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INTRODUÇÃO 

 

Com este relatório pretendo descrever sucinta e objetivamente o meu percurso 

durante este período, tendo como base o programa modelo do ano 2011/2012. 

O estágio em Farmácia Comunitária é não só uma das partes que compõem o ciclo de 

estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, mas também a ligação entre a 

realidade do estudante e a realidade profissional. Permitindo-me testar os conhecimentos 

obtidos ao longo dos anos e também adquirir novas competências para que no futuro o 

desempenho no exercício profissional seja não só competente como também responsável 

tanto na vertente técnica como na deontológica. 

A Farmácia Comunitária funciona como uma instituição de saúde de acesso fácil e 

gratuito, o que na conjuntura atual leva a um aumento de afluência, servindo não só para 

venda de medicamentos mas também na busca de um conselho amigo, desinteressado, mas 

sempre seguro, por parte do Farmacêutico, sendo este, por excelência, o técnico do 

medicamento, exerce no âmbito da Farmácia Comunitária uma função multidisciplinar que 

requer a aplicação de conhecimentos científicos e uma atitude profundamente humana. 

O ato farmacêutico é preponderante, dotando o Farmacêutico de um papel importante 

como agente de saúde pública habilitado para a resposta aos permanentes desafios de uma 

sociedade em constante evolução. O Farmacêutico como último contacto entre o Utente e o 

medicamento, medeia a informação respeitante a este último, esclarecendo, advertindo e 

aconselhando o Utente, prestando cuidados de saúde primários e educando o Utente através 

de medidas de saúde preventiva. 

Este período de estágio foi realizado na Farmácia da Cruz entre janeiro e abril de 2012 

sob a orientação da Dra. Manuela Ferreira, Diretora Técnica. 

A Farmácia da Cruz, localiza-se na Rua Costa Cabral, número 1082, na freguesia de 

Paranhos, concelho do Porto. O seu horário de funcionamento respeita o mínimo legal de 50 

horas semanais, estando aberta de segunda-feira a sexta-feira das 9h às 20h e ao sábado 

das 9h às 13h. Está inserida numa zona residencial onde também existem instituições de 

saúde (Centro Hospitalar Conde Ferreira) e instituições privadas (bancos, escolas, 

restaurantes). Sendo frequentada por moradores, assim como ex-moradores que ainda se 

deslocam a esta Farmácia, e trabalhadores da zona. Destacando-se pela atenção e 

aconselhamento individual dispensado aos vários utentes. 
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1º Capítulo – Organização do espaço físico e funcional da Farmácia da Cruz 

  

 A farmácia é um espaço de prestação de cuidados de saúde, e deve apresentar um 

ambiente calmo e profissional, permitindo um aconselhamento e atendimento eficaz. (1) 

- Espaço Exterior  

A Farmácia da Cruz, cumprindo as Boas Práticas de Farmácia para a Farmácia 

Comunitária (BPF) possui no seu exterior a identificação por meio de uma cruz verde 

eletrónica, que se encontra iluminada durante a noite quando a farmácia se encontra de 

serviço, uma placa com o nome da farmácia, bem como o da Diretora Técnica em local 

visível, a que acresce a indicação do horário de funcionamento. Possui um postigo para o 

atendimento noturno, devidamente iluminado, onde também é diariamente afixada a 

informação acerca das farmácias de serviço permanente e de reforço. Estão também 

presentes duas montras profissionais, periodicamente elaboradas pela equipa da farmácia. 

- Espaço Interior  

 A Farmácia da Cruz apresenta um espaço profissional, calmo, moderno e funcional 

contribuindo para a boa comunicação entre os profissionais de saúde e os utentes. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 307/2007 e a Deliberação nº 2473/2007, o espaço 

interior da farmácia tem de ter obrigatoriamente uma área mínima de 95m2 que engloba as 

seguintes áreas: 

 Zona de atendimento ao público (no mínimo de 50m2); 

 Laboratório (no mínimo de 8m2); 

 Instalações sanitárias (no mínimo de 5m2); 

 Gabinete de aconselhamento ao utente (no mínimo 7m2); 

 Armazém (no mínimo de 25m2); 

 Zona de recolhimento ou quarto (facultativo, cuja área acresce ao limite mínimo) 

 Gabinete da Diretora Técnica (facultativo, cuja área acresce ao mínimo de 95m2). 

- Zona de atendimento ao público  

É uma zona ampla e funcional, bem iluminada e com música ambiente, 

proporcionando um ambiente tranquilo e profissional. Possui três zonas de atendimento 

distintas garantindo a discrição necessária. Cada balcão está equipado com terminais do 

sistema informático e as respetivas impressoras e leitores óticos de códigos de barras.  
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No interior do balcão estão expostos produtos de rotação sazonal, permitindo uma 

otimização do tempo de recolha e cedência. Nesta zona encontram-se também os módulos 

com gavetas deslizantes onde se armazenam os medicamentos por ordem alfabética e forma 

farmacêutica (nomeadamente injetáveis, supositórios, aerossóis para inalação, comprimidos e 

cápsulas, pós e granulados). 

Na parte exterior do balcão estão os lineares de Dermocosmética e de Puericultura, 

alguns expositores amovíveis focalizados num produto cosmético específico. Assim como 

uma balança e um esfigmomanómetro automáticos, para serem usados pelos utentes, 

normalmente com o auxílio de um profissional, garantindo não só a adequada utilização como 

também uma correta interpretação dos resultados obtidos e aconselhamento. 

- Laboratório/Zona de receção de encomendas  

Esta é uma zona multifuncional onde se encontra a unidade principal do sistema 

informático que controla toda a rede, também se encontra nesta zona a fotocopiadora, o fax, o 

telefone, as impressoras (normal, fiscal e de etiquetas) assim como um ecrã para o 

visionamento em tempo real das câmaras de segurança. No computador central é realizado o 

processamento de encomendas. É também nesta zona que se procede à etiquetagem dos 

OTC (“over the counter”, medicamentos não sujeitos a receita médica), assim como o controlo 

de prazos de validade e as devoluções, sendo uma zona de gestão de “stocks”, e onde se 

arquivam alguns documentos, como faturas. 

O laboratório é a zona onde se produzem os medicamentos manipulados, 

encontrando-se aí todo o material necessário para a preparação e acondicionamento destes, 

de acordo com a Portaria nº 594/2004 e com a Deliberação nº 1500/2004. É uma zona bem 

iluminada e cujas superfícies são de material facilmente lavável, possui uma balança 

semiquantitativa digital e uma banca para lavagem do material. O material de laboratório 

encontra-se devidamente armazenado, assim como as matérias-primas, acompanhadas do 

respetivo boletim de análise. Nas áreas onde são armazenados produtos a temperatura e a 

humidade (que deve ser inferior a 60%) são rigorosamente controladas de modo a manter as 

condições de armazenamento descritas nas BPF. 

- Gabinete de aconselhamento ao utente/Gabinete da Diretora Técnica  

Neste espaço são levadas a cabo as tarefas de administração e gestão farmacêutica 

pela Diretora Técnica. Também é aqui que são recebidos os Delegados de informação 

médica e Representantes de Laboratórios e onde se encontra a maior parte do espólio 

bibliográfico. É também o gabinete de aconselhamento ao Utente, já que é uma área 

reservada permitindo o aconselhamento farmacêutico quando seja necessário 
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confidencialidade, é também a zona onde se realiza o controlo de vários parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos. 

- Zona de recolhimento ou quarto  

Esta área está equipada para permitir que nos dias de serviço o Farmacêutico possa 

descansar e que no dia a dia toda a equipa possa guardar os seus objetos pessoais. Também 

possui um frigorífico onde são armazenados os produtos que requerem temperaturas mais 

baixas de conservação, encontrando-se sempre entre 2ºC e 8ºC, permitindo o 

armazenamento seguro de medicamentos como vacinas, insulinas, alguns colírios, entre 

outros, sendo a sua temperatura rigorosamente controlada. 

- Armazém  

Não possuindo um armazém per se a Farmácia da Cruz possui várias zonas onde 

armazena o seu “stock” que não é para uso imediato.   

Os medicamentos encontram-se armazenados segundo o esquema “first expired first 

out”, para que os primeiros medicamentos a sair sejam os com prazo de validade mais curto, 

e não os primeiros a chegar (“first in first out”), pois existindo vários fornecedores pode-se 

num determinado dia receber um medicamento com um prazo de validade e outro fornecedor 

enviar posteriormente com um prazo mais curto. Assegurando-se a rotatividade do “stock”. 

- Recursos humanos  

De acordo com o quadro legal atual, Decreto-Lei 307/2007, cada farmácia deve ter no 

mínimo um Diretor Técnico (Farmacêutico) e outro Farmacêutico que o substitua, excetuando 

aquando da transformação de postos permanentes em que as farmácias, por um período de 

dois anos, podem ter apenas um Farmacêutico.  

A Farmácia da Cruz é constituída por uma equipa de trabalho em que cada elemento 

exerce as suas funções de modo responsável e profissional com o objetivo de satisfazer as 

necessidades do utente. De salientar também a importância da realização de ações de 

formação periódicas para um aconselhamento mais competente. 

A equipa técnica da Farmácia da Cruz é constituída por: 

 Proprietária e Diretora Técnica – Dra. Maria Manuela Ferreira; 

 Farmacêutica Adjunta – Dra. Alexandrina Figueiredo; 

 Farmacêutica Adjunta – Dra. Susana Silva; 

 Ajudante Técnica – Menina Clotilde Santos. 
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De acordo com o quadro legal atual todos os profissionais da Farmácia da Cruz 

encontram-se devidamente identificados pelo nome e título profissional. 

Durante o período de estágio tive a oportunidade de realizar o ato farmacêutico no 

atendimento ao público, dispensando medicamentos, prestando aconselhamento em 

situações apresentadas pelos utentes, supervisionando a medição de tensão arterial, assim 

como elaborei montras e decorei cubos de exposição. 

Na zona de receção de encomendas tive a oportunidade de receber encomendas, 

devolver produtos, etiquetar produtos OTC, marcar preços e armazenar os vários produtos. 

Também durante este estágio frequentei várias ações de formação orientadas para o 

profissional da Farmácia Comunitária. Assim como entrei em contacto com Delegados de 

informação médica e fornecedores. 

 

2º Capítulo – Biblioteca e fontes de informação 

  

As fontes de informação são importantes e como tal indispensáveis na Farmácia 

Comunitária, sendo algumas de caráter obrigatório. Servem de auxílio ao Farmacêutico para 

que este possa fornecer informação importante aquando da dispensa de medicamentos e 

esclarecer qualquer dúvida que possa surgir acerca da medicação e saúde do Utente 

devendo a sua consulta estar acessível a qualquer instante. 

A Farmácia da Cruz, de acordo com o Decreto-Lei nº 307/2007, tem disponível a 

Farmacopeia Portuguesa atual e outros documentos indicados pelo INFARMED, como o 

Prontuário Terapêutico. Segue também as indicações das BPF possuindo outras fontes de 

acesso obrigatório, como o Resumo das Características do Medicamento (RCM) e a fonte 

recomendada para consulta em farmacoterapia, Martindale, The Extra Phamacopoeia. 

Além destas fontes de informação a Farmácia da Cruz possui ainda outras que são 

aconselhadas, como as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, Direito 

Farmacêutico Anotado, Índice Nacional Terapêutico, entre outras. 

A juntar a estas fontes de informação físicas o Farmacêutico pode ainda recorrer aos 

Centros de Informação e Documentação nacionais. Estes incluem o sítio “online” do 

INFARMED, o CDTC (Centro de Documentação Técnica e Cientifica), o CEDIME (Centro de 

Informação do Medicamento da ANF (Associação Nacional de Farmácias)), o CIM (Centro de 
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Informação do Medicamento da Ordem das Farmacêuticos), o CIMI (Centro de Informação do 

Medicamento e dos Produtos de Saúde), o LEF (Laboratório de Estudos Farmacêuticos) e o 

SIMeG (Serviço de Informação sobre Medicamentos e Gravidez do Ministério da Saúde). 

A nível internacional está disponível o sítio “online” da FDA (Food and Drug 

Administration) e o do CDC (Centers for Disease Control e Prevention). 

Também os próprios laboratórios podem ser consultados, tendo disponível um 

Farmacêutico para qualquer dúvida que ocorra em relação a um seu medicamento. 

Durante o período de estágio consultei várias destas fontes, nomeadamente RCMs, 

Folhetos Informativos, Prontuário Farmacêutico, Índice Nacional Farmacêutico, sítio “online” 

do INFARMED, CIM da Ordem da Farmacêuticos, entre outros. Assim como contactei 

telefonicamente laboratórios produtores de medicamentos. 

