar, avaliar e prevenir reações adversas a medicamentos, 

promovendo a qualidade e segurança dos mesmos, em defesa do utente e da Saúde Pública. 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em 1992 através do Despacho n.º 

107/92, seguindo, atualmente, o DL n.º 242/2002, de 5 de Novembro. Este sistema monitoriza a 

segurança dos medicamentos com autorização de introdução no mercado nacional, avaliando os 

eventuais reações adversas a medicamentos e implementando, sempre que necessário, medidas 

de segurança. 

Os profissionais de saúde como médicos, farmacêuticos, enfermeiros, médicos dentistas ou 

técnicos de farmácia devem detetar e notificar as reações adversas que ocorram com o uso de 

medicamentos à entidade responsável, o INFARMED. A notificação de suspeita de reações 
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adversas, por parte dos profissionais de saúde, pode ser efetuada através do formulário online 

disponibilizado neste portal RAM, plataforma que permite a recolha de informação sobre suspeitas 

de reações adversas a medicamentos (RAM), ou através do preenchimento do formulário de 

notificação em papel para utentes ou para Profissionais de Saúde e remetendo-a à Direção de 

Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED, I.P. ou às Unidades Regionais de 

Farmacovigilância (URF): Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, e Sul, de acordo com localização 

geográfica do notificador.
 [18]   

 
 

CAPÍTULO XI 

QUALIDADE 
 

No HB a Qualidade é entendida como a prestação de cuidados de uma forma efetiva e 

eficiente, indo ao encontro das necessidades e expectativas dos utentes, familiares e 

colaboradores.  

A Comissão Executiva do HB assume a Qualidade como valor fundamental, empenhando-

se na melhoria contínua da qualidade em todos os serviços. Para tal, os SF do HB dispõe de uma 

farmacêutica responsável pela gestão da Qualidade. 

O HB pretende ser um hospital de referência para todo o SNS, com um desenvolvimento 

sustentado ao nível: da Qualidade da prática clínica diária e da plataforma (instalações, 

equipamentos); da satisfação dos utentes, colaboradores e de toda a comunidade envolvente; e, 

do equilíbrio económico-financeiro do hospital. 

Recentemente, o HB recebeu a renovação da Acreditação Global e, pela primeira vez, a 

Certificação ISO 9001:2008 dos Serviços de Anatomia Patológica, Patologia Clínica, Imagiologia, 

Imunohemoterapia, Farmácia e Esterilização, pela entidade acreditadora Caspe Healthcare 

Knowledge System (CHKS).  

A certificação e acreditação global do HB reflete o profissionalismo e empenho dos 

colaboradores e reafirmam o compromisso coletivo pela diferenciação na qualidade e segurança 

dos cuidados prestados. [19]   
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CONCLUSÃO 
 

Os dois meses de estágio no HB possibilitaram o aprofundamento da vivência da profissão 

farmacêutica em Farmácia Hospitalar, permitindo a aquisição de conceitos sobre a organização e 

funcionamento dos SF hospitalares, aprendizagem das exigências deontológicas inerentes à 

profissão e obtenção de competências nas diversas áreas da farmácia hospitalar: organização e 

gestão, distribuição e informação, farmacotécnica, controlo de qualidade, farmacovigilância, 

ensaios clínicos, farmacocinética, atividades complementares de farmácia clínica e cuidados 

farmacêuticos. 

Neste estágio evidenciamos o fato do FH para além de ser responsável pela correta e 

racional utilização dos medicamentos no hospital, é também um profissional com formação 

adequada para prestar qualquer informação sobre o medicamento a todos os outros profissionais 

de saúde. 

O FH é responsável pela dispensa dos medicamentos de forma segura e eficaz, permitindo 

que o medicamento prescrito chegue ao doente certo na dose correta e na forma farmacêutica 

adequada. 

Esta fase de aprendizagem no HB foi muito enriquecedora, contribuindo para uma formação 

adequada no exercício da atividade farmacêutica. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I – Grafismo do Sistema Operativo Glintt HS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO II – Grafismo do Sistema Operativo SAP 
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ANEXO III – Anexo VII, do DL n.º15/93 de 22 de Janeiro, relativo à requisição de estupefacientes 

e/ou psicotrópicos pelos SF 
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ANEXO IV – Certificado de Autorização de Utilização de Lote (Hemoderivados) 
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ANEXO V – Pedido Semanal de um Serviço Clínico Hospitalar 
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ANEXO VI – Satisfação de Pedido Semanal de um Serviço Clínico Hospitalar 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
Junho - Julho 2013 

42 

 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
Ana Sofia Simões e Sílvia Faria 

ANEXO VII – Listagem dos Medicamentos Dispensados em Farmácia Hospitalar 
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ANEXO VIII – Tabela de Registo dos Medicamentos Dispensados Constantes do Despacho n.º 

18419/2010 
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ANEXO IX – Formulário de Autorização de Prescrição do Programa de Prevenção de Gravidez  
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ANEXO X – Prescrição Médica Hospitalar  
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ANEXO XI – Cartão de Identificação de Utente do HB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII – Modelo n.º 1509 da INCM para Requisição de Estupefacientes e/ou Psicotrópicos aos 

SF 
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ANEXO XIII – Registo do Movimento de Entradas e Saídas de Medicamentos Psicotrópicos e/ou 

Estupefacientes 
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ANEXO XIV – Certificado de Análise de um Hemoderivado 
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ANEXO XV – Modelo n.º 1804 da INCM para Requisição de Hemoderivados aos SF (via Farmácia) 
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ANEXO XVI – Modelo n.º 1804 da INCM para Requisição de Hemoderivados aos SF (via Serviço) 
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ANEXO XVII – Justificação de Utilização de Medicamentos Extraformulário 
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ANEXO XVIII – Autorização de Utilização Especial 
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ANEXO XIX – Autorização de Utilização Especial para Efeitos Alfandegários 
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ANEXO XX – Ficha de Preparação de Medicamento Manipulado  
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ANEXO XXI – Requisição de Nutrição Parentérica 

 

 