 

3º Capítulo – Gestão de “stock” (2) 

  

 O “stock” corresponde a todos produtos que a farmácia possui num determinado 

momento e que são passiveis de venda ou utilização. Representa um investimento necessário 

para cumprir os requisitos do serviço aos utentes, servir de amortecimento entre a procura e o 

abastecimento e cobrir situações de flutuação sazonal e de procura inesperada. A análise 

frequente do “stock” da farmácia e da sua rotação num período de tempo tem em vista evitar 

situações extremas: rutura de “stock”, que impede uma resposta positiva às necessidades do 

Utente; imobilização de capitais elevados pelo armazenamento; ou expiração do prazo de 

validade. Sendo por isso fulcral encontrar um ponto de equilíbrio que permita conjugar a 

viabilidade económica da farmácia, mas também promover a satisfação de todos os pedidos 

de dispensa de medicamentos. 

A gestão de “stock” é uma atividade fundamental na farmácia comunitária, constituindo 

um dos índices que melhor reflete a sua funcionalidade. É uma das tarefas mais delicadas e 

cruciais no bom funcionamento da farmácia uma vez que é necessário avaliar quais os 

medicamentos que podem ser armazenados e em que quantidades, avaliando tanto o 

montante investido como o fluxo de saída dos produtos adquiridos, em função da localização 

da farmácia e da altura do ano. 

 Esta tarefa é facilitada pela informatização, que permite consultar diversas 

informações sobre o produto como “stock” existente, “stock” mínimo e máximo, vendas e 
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variações sazonais. Com esta informação tem-se uma noção clara da procura de cada 

produto e dos prazos de aprovisionamento, não bastando apenas gerir o “stock” mas também 

ajusta-lo às necessidades reais dos utentes. 

 Há vários fatores que se devem ter em conta na gestão de “stock”: localização da 

farmácia; incidência do receituário; sazonalidade dos produtos; rotação dos produtos; espaço 

disponível para armazenamento; facilidade com que os fornecedores fazem a entrega; 

proximidade do dia de serviço de urgência; disponibilidade financeira da farmácia e condições 

comerciais oferecidas; assim como campanhas publicitárias. Com esta análise efetuada é 

definido um ponto de encomenda para o medicamento, no caso da Farmácia da Cruz este 

ponto de encomenda é geralmente baixo, uma vez que os dois fornecedores principais fazem 

várias entregas diárias, permitindo que um medicamento vendido de manha à tarde já esteja 

no “stock” da farmácia.  

 

4º Capítulo – Encomendas e Aprovisionamento 

  

 A receção e conferência de encomendas permitiram-me conhecer inúmeros nomes 

comerciais de medicamentos e ter uma noção dos produtos de maior rotatividade. Com o 

tempo pude verificar que a realização, receção e conferência de encomendas são atividades 

essenciais à boa gestão da farmácia. 

- Aprovisionamento  

 O aprovisionamento é o conjunto de operações técnicas, administrativas e 

económicas, que permitem colocar à disposição da farmácia os produtos necessários ao seu 

bom funcionamento. Este pode ser conseguido através de encomendas a distribuidores 

grossistas ou diretamente a laboratórios. 

 Cada um destes dois tipos de encomendas tem as suas próprias características que 

se devem balançar para se tirar partido das melhores condições financeiras. As encomendas 

a laboratórios (com ou sem intermédio de Delegado) permitem um preço mais vantajoso mas 

tem como contrapartida a demora da entrega e a necessidade de realizar encomendas de 

elevadas quantidades. As compras a distribuidores grossistas, normalmente cada farmácia 

trabalha com pelo menos dois, sendo a sua escolha feita tendo em conta vários fatores, como 

a oferta de melhores condições de negociação (baixo custo dos produtos, possíveis 

descontos, bónus e datas limite de pagamento favoráveis), rapidez e facilidade na entrega, 
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percentagem de erros nas entregas, conformidade com as práticas de distribuição grossista, 

entre outras. Permitindo encomendar vários produtos em quantidades pequenas e ter várias 

entregas diárias 

- Encomendas  

 Diariamente, de acordo com as vendas e em função do “stock” mínimo e máximo 

definido para os produtos vendidos, o sistema informático vai elaborando uma proposta de 

encomenda, pois dá automaticamente baixa do produto vendido. Com o aproximar do limite 

para transmissão da encomenda aos fornecedores esta é avaliada e ajustada, produto a 

produto, analisando-se, por exemplo, a necessidade de adquirir todos os produtos, a 

quantidade a pedir, de acordo com a rotação do produto e possíveis bónus, o limite de “stock” 

estabelecido, o custo unitário de cada produto e o investimento total da encomenda. Durante 

esta análise alguns produtos poderão então ser eliminados, encaminhados para outro 

fornecedor, assim como outros poderão ser adicionados. Quando a proposta de encomenda 

tiver sido completamente avaliada e definida é então transmitida ao fornecedor via “modem”. 

 As encomendas na Farmácia da Cruz dividem-se, fundamentalmente, entre 4 

vertentes: 

 Encomendas para colmatar falhas de “stock” – realizadas diariamente (um mínimo de 

2 vezes ao dia para o fornecedor principal, e outras indefinidas, de acordo com o 

necessário, para o outro fornecedor) e baseadas nas baixas de produtos vendidos; 

 Encomendas urgentes – feitas por telefone, permitindo a rápida aquisição pela 

farmácia de produtos que por qualquer motivo não existam em “stock”; 

 Encomendas sazonais – devido a saídas tipicamente sazonais de alguns produtos, 

especialmente de OTC, as encomendas destes produtos são realizadas em grandes 

quantidades, com base nas vendas do ano anterior. Estas encomendas são 

geralmente feitas diretamente a laboratórios, conseguindo-se desta forma maiores 

vantagens comerciais; 

 Encomendas de reforço – realizadas com menor frequência, geralmente para garantir 

“stocks” que permitam a realização dos dias de serviço de urgência sem quebra de 

produtos. 

- Receção e conferência de encomendas  

 Quando a encomenda chega à farmácia é necessário proceder à sua receção e 

conferência. Avalia-se o estado dos produtos, prazo de validade, se os produtos recebidos 

são os que foram encomendados e também os que foram faturados. Ao realizar-se a 

conferência é dada a entrada do produto no “stock”, independentemente do estado, e 
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separados os produtos que não são aceitáveis. Qualquer erro nestas etapas pode levar a 

erros de “stock”, de preços e prazos de validade, sendo necessário realiza-las de acordo com 

um protocolo que leve a uma minimização dos erros. 

 Antes de abrir qualquer encomenda tem de se verificar se realmente é para a farmácia 

em questão. Com cada encomenda vem uma Guia de Remessa ou Fatura, em duplicado, das 

quais consta: identificação da farmácia; identificação do fornecedor; número e data da fatura; 

designação comercial dos produtos, a que acresce o código nacional do produto (CNP), 

referência à forma farmacêutica, dosagem e capacidade das embalagens; quantidade de 

cada produto pedida e enviada; percentagem de IVA (imposto de valor acrescentado) a que 

cada produto está sujeito; preço unitário ou total; PMA (preço máximo autorizado) nas 

especialidades farmacêuticas, exceto nos produtos que são marcados na farmácia; 

bonificações; descontos comerciais; informação sobre a falta de produtos, entre outros. 

 Os produtos são inseridos um a um no sistema informático através de leitura ótica. Ao 

realizar-se a inserção dos produtos no sistema deve-se ter o cuidado de verificar se o preço a 

que se pode vender o produto corresponde ao que se encontra na embalagem, no caso de o 

PMA ser igual ao PIC (preço inscrito na cartonagem) ou ao PIC correspondente aquele PMA; 

separar os produtos cuja marcação do preço é feita pela farmácia; verificar e se necessário 

alterar o prazo de validade do produto que se encontra no sistema informático, deixando ficar 

o mais curto no sistema, tendo em conta que produtos do protocolo de Diabetes e 

medicamentos de uso veterinário devem ter um prazo de validade na ficha do produto seis 

meses inferior ao que consta na embalagem; dar primeiro entrada dos produtos de frio, 

procedendo ao seu imediato armazenamento; separar os produtos danificados e que por 

qualquer motivo não sejam aceites pela farmácia para posterior devolução; assinalar 

possíveis erros de preço ou de falhas de produtos faturados para posterior reclamação com o 

fornecedor para envio do produto ou de nota de crédito. 

 Produtos esgotados ou que faltem na encomenda podem ser passados para outro 

fornecedor, ou abatidos caso já não se pretenda encomendar esse produto. 

 Encomendas realizadas a laboratórios apenas diferem no ponto inicial, pois não existe 

a encomenda no sistema, já que esta foi feita por fax, correio eletrónico, ou a um Delegado, 

sendo necessário criar uma encomenda no sistema que será depois rececionada. 

 No fim da receção da encomenda, na qual são também estabelecidos os preços dos 

OTC, de acordo com a política da farmácia (englobando o preço de custo, margem de 

comercialização e respetivo IVA de 6 ou 23%, conforme estipulado), imprime-se as etiquetas 

autocolantes de marcação que posteriormente são coladas ao respetivo produto. (3)  
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 As faturas são arquivadas por fornecedor cronologicamente. 

 Todos estes passos foram por mim realizados durante o período de estágio 

- Armazenamento  

 Após a receção de encomendas procedi ao seu armazenamento, de acordo com o 

seguinte protocolo: os primeiros produtos a serem armazenados são os termolábeis, que são 

colocados num frigorífico cuja temperatura está entre 2ºC e 8ºC. Os restantes produtos são 

armazenados em condições controladas de humidade, inferior a 60%, e temperatura, inferior 

a 25ºC, outras características de armazenamento que se devem ter em conta são a ausência 

de luz solar direta e luminosidade adequada às características do produto. (1) 

- Prazos de validade  

 Esta é uma etapa que nunca deve ser descurada para garantir a qualidade dos 

produtos dispensados ao Utente, tendo-a realizado durante o meu período de estágio. 

 Como referido ao rececionar-se encomendas atualiza-se a validade dos produtos na 

ficha de produto. Mensalmente é impressa uma lista de produtos cuja validade acaba dentro 

de dois meses. 

 São então verificados, manualmente, os produtos que constam da lista, atualizando-se 

no sistema o prazo de validade, no caso em que se verifique que o prazo de validade mais 

curto é superior ao que consta do sistema, todos os produtos que se encontram a dois meses 

de expirar são recolhidos para posteriormente se proceder à sua devolução. 

- Devoluções  

 Várias situações podem levar à devolução de um produto ao fornecedor, tais como: 

prazo de validade a expirar; produto não pedido; produto danificado; preço incorreto; e 

produto retirado do mercado, pelo INFARMED ou pelo laboratório produtor, por meio de 

notificações, podendo ser retirada a totalidade ou um lote específico. 

 Quando realizei devoluções segui o seguinte protocolo: emiti uma Nota de Devolução 

ao fornecedor, onde constava a identificação do(s) produto(s) e a respetiva quantidade, assim 

como a razão da devolução. Este documento é impresso, carimbado e rubricado e segue com 

o(s) produto(s). Em casos de produtos danificados é necessário também enviar uma cópia da 

fatura da encomenda respetiva. Para regularizar a situação o fornecedor pode enviar um 

produto igual ou emitir uma Nota de Crédito, que permitirá, após ser conferida, a 

regularização da situação no sistema e aquando do pagamento da fatura final. 
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 Em casos em que a devolução não seja aceite a farmácia assume o prejuízo, dando-

lhe o tratamento contabilístico adequado, nomeadamente no que concerne à regularização 

das existências, dando-se a quebra do produto. 

 

 5º Capítulo – Classificação dos produtos existentes na farmácia, 
definições e quadro legal aplicável 

  

- Medicamentos 

 Segundo o Estatuto do Medicamento, Decreto-Lei nº 176/2006, os medicamentos para 

uso humano são classificados, quanto à dispensa ao público, em medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

 Os MSRM são alvo de prescrição médica por um profissional habilitado, só podendo 

ser dispensados na farmácia mediante a apresentação de receita médica corretamente 

preenchida. Inserem-se nesta classificação os que apresentem uma das seguintes 

características: utilização para fins diferentes daqueles a que se destina o medicamento, daí 

resultando risco para a saúde; existência de medicamentos com substâncias cuja atividade 

e/ou efeitos secundários é indispensável aprofundar; e também porque podem constituir, 

direta ou indiretamente, um risco mesmo sendo utilizados para o fim a que se destinam. (4) 

- Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

 Um produto cosmético ou de higiene corporal é qualquer substância ou preparação 

que tem como finalidade ser utilizada na superfície do corpo humano, nomeadamente a 

epiderme, sistema piloso e capilar, lábios, unhas, órgãos genitais externos, dentes e mucosas 

bucais, com a finalidade de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, a fim de os 

manter em bom estado e/ou corrigir odores corporais, sem ação ou fins terapêuticos. (5) 

 O Decreto-Lei nº 189/2008, alterado pelos Decreto-Lei 115/2009, Decreto-Lei 

113/2010 e Decreto-Lei 63/2012, define o que são produtos cosméticos e no seu Anexo I tem 

presente uma lista indicativa por categorias ou modos de apresentação de produtos 

cosméticos que podem existir na farmácia. 

 O Farmacêutico tem um papel importante no aconselhamento deste tipo de produtos, 

dado que possui conhecimentos sobre a pele e mucosas, suas afeções, problemas alérgicos, 

entre outros, para determinação do tipo de pele do Utente, assim como conhecimento dos 
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produtos, através de ações de formação, estudo e possivelmente experimentação, para 

aconselhar e informar corretamente o Utente. Este tipo de produtos tem uma procura 

constante mas também uma procura sazonal, sendo ainda influenciada por campanhas 

publicitárias na comunicação social. 

 Uma vez que se trata de um grupo muito extenso e em constante evolução, durante o 

estágio procurei participar em ações de formação para melhorar os meus conhecimentos. 

- Preparações oficinais e magistrais 

 O Decreto-Lei nº 176/2006 define fórmula magistral como “qualquer medicamento 

preparado numa farmácia de oficina ou serviço farmacêutico hospitalar, segundo uma receita 

médica e destinado a um doente determinado” e preparado oficinal como “qualquer 

medicamento preparado segundo as indicações compendiais de uma farmacopeia ou de um 

formulário oficinal, numa farmácia de oficina ou em serviços farmacêuticos hospitalares, 

destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço”. 

Caso surja alguma dúvida relativamente às condições de prescrição, formulação e 

interpretação da receita médica deve-se contactar o Médico prescritor. 

- Medicamentos homeopáticos e produtos farmacêuticos homeopáticos 

 A homeopatia é definida como uma “terapêutica que consiste em tratar doentes por 

intermédio de substâncias em altas diluições, capazes de produzir no homem saudável, 

sintomas semelhantes aos da doença a tratar”. Baseando-se nos princípios: da similitude, da 

globalidade e das altas diluições. Não sendo aconselhados pela Farmácia da Cruz. (6) 

- Produtos para alimentação especial 

 São produtos que devido à sua composição ou processos especiais de fabrico se 

distinguem claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente. São adequados ao 

objetivo nutricional pretendido e são comercializados com a indicação de que a ele 

correspondem. A alimentação especial responde às necessidades nutricionais de lactentes e 

crianças; indivíduos cujo processo de assimilação ou metabolismo se encontra perturbado; 

que se encontram em condições fisiológicas especiais e que por isso podem retirar benefícios 

da ingestão controlada de certas substâncias contidas nos alimentos. (7) 

 Pude contactar e aconselhar essencialmente preparados para lactentes, leites de 

transição e alimentos para bebés. 
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- Produtos fitoterapêuticos 

 O uso deste tipo de produtos consiste na utilização de plantas, nomeadamente a sua 

parte com princípios ativos, com o objetivo de manter a saúde e prevenir doenças. Uma das 

vantagens deste tipo de produtos é o facto de englobarem substâncias de origem natural, 

com efeitos terapêuticos, em baixas concentrações, o que leva a uma menor incidência de 

efeitos adversos. Mas existindo, no senso comum, o entendimento que os produtos naturais 

não têm toxicidade cabe ao Farmacêutico alertar que o consumo excessivo ou desadequado 

pode criar interações com outros medicamentos ou efeitos adversos. O Decreto-Lei 176/2006 

permite a possibilidade de submissão de pedidos de registo de medicamentos tradicionais à 

base de plantas, por um procedimento nacional e/ou de reconhecimento mútuo e 

descentralizado. 

 A Farmácia da Cruz não possui uma oferta elevada deste tipo de produtos, 

destacando-se extratos para infusões, usados como laxante ou para emagrecimento. 

- Produtos e medicamentos de uso veterinário 

 O Decreto-Lei nº 148/2008 estabeleceu o regime jurídico a que obedecem todos os 

processos, desde a autorização de introdução no mercado (AIM), à utilização dos 

medicamentos veterinários, em que se incluem as pré-misturas medicamentosas, os 

medicamentos veterinários imunológicos, homeopáticos e à base de plantas, assim como os 

gases medicinais. Este Decreto-Lei também passou para Direção Geral de Veterinária a 

responsabilidade sobre os medicamentos veterinários. 

 Uma grande parte dos medicamentos vendidos para animais na Farmácia da Cruz 

ocorre sem a apresentação de receita do Médico Veterinário (regulada pela Portaria nº 

1138/2008), já que se destinam exclusivamente a animais de companhia, tratando-se 

maioritariamente de antiparasitários, suplementos alimentares, suplementos vitamínicos. 

Neste campo aconselhei, explicando as indicações e posologia, ajudei na escolha do mais 

indicado para a patologia e características do animal, e quando a situação passou as minhas 

faculdades, e da restante equipa, recomendei ao dono do animal a consulta de um Médico 

Veterinário. Além deste tipo de produtos pode-se administrar a animais medicamentos de uso 

humano, devendo-se ajustar a dose e a posologia ao peso do animal em questão. Sendo que 

MSRM carecem de receita própria por parte do Médico Veterinário. 

- Dispositivos médicos 

 A permanente preocupação de proporcionar um nível elevado de qualidade na saúde 

aconselha a que por vezes seja necessário o recurso a dispositivos médicos para diagnóstico; 
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prevenção; controlo; tratamento; atenuação da doença; compensação de uma lesão ou 

deficiência. E os seus fins são atingidos por mecanismos que não se traduzem em ações 

farmacológicas, metabólicas ou imunológicas 

 O Decreto-Lei nº 145/2009 define e estabelece as regras a que devem obedecer a 

investigação, o fabrico, a comercialização, a entrada em serviço, a vigência e a publicidade 

dos dispositivos médicos e respetivos acessórios. 

 Durante o estágio pude contactar e aconselhar termómetros, seringas, tampões 

auditivos, fraldas para incontinentes e acamados, entre outros. 

 

6º Capítulo – Dispensa de medicamentos 

  

 Esta etapa foi a mais preparada durante o meu período de estágio, comecei por 

estudar MNSRM, para os poder aconselhar, observei a restante equipa, para ter um melhor 

conhecimento do atendimento. Posteriormente fui integrado, gradualmente, tendo o cuidado 

de esclarecer as dúvidas apresentadas, informando-me na bibliografia quando necessário. 

- Prescrição médica e validação da mesma 

 A Portaria nº 198/2011, que revogou a Portaria 1509/2002, veio estabelecer as regras 

de prescrição eletrónica e do regime transitório da receita manual de medicamentos. Sendo 

assim passou a ser obrigatório a prescrição eletrónica, salvo as exceções previstas na lei:  

 a) Prescrição no domicílio; 

 b) Em caso de falência do sistema eletrónico; 

 c) A profissionais com volume de prescrição igual ou inferior a 50 receitas por mês; 

 d) Noutras situações excecionais, de inadaptação comprovada, precedidas de registo 

e confirmação na ordem profissional respetiva. 

Esta Portaria aprova o modelo de receita médica eletrónica, bem como as regras de 

prescrição e de validação de receitas. 

Para validar a receita o Farmacêutico deve verificar os seguintes elementos: 

 Nº da receita e sua apresentação em código de barras; 

 Local da prescrição e sua representação em código de barras sempre que aplicável 

(ou aposição de vinheta identificativa, no caso de preenchimento manual); 
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 Identificação do Médico prescritor (nome, especialidade médica, nº de cédula 

profissional) e respetivo código de barras (ou aposição de vinheta identificativa, no 

caso de se tratar de preenchimento manual); 

 Nome e nº de utente (em código de barras, caso se trate de receita eletrónica) ou nº 

de beneficiário (e.g. ADSE); 

 Regime de comparticipação e entidade financeira responsável; 

 Designação do medicamento através da Denominação Comum Internacional (DCI) ou 

nome genérico para as suas substâncias ativas, caso existam medicamentos 

genéricos autorizados (com representação do código de barras e respetivo código, 

caso se trate de receita eletrónica); 

 Dosagem, forma farmacêutica, número e dimensão de embalagens, posologia; 

 Data da prescrição; 

 Assinatura do Médico prescritor. 

A receita médica eletrónica tem a validade de trinta dias a contar da data de emissão 

ou de seis meses, caso se trate de uma receita médica renovável. As receitas manuais têm 

uma validade de dez dias úteis. 

Em cada receita podem ser prescritos até quatro medicamentos diferentes, com o 

limite máximo de quatro embalagens por receita. Somente podem ser prescritas duas 

embalagens de cada medicamento, excetuando o caso de embalagem de dose unitária, cujo 

limite máximo é de quatro embalagens por receita. 

Caso o Médico prescritor considere existirem motivos para autorizar ou negar a 

dispensa de um medicamento genérico, deverá assinalar a sua decisão no local próprio da 

receita e assinar. O não preenchimento dos dois campos (autorização ou não autorização de 

dispensa) equivale a concordância do médico com a dispensa do medicamento genérico. 

- Interpretação e avaliação farmacêutica (1, 8) 

Ao ceder medicamentos o Farmacêutico avalia a medicação dispensada, procurando 

identificar e resolver problemas relacionados com a prescrição, protegendo o Utente de 

possíveis resultados negativos associados. Após a validação e autentificação da prescrição o 

Farmacêutico deve-a interpretar, tendo em conta: necessidade do medicamento; adequação 

ao doente (contraindicações, interações, alergias, intolerâncias); adequação da posologia 

(dose, frequência e duração do tratamento); condições do Utente para administrar o 

medicamento (aspetos legais, sociais e económicos).  

Estabelecendo um diálogo com o Utente adaptando a linguagem às condições 

socioculturais do Utente o Farmacêutico deve informar e esclarecer todas as dúvidas que o 
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Utente apresente, certificando-se que este tem conhecimento da posologia e modo de 

administração, deve descrever as precauções a tomar durante o tratamento, advertir para os 

riscos associados ao incumprimento do tratamento ou uma automedicação, tentando motivar 

o Utente à adesão da terapêutica prescrita pelo Médico e a confiar no tratamento indicado. 

Deve explicar determinados efeitos indesejáveis previsíveis e advertir o Utente que a 

exacerbação anormal destes efeitos indesejáveis deve ser comunicada ao Médico ou ao 

Farmacêutico, assim como outros efeitos secundários não esperados. Deve também explicar 

o modo correto de armazenamento do medicamento. 

Após a dispensa e a explicação dada pelo Farmacêutico este deve certificar-se que o 

Utente entendeu todas as informações prestadas, recorrendo a esquemas inscritos na 

cartonagem dos medicamentos, por exemplo, se necessário, ou o Utente o requeira. 

Resumindo, a informação prestada ao Utente pelo Farmacêutico aquando da dispensa 

tem influência no sucesso terapêutico e contribui para a minimização de reações adversas 

associadas ao uso irracional do medicamento. 

- Aviamento 

 Após cuidadosa análise da receita, o Farmacêutico recolhe os medicamentos 

prescritos e informa o Utente sobre a sua medicação. A venda é realizada por leitura ótica do 

código de barras e introdução do organismo comparticipante. No final da venda é impresso o 

verso da receita onde consta, entre outras informações, uma declaração de como o Utente 

recebeu os medicamentos prescritos e o respetivo aconselhamento, que deve ser confirmado 

pelo Utente. O Utente também deve rubricar uma segunda vez, caso lhe seja dispensado um 

medicamento genérico a seu pedido. (1) 

 No verso da receita tem de ser colocada a assinatura/rubrica do responsável pelo 

aviamento, data da dispensa e carimbo da farmácia. Após a venda é emitido um recibo que 

deve ser assinado e carimbado pelo Farmacêutico e entregue ao Utente. 

- Medicamentos genéricos, sistema de preços de referência 

 Um medicamento genérico é um medicamento com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem e indicação terapêutica que o medicamento original que serviu de 

referência. A comercialização destes medicamentos torna-se mais económica e com preço 

significativamente mais baixo do que o fixado para o original, pois não há investimento na 

investigação do medicamento, traduzindo-se num benefício para o Utente e para o SNS 

(Serviço Nacional de Saúde). (9) 
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Segundo o Decreto-Lei nº 242/2000 os medicamentos genéricos são aqueles que reúnem 

cumulativamente as seguintes condições: 

 Ser essencialmente similar a um medicamento de referência (mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, mesma forma farmacêutica e 

bioequivalência demonstrada por estudo apropriados); 

 Estarem caducados os direitos de propriedade industrial relativos às substâncias 

ativas ou processo de fabrico; 

 Não invocarem indicações terapêuticas diferentes relativamente ao medicamento de 

referência autorizado. 

Os medicamentos genéricos são prescritos pela DCI, seguida da dosagem, da forma 

farmacêutica, dimensão da embalagem e da posologia. O Médico prescritor poderá também 

indicar o nome de marca do medicamento ou do titular da AIM. O Farmacêutico só pode 

alterar o medicamento prescrito a pedido do Utente e se Médico prescritor o autorizar. Caso o 

medicamento seja prescrito pela DCI da substância ativa ou pelo nome genérico o 

Farmacêutico deve fornecer o medicamento genérico de menor preço. (4) 

 Os preços de referência estabelecem um valor máximo a ser comparticipado, levando 

a maior contenção dos custos e um maior rigor na comparticipação. O Sistema de Preços de 

Referência legislado pelo Decreto-Lei nº 270/2002 aplica-se a medicamentos comparticipados 

incluídos em grupos homogéneos que sejam prescritos e dispensados no âmbito do SNS. 

Grupo homogéneo é o “conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e 

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

qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no mercado”. Sempre que o 

PVP (Preço de Venda ao Público) do medicamento seja superior ao preço de referência a 

diferença é suportada pelo Utente. O preço de referência corresponde à média dos 5 preços 

(diferentes) mais baixos dos medicamentos que integram cada grupo homogéneo. 

- Dispensa de MNSRM e outros produtos de saúde 

 O Farmacêutico pode, e deve, ter um papel ativo na dispensa de MNSRM e outros 

produtos farmacêuticos, através da intervenção farmacêutica com o objetivo de aliviar ou 

resolver um problema de saúde de caráter não grave, de curta duração, que não apresente 

relação com manifestações clinicas de outros problemas de saúde do Utente. Ficando 

responsável pela seleção de um MNSRM e/ou indicação de medidas não farmacológicas. 

Para que a seleção seja apropriada o Farmacêutico tem de possuir conhecimentos 

atualizados sobre a indicação farmacêutica em transtornos menores. A eleição do tratamento, 

por parte do Farmacêutico, deve reger-se pelo recurso às Normas de Orientação 
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Farmacêutica, protocolos de indicação, guias clínicas e guias farmacoterapêuticas, tendo 

sempre em conta a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos. (1,8) 

- Medicamentos comparticipados 

 A farmácia tem estabelecidas relações com os serviços do Ministério da Saúde, bem 

como outras instituições, sendo estas relações de vital importância, uma vez que a maioria do 

receituário é aviada por beneficiários desses sistemas de saúde. Com o sistema de 

comparticipações a farmácia apenas cobra uma parte do PMA do medicamento 

comparticipado ao Utente, sendo posteriormente reembolsada da parte restante pelo 

organismo correspondente O Utente apenas paga a totalidade do PMA em medicamentos 

que não sejam sujeitos a qualquer tipo de comparticipação pelos organismos. (10) 

 Existe uma grande variedade de organismos que comparticipam os medicamentos e 

os acordos variam de entidade para entidade, o que se reflete na percentagem de 

comparticipação praticada por cada organismo e consoante o Utente em causa. Das várias 

entidades comparticipantes o Estado é o que abrange o maior número de utentes, 

apresentando dois regimes de comparticipação: o geral e o especial. 

Atualmente rege-se pelo Decreto-Lei nº 106-A/2010, que diz que os medicamentos 

integrados no escalão A são comparticipados pelo Estado em 90% do seu PVP, no escalão B 

em 69%, no escalão C em 37% e no escalão D em 15%. Nos regimes especiais de 

comparticipação, o Estado acresce a comparticipação em 5% no escalão A e 15% nos 

escalões B, C e D. No caso de pensionistas cujo rendimento total anual não exceda catorze 

vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou catorze vezes o 

indexante dos apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante, a 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos para os pensionistas cujo rendimento 

não exceda o valor descrito anteriormente é de 95% para o conjunto de escalões, nos 

medicamentos cujos PMAs sejam iguais ou inferiores ao quinto preço mais baixo do grupo 

homogéneo em que se inserem. 

 A comparticipação do Estado no preço de medicamentos utilizados no tratamento de 

determinadas patologias ou por grupos especiais de doentes é definida por legislação própria, 

e assim diferentemente graduada em função das entidades que o prescrevem ou dispensam. 

A comparticipação do medicamento pode ser restringida a determinadas indicações 

terapêuticas focadas no diploma que estabelece a comparticipação. Para assegurar esta 

comparticipação o médico tem que mencionar na receita o diploma correspondente. (11) 
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7º Capítulo – Dispensa de psicotrópicos e/ou estupefacientes 

  

 Este tipo de medicamentos constitui um grupo especial de fármacos, com ação ao 

nível do sistema nervoso, levando a alterações comportamentais, de humor e consciência. 

São suscetíveis de provocar dependência física e/ou psíquica, o que leva a maior uso ilícito 

dos mesmos. Para se evitar uma utilização abusiva destes fármacos todo o circuito, desde a 

produção à dispensa, está sob um controlo apertado e sujeito a legislação específica. O 

Decreto-Lei nº 15/93, posteriormente retificado por outros diplomas, sendo exemplo a Lei nº 

14/2005, que altera pela décima terceira vez este Decreto-Lei (acrescentando novas 

substâncias à tabela II-A), define o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de 

estupefacientes e psicotrópicos, regulamentando a aquisição, distribuição, prescrição e 

dispensa deste tipo de medicamentos. Compreende também tabelas anexas (I-A, I-B, I-C, II-

A, II-B, II-C, III, IV) que definem quais as substâncias sujeitas ao regime previsto. (12) 

- Regras de aquisição e dispensa (12) 

 Este tipo de medicamentos são encomendados da mesma forma que os restantes 

medicamentos e produtos da farmácia. Mas ao contrário destes a chegada de uma 

encomenda é acompanhada de fatura e comprovante de requisição ao fornecedor, em 

duplicado, na qual constam os medicamentos enviados e quantidades, a data e o número da 

requisição. O comprovante de requisição dos medicamentos deve ser assinado e carimbado 

pelo Diretor Técnico ou seu representante legal, ficando o original arquivado durante três 

anos e o duplicado enviado ao fornecedor como comprovante da receção das substâncias. 

 No fim da receção de uma encomenda com algum deste tipo de medicamentos o 

computador atribui o número de registo da sua entrada, este número deve ser escrito na 

fatura para um melhor controlo. Assim obtém-se um registo informático das entradas deste 

tipo de medicamentos, com indicação da quantidade e tipo de produto comprado, fornecedor 

e data de entrega, com correspondência na respetiva guia de remessa/fatura arquivada. 

 De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 15/93 só o Farmacêutico, ou quem o 

substitua, na sua ausência ou impedimento, pode aviar receitas respeitantes a substâncias ou 

preparações compreendidas nas tabelas I e II. Com a Portaria nº 198/2011, passou também a 

ser obrigatória a prescrição eletrónica destas substâncias. Podendo-se, no entanto, ainda 

aceitar o modelo especial de receita manual, desde que a exceção esteja devidamente 

identificada. Este tipo de substâncias também não pode constar de receita onde sejam 

prescritos outros medicamentos. A receita manual deste tipo de substâncias apresenta cor 
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amarela (verde no caso de receitas prescritas por médicos veterinários) e são em papel 

autocopiativo, constituída por um original e dois duplicados, e em cada receita apenas pode 

ser prescrito um medicamento com um máximo de 4 embalagens (com a mesma dosagem, 

forma farmacêutica e tamanho de embalagem). O original da receita é enviado à ACSS 

(Administração Central do Sistema de Saúde) correspondente, sendo um dos duplicados 

guardado na farmácia (durante três anos) e o outro enviado ao INFARMED até ao dia 8 do 

mês seguinte. 

 A dispensa destas substâncias é bastante rigorosa e obedece a certos parâmetros. O 

Farmacêutico deve recusar o aviamento de receitas com este tipo de substâncias sempre que 

tenha dúvidas quanto à sua autenticidade, e/ou identidade do adquirente, e ainda no caso de 

este mostrar sinais de distúrbios psiquiátricos ou estar alcoolizado. 

Quando se processa o aviamento da receita o sistema exige o preenchimento de 

determinados campos, como o número da receita correspondente, o nome do Médico 

prescritor, do adquirente requer o nome, morada, número do bilhete de identidade ou cartão 

do cidadão, e sua data de emissão se for o caso, e ainda a idade. Impresso o documento de 

faturação é agrafado ao original da receita, devidamente assinado pelo adquirente, para 

comprovar que levou os medicamentos. Além do documento de psicotrópicos que é anexado 

ao duplicado e ao triplicado da receita. Todas as receitas são assinadas pelo Diretor Técnico 

ou seu substituto legal, carimbadas e registada a data do seu aviamento. 

- Armazenamento e registo 

 A Farmácia da Cruz não tem em “stock” medicamentos psicotrópicos das tabelas I, II-

B e II-C. Quando um Utente faça este tipo de medicação, e a farmácia passe a ter o 

medicamento em “stock”, utiliza um sistema já aprovado em inspeções, armazenando estes 

medicamentos no meio dos outros, mas em locais de difícil acesso.  

 Os registos de entrada e saída das substâncias psicotrópicas e estupefacientes 

emitidos pelo computador, verificados pelo Diretor Técnico, e com o carimbo da farmácia, são 

enviados para o INFARMED, no prazo de quinze dias após o fim de cada trimestre, ficando 

um duplicado arquivado na farmácia por um período mínimo de três anos. Na Farmácia da 

Cruz os registos de entradas e saídas são também guardados informaticamente, tornando o 

processo menos moroso e muito mais organizado sob o ponto de vista burocrático. Todas as 

entradas e saídas deste tipo de medicamentos são registadas, e no fim de cada ano é 

elaborado um relatório anual, que deve ser enviado ao INFARMED até ao dia 31 de janeiro do 

ano seguinte. Este controlo é realizado para garantir que este tipo de medicamentos é 

utilizado para o fim a que se destina. (12, 13) 
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8º Capítulo – Medicamentos e produtos manipulados 

  

De acordo com as BPF a manipulação de medicamentos é a “preparação de 

medicamentos em pequena escala, segundo as BPF e as Boas Práticas de Preparação de 

Medicamentos Manipulados”. 

Durante o meu estágio não houve a oportunidade de preparar medicamentos 

manipulados, como tal apenas abordarei sucintamente os pontos fulcrais deste Capítulo. 

- Material de laboratório 

A Deliberação 1500/2004, 7 de dezembro, aprova a lista de material mínimo de 

existência obrigatória na farmácia para as operações de manipulação de medicamentos e 

produtos manipulados. Desta lista fazem parte os seguintes instrumentos: 

Alcoolómetro; Almofarizes de vidro e de porcelana; Balança de precisão 

sensível ao miligrama; Banho de água termostatizado; Cápsulas de porcelana; Copos 

de várias capacidades; Espátulas metálicas e não metálicas; Funis de vidro; Matrazes 

de várias capacidades; Papel de filtro; Papel indicador de pH universal; Pedra para a 

preparação de pomadas; Pipetas graduadas de várias capacidades; Tamises FPVII, 

com abertura de malha 180 lm e 355 lm (com fundo e tampa); Termómetro (escala 

mínima até 100 BC); Vidros de relógio. 

- Matérias-primas 

 A Deliberação nº 95/2004 aprova as matérias-primas que podem ser utilizadas na 

preparação de um medicamento manipulado. Aquando da preparação de um manipulado é 

necessário dar-se baixa das matérias-primas utilizadas num registo de movimentos de 

matérias-primas, controlando assim melhor a quantidade de matéria-prima disponível. 

- Regras de manipulação 

 A manipulação é da total responsabilidade do Farmacêutico, que deve executa-la de 

acordo com os seus conhecimentos técnicos e científicos. A preparação de um manipulado é 

sempre acompanhada do preenchimento de uma ficha de preparação (do Formulário 

Galénico Português). 

O Decreto-Lei nº 95/2004 regula a prescrição e a preparação de manipulados e no 

seguimento deste diploma surgiu a Portaria nº 594/2004, que aprova as boas práticas a 

observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar. 
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- Regime geral de preços (14) 

 Após a preparação do medicamento manipulado a receita médica deve ser carimbada 

e deve também ser colocada a data e o preço do manipulado.  

O preço dos manipulados é calculado tendo por base o Regime Geral de Preços de 

Medicamentos Manipulados, definido pela Portaria nº 769/2004. O preço inclui o custo de 

manipulação (A), o custo das matérias-primas (B), de acordo com a quantidade utilizada, o 

preço dos materiais de embalagem (C), acrescidos do IVA, à taxa legal. 

Pode-se resumir o cálculo do preço de um manipulado à seguinte fórmula: 

 

 

9º Capítulo – Automedicação (1, 8, 15, 16) 

  

 A automedicação consiste na instauração de um tratamento medicamentoso por 

iniciativa do Utente, assumindo a responsabilidade pela melhoria da sua saúde, através da 

prevenção e/ou tratamento sem orientação de um Médico. Sendo uma prática corrente 

fomentada pela crescente divulgação de informação e publicidade de medicamentos, pelo 

acesso facilitado aos MNSRM e pelo aumento das atitudes decisórias por parte do Utente 

sobre os seus cuidados de saúde. 

 A automedicação, baseada em MNSRM, é mais cómoda e rápida para o Utente, pois: 

não necessita de receita médica para ter acesso ao medicamento; não gasta dinheiro numa 

consulta médica. Além disso reduz a carga de trabalho dos serviços de saúde com a redução 

do número de consultas médicas, libertando-os para situações mais graves; diminui os gastos 

do Estado com a comparticipação de medicamentos, já que são totalmente suportados pelo 

Utente. No entanto acarreta alguns riscos que podem por em causa a saúde do Utente já que 

pode: disfarçar sintomas de uma patologia mais grave; contribuir para o agravamento de 

doenças pré-existentes; despoletar reações alérgicas; ou provocar interação com MSRM. 

 O Farmacêutico deve orientar a utilização do medicamento solicitado pelo Utente, 

informando-o e educando-o para que seja utilizado adequadamente e segundo o uso racional 

do medicamento. Deve ainda desaconselhar a automedicação por parte de grupos de risco, 

tais como: doentes crónicos; idosos; bebés; crianças; e mulheres grávidas ou a amamentar. 

Quando frente à solicitação de um medicamento, ou a uma queixa por parte do Utente, o 
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Farmacêutico deve sempre questionar o Utente, seguindo uma linha própria. 

 Face a uma situação de automedicação ou aconselhamento segui a seguinte linha de 

perguntas: para quem é; quais os sintomas; se padece de alguma doença crónica, além do 

motivo que o trouxe à farmácia; o que costuma tomar nesta situação; se toma medicamentos 

regularmente. Deve-se começar por perguntas abertas, que requeiram respostas amplas, e 

depois terminar com perguntas fechadas, que requeiram sim ou não como resposta, para 

confirmar a informação que recolhemos. 

 Outra situação muito frequente na farmácia é a solicitação de MSRM sem a respetiva 

receita. Situação muitas vezes desagradável já que as pessoas não aceitam bem a 

explicação para o não fornecimento do medicamento e possível aconselhamento de uma 

alternativa. Quando deparado com a intransigência por parte do Utente o Farmacêutico deve 

manter-se calmo e dialogar com o Utente na tentativa de o demover da pretensão inicial, 

explicando-lhe que é para o bem da sua saúde. 

 Com o Despacho nº 2245/2003 criou-se um grupo de consenso sobre automedicação 

com o intuito de elaborar e reavaliar, de dois em dois anos, uma lista de situações passiveis 

de automedicação, atualmente a lista deste despacho, que se encontrava num seu anexo foi 

revogada e encontra-se em vigor a do Despacho nº 17690/2007. 

 

10º Capítulo – Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

  

 A farmácia clínica consiste na atividade farmacêutica encarada em função do utente. 

As farmácias têm uma cobertura nacional de certa forma homogénea e de fácil acesso para a 

população em geral, conferindo-lhe ótimas condições para a educação e aconselhamento do 

Utente, tendo em vista a prevenção e correção dos fatores de risco para a saúde. O 

Farmacêutico tem um papel fundamental na promoção da saúde e na prevenção da doença, 

como a identificação precoce de fatores de risco e o acompanhamento e monitorização 

regular do Utente. O Farmacêutico deve promover o uso racional do medicamento mas 

também prestar determinados cuidados de saúde. 

 Ao longo do estágio surgiram algumas situações em que me foi possível intervir neste 

domínio, como por exemplo um Utente que após a toma de um medicamento prescrito 

desenvolveu hipertensão arterial e que foi acompanhado na farmácia, através da medição da 

tensão arterial, para uma nova análise pelo Médico prescritor. Também foi solicitada 
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informação a nível da posologia de alguns medicamentos e interação com alimentos à qual 

dei resposta informando-me previamente sempre que necessário.  

A Portaria nº 1429/2007 define os serviços farmacêuticos que podem ser prestados 

pelas farmácias: utilização de meios auxiliares de diagnósticos e terapêutica; campanhas de 

informação; e administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação. 

 Na Farmácia da Cruz realizam-se testes clínicos que permitem o seguimento clínico 

de certos parâmetros fisiológicos e bioquímicos, de modo a recuperar ou manter a saúde, 

como o programa de controlo da Diabetes Mellitus; determinação do IMC (Índice de Massa 

Corporal); medição da pressão arterial e do peso; determinação da glicémia, do colesterol 

total e triglicerídeos; e teste de gravidez. E auxílio na utilização de aparelhos à venda na 

farmácia. 

 Neste âmbito tive a oportunidade de acompanhar, alguns testes de glicemia, medição 

de peso e pressão arterial, além de uma avaliação de IMC. E ajudei na utilização de 

aparelhos (nebulizador). 

- Determinação do Índice de Massa Corporal (17, 18) 

 O IMC é o parâmetro que permite classificar quantitativamente a obesidade, mas que 

apresenta algumas limitações, como não ser um indicador da gordura corporal, pois não tem 

em conta a estrutura corporal, a idade e o género, devendo recorrer-se à determinação do 

perímetro abdominal. 

 O IMC é obtido através da fórmula . O perímetro abdominal é medido 

com uma fia métrica colocada num plano horizontal à volta do abdómen, ao nível do umbigo. 

Os resultados são interpretados tendo em consideração os critérios da Organização Mundial 

de Saúde.  

 De acordo com os resultados o Farmacêutico deve aconselhar o Utente da melhor 

forma, alertando para a necessidade de uma alimentação equilibrada e variada, distribuída 

por várias refeições diárias e ainda para a necessidade de praticar exercício físico. Em 

situações extremas o Farmacêutico deve aconselhar a consulta com um Médico ou 

Nutricionista. 

- Medição da pressão arterial (19) 

 Para efetuar a medição da pressão arterial utilizei um esfigmomanómetro automático, 

ou um semiautomático. Antes de realizar a medição certifiquei-me que o Utente se encontrava 

em repouso pelo menos 5 minutos antes da medição, sendo aconselhado 15 minutos; que 
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não fumou, não ingeriu álcool nem bebidas com cafeína, ou realizou exercícios na meia hora 

que antecede a medição; que estava bem sentado e com o braço devidamente posicionado 

(ao nível do coração), sem falar ou mover-se durante a medição. 

 O Farmacêutico deve prestar aconselhamento ao Utente com valores de pressão 

arterial elevados, pois pode tratar-se de um caso de hipertensão arterial. 

 Das várias classificações de pressão arterial uma das mais utilizadas e reconhecidas é 

a definida pelo JNC (Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and 

Treatment of High Blood Pressure). De acordo com as “guidelines” do JNC a pressão arterial 

deve ser inferior a 140/90mmHg para a maioria da população, excetuando diabéticos e 

doentes renais crónicos em que a pressão arterial deve ser inferior a 130/80mmHG. 

 Para diminuir a pressão arterial, além das medidas farmacológicas, o Farmacêutico 

deve aconselhar o Utente a adotar medidas de tratamento não farmacológicas como por 

exemplo: redução do consumo do sal, álcool e cafeina; aumento do consumo de água; prática 

de exercício físico; evitar situações de “stress”; deixar de fumar; manter um peso ideal. Desta 

forma o Farmacêutico desempenha um papel preponderante na prevenção e controlo da 

hipertensão arterial, uma doença silenciosa que é um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo responsável por elevadas taxas de 

mortalidade e morbilidade em todo o mundo. 

- Determinação do colesterol total e triglicerídeos (19) 

 Estas determinações são feitas por punção capilar, utilizando um aparelho próprio. Os 

valores ideais para os parâmetros típicos determinados são: colesterol (<190mg/dL) e 

triglicerídeos (<150mg/dL), de acordo com a European Society of Cardiology. Caso haja 

doença cardiovascular clinicamente estabelecida ou Diabetes Mellitus, o ideal será manter o 

colesterol total (<175mg/dL) e colesterol LDL (<100mg/dL). 

 Ao realizar a medição o Farmacêutico deve assegurar-se que o Utente se encontra em 

jejum de 12 horas (pois a ingestão de alimentos afeta muito os níveis de triglicerideos e 

também influência, ligeiramente, os valores de colesterol total) e não praticou exercício físico 

nas três horas anteriores à determinação destes parâmetros. 

 A monitorização destes parâmetros é de extrema importância, uma vez que a 

dislipidémia é um dos principais fatores de risco na aterosclerose e consequentemente no 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Como tal, e dependo do resultado obtido o 

Farmacêutico deve prestar aconselhamento ao Utente, fazendo referência à alimentação, 

exercício físico e medicação, se for caso disso. 
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- Determinação capilar da glicémia (19) 

 Esta medição é realizada com um aparelho próprio. É um teste simples, rápido e útil 

não só para o despiste como para o controlo da hiperglicemia associada à Diabetes Mellitus. 

Os valores de referência para a glicémia são <110mg/dL, para a glicose em jejum, e 

<140mg/dL para a glicose pós-prandial (duas horas após uma refeição). 

 A Diabetes Mellitus caracteriza-se por ser uma doença crónica caracterizada por 

níveis elevados de glucose no sangue, devido a uma insuficiente produção de insulina ou a 

uma ação insuficiente por parte da insulina no organismo. Se não for controlada pode ter 

complicações vasculares e não vasculares, graves e irreversíveis, normalmente com uma 

evolução silenciosa. Por isso quando o Farmacêutico é confrontado com um resultado fora 

dos valores de referência deve questionar o Utente relativamente a sintomas clássicos de 

diabetes, tais como: polidipsia, poliúria, polifagia, perda de peso e encaminhar para o Médico.  

O Farmacêutico tem um papel educativo, disponibilizando-se para dialogar com o 

Utente e a sua família acerca desta doença, ensinando também medidas não farmacológicas 

importantes na prevenção e controlo da diabetes (e.g. controlo do peso, exercício físico, evitar 

consumo de álcool). Caso suspeite de um caso ainda não controlado deverá aconselhar o 

Utente a dirigir-se a um Médico. O Farmacêutico deve também prestar toda a informação 

relativa aos aparelhos de determinação da glicémia, ensinando o diabético a utiliza-los para 

que possa realizar o seu autocontrolo, aconselhando sobre as medidas a tomar perante o 

valor determinado. 

- Teste de gravidez 

 O teste de gravidez é um imunoensaio baseado na determinação qualitativa da 

hormona gonadotrofina coriónica na urina da mulher. As concentrações desta hormona são 

elevadas na primeira urina da manhã e no primeiro dia de falta, sendo recomendado que seja 

a partir desta amostra que seja realizado o teste. No entanto pode ser realizado a qualquer 

hora do dia sem prejuízo do rigor do resultado. A Utente deve ser sempre alertada para a 

possibilidade de ocorrência de falso positivos assim como de falsos negativos. O resultado é 

assinalado num cartão apropriado e entregue à Utente em envelope fechado. (20) 

- Farmacovigilância 

 Um sistema de farmacovilância é vital para a proteção da saúde pública, uma vez que 

a deteção e a avaliação de reações adversas associadas à utilização de medicamentos 

podem evitar possíveis hospitalizações, incapacitações permanentes, ou mesmo mortes. A 

ocorrência de efeitos adversos graves ou inesperados resultantes da utilização de 
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medicamentos deve ser comunicada por todos os profissionais de saúde às Unidades 

Regionais de Farmacovigilância ou ao Departamento de Farmacovigilância do INFARMED. O 

Farmacêutico deve comunicar através do preenchimento de uma ficha de notificação se 

disponível, ou também por telefone, fax ou correio eletrónico. (1, 21) 

 

11º Capítulo – Contabilidade e gestão na farmácia 

  

 Cada receita processada pelo sistema informático apresenta, no seu verso, impresso 

um número de lote e um número de receita. Ao longo do mês as receitas aviadas são 

separadas de acordo com o organismo comparticipante e agrupadas em lotes de trinta, caso 

o lote esteja completo. Cada lote organiza-se pelo número de receita. Na Farmácia da Cruz 

procede-se a várias conferências do receituário, um primeiro logo no dia de aviamento, para 

despistar possíveis erros de aviamento e assim entrar em contacto com o Utente caso se 

verifique algum erro.  

Posteriormente faz-se outra conferência mais incisiva, avaliando vários pontos: 

coincidência entre medicamentos prescritos e aviados; se a entidade comparticipante foi bem 

aplicada; se a receita está dentro de validade; se está devidamente assinada, datada e 

carimbada; e nos casos de receitas manuais se têm a respetiva exceção inscrita pelo Médico. 

Caso seja detetado algum erro deve-se corrigir, e caso seja necessário deve-se contactar o 

Utente. A conferência é também efetuada para evitar possíveis devoluções de receitas à 

farmácia e o não pagamento da fração comparticipada. 

É realizada uma comparação dos valores atribuídos à entidade comparticipante e ao 

Utente que se encontram no sistema e os que encontram na respetiva receita, estando tudo 

correto é então impresso o Verbete de Identificação do Lote, carimbado e assinado, que é 

anexado ao lote de receitas respetivo. Após a emissão do verbete do último lote é emitida a 

Relação Resumo de Lotes. Posteriormente emite-se a Fatura Mensal relativa ao mês em 

questão. Este processo é efetuado para cada um dos organismos e todos os subsistemas de 

saúde a ele associados.  

A Relação Resumo de Lotes, é impressa em quadruplicado para as entidades 

comparticipadas via ANF e em duplicado para o SNS. Em segundo lugar é impressa a Fatura 

Mensal, em quadruplicado. Estes documentos são carimbados e a Fatura Mensal é ainda 

rubricada e datada pelo Diretor Técnico. As Relações Resumo de Lote e a Fatura Mensal em 

triplicado, são enviadas juntamente com os Verbetes de Identificação de Lotes e as receitas 
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médicas, ficando arquivada na farmácia o quadruplicado de cada uma. 

Por fim, todas as receitas médicas e documentos referentes a cada organismo são 

agrupadas e identificadas, pelo carimbo da farmácia e nome do organismo. O receituário é 

recolhido até ao dia 10 de cada mês, sendo enviado para a ANF, no caso de outros 

organismos, que não o SNS, tudo o que seja do SNS e seus subsistemas é enviado à parte, 

para a ACSS e aí é conferido. São devolvidos à farmácia dois duplicados da Fatura Mensal, 

devidamente carimbados, comprovando a receção do receituário. Uma dessas cópias é 

arquivada na farmácia e a outra enviada para ANF, até ao dia 15 do respetivo mês, para que 

esta reembolse a farmácia. As receitas são levantadas com guia própria pelos CTT (Correios 

de Portugal). 

 A ANF funciona como intermediária entre as farmácias suas associadas e os 

diferentes organismos que com ela estabeleceram acordos. Esta envia as receitas a cada um 

deles, para serem conferidas, e fica responsável por pagar às farmácias, dentro de um prazo 

pré-estabelecido, o valor que os diferentes organismos devem às mesmas. 

 Quando são detetadas incorreções da responsabilidade da farmácia a receita é 

devolvida acompanhada de um documento que justifica o motivo da devolução. Se o 

pagamento das comparticipações já tiver decorrido, a farmácia enviará no mês seguinte uma 

nota de crédito juntamente com a restante faturação mensal. 

 Sendo este um processo de vital importância tive conhecimento e realizei todos os 

passos envolvidos. 

- Sistema informático 

É uma ferramenta fundamental na gestão e organização de uma farmácia que 

assegura um serviço rápido, eficiente e de qualidade, possibilitando ao Farmacêutico mais 

tempo e atenção para se dedicar ao Utente, permitindo diminuir a probabilidade de erros e 

aumentando a segurança de todas as operações realizadas na farmácia.  

A Farmácia da Cruz usa o SIFARMA® clássico, que permite inúmeras operações, 

como por exemplo a preparação, transmissão e receção de encomendas; processamento de 

vendas (com atualização de “stock”); devoluções; controlo de prazos de validade; 

automatização das comparticipações, portarias e despachos; gestão de “stock” eficiente; 

maior facilidade na realização da faturação; controlo da venda de psicotrópicos e 

estupefacientes. Este programa fornecido pela Glintt é alvo de atualizações constantes. É um 

meio ao serviço da gestão da farmácia, sendo um suporte para as questões de administração 

financeira e para a qualidade dos serviços prestados, nomeadamente o atendimento 
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responsável ao Utente, permitindo de forma imediata acesso a todas as informações 

relevantes sobre cada medicamento disponível. 

A Farmácia da Cruz possui 4 terminais informáticos, 3 para o atendimento ao utente, e 

outro direcionado para a parte de gestão, nomeadamente encomendas, devoluções, fecho de 

dia, atualização do programa, entre outros. Sendo um recurso de valor inestimável ao nível da 

Farmácia Comunitária dispensei um bom tempo no início do estágio para familiarização com o 

sistema, inicialmente ao nível de receção de encomendas, prosseguindo com devoluções, 

realização de encomendas, entre outros. 

 

12º Capítulo – Relacionamento com entidades e utentes (1, 22) 

  

 No âmbito deste estágio foi necessário entrar em contacto com entidades externas à 

farmácia, nomeadamente laboratórios, armazenistas, farmácias, para obter informação acerca 

de produtos, encomendas, ou empréstimos. Tendo sido integrado gradualmente, rececionei 

pedidos de medicamentos para empréstimo, e posteriormente encomendei produtos 

específicos aos armazenistas; realizei pedido de produtos temporariamente esgotados a 

farmácias conhecidas; pedi informações a laboratórios, por exemplo, o tempo previsto para o 

retorno ao mercado de um medicamento, sempre de forma correta e seguindo as indicações 

específicas que cada tarefa implica, nomeadamente o registo, se necessário. 

 Já em relação a outros profissionais de saúde, o Código Deontológico diz que “o 

Farmacêutico deve, sem prejuízo da sua independência, manter as mais corretas relações 

com outros profissionais de saúde”.  Os profissionais de saúde que mais interagem com o 

Farmacêutico são os Médicos, normalmente quando surge uma dúvida aquando da dispensa 

do medicamento, o Farmacêutico deverá entrar em contacto com o Médico prescritor e expor 

a situação de forma a conjuntamente obterem uma solução para a situação apresentada. 

Uma vez que o Farmacêutico é o intermediário entre o Utente e o medicamento prescrito pelo 

Médico, deverá com este ter uma relação de cooperação e respeito mútuo de forma a atingir 

a saúde e o bem-estar do Utente. 

 No relacionamento com o Utente, o Farmacêutico deve ter como preocupação 

principal servi-lo para que após esta intervenção advenha um benefício de saúde para o 

primeiro. Para que isto aconteça o Farmacêutico tem que ser capaz de estabelecer uma 

relação de confiança com Utente no tempo em que este está na farmácia, devendo ser um 

bom comunicador para que haja uma adequada interação entre ele e o Utente. Deve escutar 
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com calma e amabilidade as dúvidas e inseguranças do Utente, fazendo as intervenções que 

achar necessárias. A informação dada deve ser clara, essencial, concisa e acima de tudo 

adaptada ao Utente, para que este possa reter facilmente a informação, devendo o 

Farmacêutico certificar-se que o Utente fica esclarecido em relação às suas dúvidas. Nesta 

relação Farmacêutico-Utente o primeiro deve adotar uma imagem profissional e cuidada, 

além de uma expressão que transmita confiança ao Utente. 

 Ao longo deste período como estagiário pautei o meu relacionamento com entidades e 

utentes de acordo com o descrito.  

 

13º Capítulo – Qualidade 

  

Segundo as BPF “a qualidade dos serviços farmacêuticos deverá ser demonstrada 

através da acreditação pela Ordem dos Farmacêuticos em relação ao referencial das Boas 

Práticas para a Farmácia Comunitária e dos Procedimentos Operativos Normalizados 

produzidos pelo Sistema da Qualidade da Ordem dos Farmacêuticos”. Não sendo as Boas 

Práticas de Farmácia obrigatórias, são no entanto um conjunto de orientações relativas à 

farmácia e à atividade farmacêutica, devendo ser consideradas como objetivos ou melhorias a 

atingir.  

Não se encontrando inserida num processo de certificação, a Farmácia da Cruz pauta 

a sua atividade no sentido de seguir as BPF no seu todo, sendo exemplos o controlo das 

instalações, condições e segurança; gestão do sistema informático; gestão das compras e 

avaliação dos fornecedores; e a gestão da formação e recursos humanos. 

 

14º Capítulo – Conclusão 

 

Concluindo, considero que este estágio foi extremamente positivo e educativo. No meu 

entender os objetivos foram atingidos, principalmente a familiarização com uma das saídas 

profissionais do curso e a aprendizagem a ela inerente. Esta experiência foi gratificante não 

só ao nível dos aspetos profissionais como humanos, mas também constitui uma base sólida 

para o início da carreira profissional de forma competente e apta. Sendo uma boa base para 

aprender e evoluir ainda mais, pois só assim poderei ser um profissional digno. 
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INTRODUÇÃO 

 

“O Hospital é o local onde as intervenções mais diferenciadas, invasivas e salvadoras 

da vida devem ter lugar, constituindo-se por isso mesmo, como um dos pilares determinantes 

das estruturas do Sistema Nacional de Saúde.” (1) 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são departamentos com autonomia técnica e 

estão sujeitos à tutela dos órgãos de Administração, e é perante estes que respondem pelos 

resultados do seu trabalho. (2)  

O Farmacêutico Hospitalar é o responsável pela correta e racional utilização do 

medicamento no hospital e que possui formação que lhe permite prestar a todos os outros 

profissionais de saúde qualquer informação sobre o medicamento. É responsabilidade do 

Farmacêutico que os medicamentos sejam dispensados de forma rápida e segura para que o 

medicamento prescrito chegue ao doente na dose certa e na forma farmacêutica adequada. 

Assim sendo, na sua atividade profissional, o Farmacêutico tem responsabilidades Técnicas, 

Cientificas e Gestoras. (2) 

Este estágio foi realizado nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital de Magalhães 

Lemos, Entidade Pública Empresarial, (HML, EPE), que está localizado na zona ocidental da 

cidade do Porto, na freguesia de Aldoar. Sendo uma instituição especializada, há mais de 40 

anos, em cuidados de psiquiatria e de saúde mental, sendo de referência da região norte. (3) 

O horário de funcionamento dos SF do HML, EPE é das 9h00 às 17h30 de segunda a 

sexta-feira, excluindo feriados. (3) 

O HML, EPE, encontra-se organizado numa estrutura composta por pavilhões no 

interior da sua área (12 hectares rodeados integralmente por um muro, de modo a que a 

entrada apenas se realize pelo portão principal), possui duas instituições autónomas – o 

Departamento de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Centro Hospitalar do Porto, EPE e 

uma Unidade de Cuidados Continuados do Hospital Pedro Hispano – a que acrescem as 

unidades de atendimento de consulta externa localizadas fora das suas instalações centrais – 

na Unidade de Saúde da Póvoa de Varzim e na Unidade de Psiquiatria e Saúde Mental de 

Santo Tirso. Também está englobada no HML, EPE a Residência de Costa Cabral com um 

funcionamento que permite aos utentes residentes alguma autonomia. (3) 
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1º Módulo – Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

  

Na farmácia hospitalar a gestão é um instrumento usado com o intuito de melhorar os 

serviços farmacêuticos prestados, com a máxima qualidade e sem deixar de tentar alcançar a 

melhor relação custo-benefício. (4) 

Este módulo pode ser dividido em dois, nomeadamente, Gestão de Recursos 

Humanos e Gestão de Recursos Económicos, sendo que a vertente mais focada neste 

estágio foi a segunda. 

 

- Gestão de Recursos Humanos 

 “Os Recursos Humanos são a base essencial de uma gestão com qualidade”. (1) 

O HML, EPE está ao serviço da Saúde Mental, tendo uma organização própria.  

Exercem funções nos SF do HML, EPE os seguintes profissionais: três Farmacêuticas, 

em que uma é a Responsável pelo Serviço, e três Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica – 

ramo farmácia, estando também integradas uma Assistente Administrativa e uma Assistente 

Operacional. As funções de cada um estão definidas no Regulamento dos Serviços 

Farmacêuticos do HML, EPE.  

De acordo com a legislação os SF são dirigidos por uma farmacêutica responsável 

que tem algumas competências próprias, como por exemplo coordenar e representar o 

serviço junto do Conselho de Administração, elaborar o plano de atividades e o relatório das 

ações desenvolvidas, integrar a Comissão de Farmácia e Terapêutica e a Comissão de Ética, 

tem também competências ao nível do setor de aquisições (como elaborar previsões de 

consumo, calcular pontos de encomenda, elaborar pedidos de compras, adquirir 

medicamentos de uso esporádico, supervisionar a receção de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos assim como o controlo das condições de armazenamento dos 

medicamentos e a compra e distribuição de medicamentos controlados. A estes pontos 

acrescem competências que também são as das outras duas Farmacêuticas, ao nível do 

setor de distribuição, em que tem o dever de participar na seleção da terapêutica mais 

racional para o doente, elaborar o perfil farmacoterapêutico do doente, prestar informação 

técnica relacionada com medicamentos aos profissionais de saúde; no setor de reembalagem 

e reetiquetagem deve supervisionar o programa de reembalagem e reetiquetagem; 

comunicar/notificar o INFARMED de todas as reações medicamentosas adversas graves ou 
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inesperadas detetadas no hospital; já nos ensaios clínicos é responsável pela dispensa de 

medicamentos aos utentes.  

O Farmacêutico Responsável sempre que ausente deve ser substituto nas suas 

competências próprias pelo Farmacêutico Substituto, ou na ausência deste pelo outro 

Farmacêutico, uma vez que pelo menos um tem de estar sempre presente no hospital durante 

as horas em que os SF estão abertos. (5) 

 

- Gestão de Recursos Económicos 

 “Os recursos económicos envolvidos, têm cada vez mais peso na gestão global do 

hospital, pelo que a formação continua nesta área deve ser prioritária”. (1) 

Este ponto é de grande importância pois a viabilidade da farmácia dele depende, 

assim como é um dos pontos em que um Farmacêutico pode ser uma mais-valia e 

complementar o trabalho dos restantes profissionais ligados à área económica, mas para isso 

também tem que estar bem preparado neste tema. 

 A farmácia de um hospital é o segundo maior responsável pelos gastos de um 

hospital, logo terá de ter uma gestão rigorosa. Um princípio importante é a lei de Pareto 

(“Pareto principle”) que diz que cerca de 20% das causas são responsáveis por cerca de 80% 

dos efeitos, e aplicando à gestão da farmácia, 20% dos medicamentos são responsáveis por 

80% dos custos. 

Os custos não são apenas avaliados pelo preço por embalagem de medicamento mas 

também pelo total de unidades de medicamento no hospital, ou seja, podemos ter um 

medicamento muito caro que tem pouca utilização no hospital e um outro medicamento que 

embora seja mais barato como é muito utilizado é responsável por uma maior percentagem 

dos custos. 

 Os medicamentos e produtos farmacêuticos no HML, EPE estão classificados de 

acordo com o investimento da farmácia, nomeadamente, em função das somas investidas em 

cada artigo. Utiliza-se o método de análise ABC, em que existem três níveis diferentes (A, B, 

C) que possibilitam uma vigilância melhorada à gestão de stocks. Os produtos farmacêuticos 

classificados como A devem ser mais vigiados em relação à gestão de stock e à política de 

compras, já os B podem assentar numa base de stocks mínimos com um aprovisionamento 

do tipo automático sendo que no caso dos C o tempo e atenção dispendida poderá ser menor 

dado o seu elevado número e baixo valor. (6, 7) 
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 Existem vários tipos de custo associados a um stock, nomeadamente o custo total do 

medicamento, que é a soma do custo de aquisição ao custo de armazenagem, mas também 

medicamentos cujos prazos de validade são ultrapassados ou medicamentos destruídos 

inadvertidamente também são contabilizados e fazem-se refletir no custo total.  

Para aferir a qualidade de gestão são importantes os indicadores de qualidade 

(conformidade das aquisições relativamente ao consumo, rotação de stocks, rutura de stocks 

e regularização de existência) cujas fórmulas matemáticas para análise da qualidade do 

parâmetro podem ser consultadas na Tabela 1 dos anexos. Na Tabela 1 dos anexos também 

podem ser vistos outros índices aplicáveis aos artigos de um stock, como por exemplo a 

aquisição, receção e conservação de medicamentos. (1) 

  

- Atividades desenvolvidas 

No âmbito deste módulo as atividades desenvolvidas pelo estagiário foram as 

seguintes: 

 Tomou conhecimento das características do hospital e dos Serviços 

Farmacêuticos; 

 Tomou conhecimento dos diferentes tipos de custos associados a um 

stock (custo de encomenda, custo de posse); 

 Tomou conhecimento das técnicas de classificação de artigos de acordo 

com a sua rotação e custo. 

 

 

 

Figura 1 – Método de análise ABC 



Hospital de Magalhães Lemos, EPE 

Fernando Luís Moreira Alonso  | 5 

2º Módulo – Seleção, Aquisição e Armazenamento de Produtos Farmacêuticos. 
Aprovisionamento de Medicamentos, Dispositivos Médicos e outros Produtos 
Farmacêuticos 

  

O Farmacêutico é o responsável pelo processo de gestão de existências na Farmácia 

Hospitalar, e tal também acontece no HML, EPE. 

Atendendo ao tipo de cuidados de saúde prestados pelo HML, EPE este tem o seu 

próprio Formulário Hospitalar do Medicamento (Formulário do Hospital Magalhães Lemos – 

FHML), elaborado pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, sem prejuízo das competências 

do INFARMED, incidindo mais sobre o grupo do Sistema Nervoso Central e tendo mesmo 

grupos do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) ausentes, casos de 

“medicamentos usados em afeções otorrinolaringológicas” e “medicamentos antineoplásicos e 

imunomoduladores” pois tem em conta as necessidades terapêuticas dos doentes do 

Hospital.  

 

- Seleção 

A seleção de medicamentos, e demais produtos farmacêuticos, tem como objetivo 

promover a utilização racional do medicamento. O Farmacêutico como membro da Comissão 

de Farmácia e Terapêutica deve elaborar propostas de formulários tendo em conta critérios 

científicos de eficácia, segurança, qualidade e custo.  

A nível de gestão de existências as funções do Farmacêutico do HML, EPE são mais 

baseadas nas necessidades de internamento. 

 Na seleção de medicamentos o Farmacêutico além de participar na escolha dum 

medicamento ou produto farmacêutico para o hospital deverá realizar o protocolo de utilização 

do medicamento, a nível da Comissão de Farmácia e Terapêutica, e quando o medicamento 

já se encontra no hospital é responsável por monitorizar o seguimento do protocolo. 
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- Aquisição 

As aquisições de produtos farmacêuticos devem ser realizadas de acordo com a 

legislação em vigor, neste setor e de acordo com as “Boas Práticas em Farmácia Hospitalar” 

da Ordem dos Farmacêuticos e do INFARMED o Farmacêutico deve cumprir diversas 

funções, como por exemplo: 

 “Participação em comissões técnicas; 

 Gestão de stocks; 

 Elaboração das previsões de consumo; 

 Atualização do caderno de encargos dos concursos para aquisições 

(condições especiais); 

 Integração em Comissões de análise de medicamentos, dispositivos 

médicos e outros produtos farmacêuticos; 

 Elaboração do pedido de compra / Nota de encomenda; 

 Aquisição de medicamentos de uso esporádico e/ou baixo consumo; 

 Aquisição de medicamentos que necessitem de autorização especial de 

utilização; 

 Supervisão da receção de medicamentos contendo substâncias 

estupefacientes e psicotrópicas; 

 Controlo das condições de armazenamento dos produtos farmacêuticos; 

 Controlo da documentação técnica legalmente exigida (estupefacientes, 

derivados do plasma e outros); 

 Controlo do registo de validade dos medicamentos, dispositivos 

médicos e outros produtos farmacêuticos rececionados.” 

Em relação à aquisição de produtos farmacêuticos no HML, EPE existem duas formas 

de um medicamento ser adquirido pelos SF: através de concursos de aquisição 

(internacionais, públicos, limitados, negociação, ajuste direto e contratos) ou por aquisição 

direta.  

No caso dos concursos estes devem ser realizados pelo Serviço de Aprovisionamento 

após ter sido realizada uma previsão de consumo, quer através de estimativas de consumo, 

em medicamentos já existentes na farmácia, quer através de diálogo com os serviços clínicos 

que propõem a introdução de um novo medicamento. No caso de aquisição direta, sem 

realização de concurso, a aquisição é feita a farmácias, em casos de necessidade, 

normalmente quando algo é necessário fora do horário de funcionamento da farmácia e que 

não exista nos stocks disponíveis no hospital, mas também medicamentos extraformulário 

que não existam no stock de extraformulários e que sejam necessários são adquiridos por 
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este método, sendo encomendados a empresas grossistas distribuidoras de medicamentos 

(por exemplo a empresa de distribuição OCP Portugal). 

Nas aquisições o Farmacêutico deve definir critérios para a seleção de fornecedores 

de medicamentos tendo em atenção vários fatores como a posse de AIM (Autorização de 

Introdução no Mercado) a resposta atempada a solicitações técnicas, os prazos de entrega, o 

custo e a adequação da embalagem à distribuição por dose unitária. 

Para a aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos devem ser realizadas 

estimativas de consumo para que o stock em armazém seja ajustado ao hospital de forma a 

nunca faltar um medicamento. Para isso há que ter em conta quatro níveis diferentes de 

medicamentos que requerem diferentes tipos de estimativas de consumo: 

 Medicamentos de uso comum e de consumo regular (métodos de 

estimativa de consumo habitualmente utilizados em previsões de 

consumo); 

 Medicamentos de uso comum e consumo irregular (avaliação da 

tendência de consumo, considerar o consumo dos dois anos anteriores 

e considerar a média mensal do ano em curso); 

 Medicamentos para patologias raras (avaliar o número de casos 

tratados anualmente); 

 Medicamentos de introdução recente (neste caso em particular a 

estimativa de consumo deve ser realizada com os serviços clínicos que 

propõe a introdução do medicamento à Comissão de Farmácia e 

Terapêutica). (1) 

 Para a previsão de consumos existem vários métodos estatísticos, como exemplo 

temos o da semissoma, exemplificado na Tabela 1: 

  

Mês Consumo em 2010 Consumo em 2011 Previsão 
2012 

fevereiro 1391 1397 1400 

março 1389 1381 1377 

 

Neste método calcula-se a diferença de consumo nos meses de anos seguintes e 

metade deste valor é adicionado ao valor do ano mais recente caso a tendência de consumo 

seja crescente (fevereiro), ou em caso da tendência de consumo ser decrescente, este valor, 

metade da diferença, é subtraído ao valor do ano mais recente (março). (7) 

Tabela 1 – Previsão do consumo de Diazepam 10 mg, comprimidos, para 2012 
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Para o mês de fevereiro de 2012 a previsão de consumo seria de . 

O pedido de produtos farmacêuticos é da responsabilidade dos SF (1) e para saber 

quando é necessário encomendar deve ser calculado o ponto de encomenda para cada 

produto farmacêutico, ponto este que convém ser revisto regularmente para que o stock 

esteja ajustado às necessidades atuais do hospital e não às necessidades de três anos antes, 

por exemplo. 

De acordo com as “Boas Práticas em Farmácia Hospitalar” deve ser definido o ponto 

de encomenda para cada produto farmacêutico, usando as fórmulas habituais, e podem ser 

seguidos critérios dependentes das condições logísticas do hospital. 

 O ponto de encomenda é utilizado no HML, EPE como um método manual de gestão 

de existências, neste caso em particular são usados cartões com informações, como o ponto 

de encomenda, que auxiliam a detetar quando é necessário encomendar mais medicamentos 

e em que quantidades. É o denominado método de Kanban. 

No HML, EPE, sempre que um Técnico retira a embalagem à qual está anexo o cartão 

de encomenda coloca este cartão em local próprio que é verificado diariamente pelo 

Farmacêutico responsável pelas aquisições e de acordo com as necessidades elabora os 

pedidos de encomenda e o Assistente Administrativo encarrega-se de fazer a nota de 

encomenda para o fornecedor ao qual foi feita a adjudicação de fornecimento em concurso. É 

impressa uma guia de entrada que é arquivada no armazém de medicamentos para posterior 

conferência da encomenda, assim como a nota de encomenda que é assinada pelo 

Administrador, Farmacêutico responsável e pelos Serviços Farmacêuticos. 

A nível de stock há três definições importantes, o ponto de encomenda, já 

mencionado, mas também o stock de alarme, que é o nível de stock necessário para evitar a 

rutura de stock (stock igual a zero mas em que existe necessidade desse artigo). O ideal é o 

stock de alarme ser o menor possível, pois implica menor capital imobilizado e menor 

ocupação de espaço físico; por fim outro ponto de importante é o stock máximo, definido pela 

utilização do medicamento no Hospital, pelo custo e pelo espaço disponível. 

 Para reduzir os stocks ao mínimo, além do método de análise ABC, já descrito, 

também é importante o sistema de compras “just in time”, este último é baseado no conceito 

de aquisições frequentes de pequenas quantidades de artigo o que leva a que os produtos 

farmacêuticos sejam entregues nos SF pouco antes de serem utilizados. 

 Quanto à aquisição de medicamentos extra formulário, no HML, EPE sempre que um 

medicamento que não pertença ao formulário do hospital é prescrito deverá ser devidamente 
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preenchida a justificação clínica da prescrição para se proceder à sua aquisição, não sem 

antes o Farmacêutico responsável analisar esta justificação e adicionar a informação 

farmacêutica sobre a justificação e remeter à Comissão de Farmácia e Terapêutica para que 

esta emita o seu parecer. Como mencionado a norma é adquirir esta medicação diretamente 

ao armazenista, com caráter de urgência, sendo entregue em menos de 24 horas, 

excetuando os casos em que o medicamento prescrito seja de uso exclusivo hospitalar, ou 

caso comporte custos elevados, e aí deverá proceder-se a um pedido de empréstimo a outro 

hospital e posteriormente deve-se adquirir a medicação ao laboratório fornecedor. 

 Os empréstimos de medicamentos, solicitados ou cedidos a titulo de empréstimo a 

outra instituição de saúde fazem parte da secção de aquisições, estes movimentos devem ser 

registados para que haja um controlo dos empréstimos e também para permitir uma revisão 

periódica. (4) 

 No que à aquisição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, compreendidos 

nas tabelas I, II, III e IV anexas ao Decreto-lei nº 15/93, que possuem legislação própria, e 

como tal implicam um processo próprio. Só podendo a sua aquisição ser elaborada por um 

Farmacêutico devidamente autorizado pelo INFARMED. A requisição é efetuada por escrito, 

num modelo aprovado pelo INFARMED, no HML, EPE é um modelo em papel mas já existem 

digitais, que deve ser assinado e autenticado pelo Farmacêutico responsável e autorizado, 

sendo elaborada a requisição em duplicado que é enviada ao fornecedor, que após o correto 

preenchimento envia o original (Anexo 1) com a encomenda e guarda o duplicado. 

 Já mencionado foi o caso de um medicamento que não exista nos stocks do hospital 

exteriores aos SF ser necessário fora do horário normal de funcionamento destes. Neste caso 

deve-se atender ao procedimento próprio que define as responsabilidades e ações 

necessárias para a aquisição de medicamentos nesta situação. O procedimento diz que após 

verificação pelo enfermeiro da inexistência do medicamento nos stocks do hospital fora dos 

SF no horário em que estes se encontram fechados, deve solicitar verba para a aquisição de 

medicação numa farmácia exterior ao hospital, através do fundo de maneio. No primeiro dia 

útil após a aquisição deve enviar para os SF a fotocópia do recibo e da requisição do fundo de 

maneio, sendo também enviada para os SF a medicação restante para ser distribuída por 

dose unitária. Com esta documentação o Assistente Administrativo faz o registo de entrada da 

medicação, elabora a nota de encomenda que envia ao Serviço de Aprovisionamento. 
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- Receção 

 Após a aquisição a etapa seguinte é a receção que de acordo com as “Boas Práticas 

em Farmácia Hospitalar” requer alguns passos, nomeadamente: 

 “Conferência, qualitativa e quantitativa, dos produtos farmacêuticos 

rececionado com a guia de remessa; 

 Conferência da guia de remessa com a nota de encomenda; 

 Conferência, registo e arquivo da documentação técnica (certificados de 

análise); 

 Registo de entrada do medicamento; 

 Movimentação do original da guia de remessa para o Serviço de 

Aprovisionamento, a fim de permitir o pagamento pelos Serviços 

Financeiros”. (1) 

Este processo deve ser realizado por alguém que não o responsável pelas aquisições, 

para que o controlo de todo o processo não seja exercido por uma só pessoa (4). Deve ser 

observada e registada a validade dos artigos recebidos, os que venham danificados ou cujo 

envio não tenha sido realizado nas condições devidas devem ser reportados ao 

Farmacêutico responsável pelas aquisições. Os medicamentos contendo estupefacientes ou 

psicotrópicos, assim como os destinados a ensaios clínicos, são objeto de regras especiais 

no que à receção diz respeito (6), como exemplo, os ensaios clínicos são dirigidos aos 

Farmacêuticos do serviço e apenas estes entram no processo de receção desde a abertura 

da embalagem até ao armazenamento, incluindo o envio do necessário fax a acusar a 

receção e condições da encomenda à chegada. 

 

- Armazenamento 

A armazenagem é um processo que consiste em arrumar ordenadamente os 

medicamentos, em condições que permitam a sua conservação. O espaço do armazém 

deve estar dividido por zonas conforme o tipo de produto, permitindo um rápido 

manuseamento e a baixo custo. (7) 

No caso do HML, EPE existe uma zona de receção de mercadorias, o armazém 

principal onde estão as especialidades farmacêuticas de grande volume, os medicamentos 

ainda na embalagem secundária, os dispositivos médicos, os produtos farmacêuticos 

utilizados para nutrição entérica (dietas), os anti-infeciosos e os medicamentos que devem 

ser conservados no frio. Existe também um cofre onde se encontram os medicamentos de 
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ensaios clínicos assim como os psicotrópicos. Também se encontram armazenados 

medicamentos na Sala de Dose Unitária, nomeadamente os que possibilitaram a sua 

preparação em dose unitária, assim como os medicamentos extraformulário. 

O armazém, tal como o cofre, está organizado por ordem alfabética de Denominação 

Comum Internacional (DCI) e também por secções (anti-infeciosos, dietas, etc) de forma a 

permitir o rápido acesso. Também está organizado de modo a que os medicamentos de 

prazo de validade mais curto sejam os primeiros a sair (“first in first out”, principio que deve 

ser verificado ao armazenar pois pode ocorrer que o medicamento mais recente na farmácia 

tenha menor prazo de validade, o que ocorre, por exemplo, quando há uma mudança de 

laboratório ou encomendas fora do horário dos SF, ou seja, em vez da tradução literal, 

“primeiro a entrar primeiro a sair” deve ser “primeiro a expirar primeiro a sair”). 

Os medicamentos inflamáveis devem ser armazenados em local individualizado do 

restante armazém, o que é o caso do Oxigénio, que é responsabilidade dos SF, mas que se 

encontra armazenado em vários pontos do hospital, não só para cumprir esta norma, mas 

também para permitir um melhor acesso dos profissionais de saúde que lhe darão uso.  

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes devem ser guardados em local 

individualizado e com fechadura de segurança (cofre) e os medicamentos que necessitam 

de refrigeração são armazenados em frigoríficos com sistema de alarme automático e 

registo de temperatura através de um sistema automático de monitorização. 

De acordo com as “Boas Práticas em Farmácia Hospitalar” as condições ideais são as 

seguintes: 

 “Condições ambientais: Temperatura máxima, 25ºC; Humidade inferior 

a 60%; Proteção da luz solar direta; 

 Política de armazenamento: Espaço; Dimensões adequadas aos 

produtos farmacêuticos; Deve permitir uma rotação de stocks adequada 

(“first in first out”); 

 Condições especiais: Estupefacientes (local reservado, com fechadura 

de segurança; Injetáveis de grande volume (espaço próprio adequado a 

grandes volumes, condições para circulação de porta “paletes”); 

Citotóxicos (armazenamento em local seguro, existência de um kit de 

emergência em local visível; Inflamáveis (espaço com detetores de 

fumos, sistema de ventilação, chuveiro de deflagração automático de 

acordo com a legislação vigente) 

 Refrigeração. Temperatura entre 2º - 8ºC”. 
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No caso do HML, EPE a temperatura e humidade ótimas do armazém são 

monitorizadas por um sistema automático, para cumprir o que a literatura diz. A arrumação 

dos medicamentos é feita de modo a que haja espaço entre medicamentos, permitindo a 

circulação de ar entre eles e nunca devem ser colocados no chão. 

 

- Atividades desenvolvidas 

No âmbito deste módulo as atividades desenvolvidas pelo estagiário foram as 

seguintes: 

 Tomou conhecimento do processo de seleção de medicamentos no 

HML, EPE; 

 Tomou conhecimento e viu a aquisição de medicamentos e produtos 

farmacêuticos, incluindo psicotrópicos e estupefacientes, por concurso 

público e em situações de emergência; 

 Tomou conhecimento e viu o processo de emissão de pedido de 

compra e nota de encomenda (Anexo 2); 

 Tomou conhecimento e viu o sistema informático e manual de gestão 

de stocks; 

 Viu e rececionou encomendas de medicamentos e produtos 

farmacêuticos normais (por concurso) (Anexo 3) e de emergência 

(compra direta a um grossista); 

 Realizou a conferência de medicamentos e produtos farmacêuticos 

qualitativa e quantitativamente com a guia de remessa e desta com a 

nota de encomenda (Anexo 4), incluindo psicotrópicos e 

estupefacientes assim como de medicamentos de ensaios clínicos 

(Anexo 5); 

 Viu a conferência, registo e arquivo de documentação técnica relativa a 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes; 

 Viu a entrada de produtos no sistema informático de gestão de stock; 

 Tomou conhecimento das normas de armazenamento adequadas a 

cada produto; 

 Armazenou, anexando o ponto de encomenda no local correto, vários 

tipos de medicamentos e produtos farmacêuticos, como por exemplo 

anti-infeciosos, dietas, psicotrópicos, pensos e de ensaios clínicos, de 

acordo com as normas das Boas Práticas; 
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 Viu e auxiliou na revertência de medicamentos que foram devolvidos 

aos Serviços Farmacêuticos; 

 Realizou o inventário total dos medicamentos extra formulário, 

qualitativa e quantitativamente, com verificação de validades; 

 Participou ativamente no inventário total aos Serviços Farmacêuticos, 

qualitativo e quantitativo com verificação de validades; 

 Fez a troca de cartões marcadores de pontos de encomenda (Kanban) 

por novos com novos pontos de encomenda fruto das novas estimativas 

de consumo. 
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3º Módulo – Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

  

“Os Serviços Farmacêuticos são responsáveis pela obtenção, distribuição e controlo 

de todos os medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos, utilizados 

no hospital, quer em regime de internamento, quer em regime de ambulatório”. (1) 

“A distribuição do medicamento é uma 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”. (1) 

Os Serviços Farmacêuticos são responsáveis por garantir a qualidade do processo da 

prescrição médica e a administração de medicamentos através do controlo da prescrição 

médica e a divulgação de informação necessária acerca do medicamento aos restantes 

profissionais de saúde. Os cuidados que o Farmacêutico tem de ter a nível da distribuição 

englobam as atividades relacionadas com o fornecimento de medicamentos, assim como 

juízos de valor sobre a seleção dos mesmos, das doses, do tempo de terapêutica, das vias e 

métodos de administração, monitorização da terapêutica medicamentosa. Deve também fazer 

por garantir a disponibilização do medicamento prescrito ao doente na dosagem correta na 

hora e lugar oportunos, prevenir erros de medicação, permitir a otimização e monitorização da 

terapêutica farmacológica e respeitar a melhor relação custo-benefício, garantindo a máxima 

qualidade, na utilização de medicamentos. (4, 6, 8) 

No caso do HML, EPE o Farmacêutico, a nível de distribuição, tem participação na 

seleção da melhor terapêutica para o doente através da receção, verificação e validação das 

prescrições diárias que após serem aceites é dado acesso aos Técnicos para o fornecimento 

da prescrição. Neste ponto o Farmacêutico pode indagar o Médico sobre um medicamento, 

nomeadamente a sua dosagem, propor uma data de fim de toma devidamente suportada por 

documentação relevante e verificar a correta distribuição dos medicamentos do ponto de vista 

da identificação e segurança do transporte. 

No HML, EPE existem 2 tipos de distribuição de medicamentos: 

 Distribuição Individual em Dose Unitária (diária e semanal com 

armários de urgência); 

 Distribuição Tradicional de medicamentos; 
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A distribuição individual em dose unitária é usada nos serviços de internamento, 

existindo duas variantes, uma em que a distribuição é realizada diariamente, por exemplo a 

Unidade de Cuidados Especiais, e outra em que a distribuição é enviada para toda a semana 

(7 dias), por exemplo a Unidade de Costa Cabral.  

O procedimento começa com a prescrição médica, que na maioria dos casos tem de 

ser feita até às 14h, sendo que qualquer prescrição após esta hora apenas será dispensada 

no próprio dia se for mencionado o caráter de urgência da mesma. Seguidamente o 

Farmacêutico interpreta e analisa a prescrição médica e quaisquer dúvidas que surjam deve 

contactar o prescritor oralmente ou através do sistema informático, conforme a urgência. 

Todos os dias, no caso de serviços que assim esteja determinado, são transportados para os 

serviços clínicos os módulos de dose unitária (entre as 15h e as 15h30) que devem ser 

conferidos pelo enfermeiro, e qualquer reclamação de não conformidade com a prescrição 

deve ser comunicada até às 16h30. Nos serviços de distribuição unitária mas de 

periodicidade semanal o procedimento é o mesmo mas o módulo leva a medicação para 7 

dias. 

Nos serviços em que a distribuição é diária à sexta-feira é enviada medicação para 3 

dias, uma vez que os SF se encontram fechados ao fim de semana. Os módulos de 

medicação possuem caixas com a identificação do doente e essas caixas têm 4 divisões, 

quando a distribuição é para um dia divide-se pela hora a que a medicação deve ser tomada, 

nomeadamente, 9h, 13h, 19h, 21h/SOS, nos casos em que a medicação é enviada para 3 

dias as mesmas divisões passam a dizer respeito a Sábado, Domingo, Segunda-feira e SOS. 

A medicação SOS é enviada quando não existe nos armários de urgência e é só para ser 

usada quando necessário, se não ocorrer nenhum episódio que justifique a sua utilização é 

enviada de novo à farmácia e o Farmacêutico tem de fazer a revertência do medicamento ao 

sistema, para que o stock físico e o stock virtual da Farmácia sejam iguais. 

A nível prático a distribuição unitária diária em dose individual começa com a 

prescrição do Médico. O Farmacêutico ao chegar aos SF num novo dia deve ligar o sistema e 

validar as prescrições dos seus serviços e após a validação deve imprimir os mapas de 

medicação e fornece-los aos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica para que estes preparem 

os módulos por toma e para as próximas 24h, ou 3 dias como descrito anteriormente. Está 

padronizado a hora a que a medicação sai da farmácia, como tal, caso o Médico nesse dia 

faça alterações à terapêutica, estas só são realizadas se não passar da hora fixada, por 

exemplo no caso da Área de dia da Psicogeriatria a receção das prescrições é efetuada até 

às 13h, as alterações que existam são validadas pelo Farmacêutico e os mapas, em que só 

constam as alterações por doente são fornecidas ao Técnico para que este processe ao 
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ajuste do módulo, por fim às 15h é realizada a distribuição por um serviço de transporte 

interno, neste caso, e por motoristas para a Unidade e Fórum de Costa Cabral e Fórum de 

Vila do Conde, nestes 2 casos a reposição é semanal. 

Existem 6 princípios fundamentais que orientam este tipo de distribuição: 

(1) Os medicamentos devem estar sempre devidamente identificados; 

(2) Os medicamentos devem ser dispensados prontos a ser administrados, 

de modo a que o administrador do medicamento não tenha que fazer 

cálculos, efetuar medidas, ou seja, se for dispensado 50 mg de 

Trazadona, por exemplo, para uma toma mas forem enviados 2 

comprimidos de 25 mg, estes devem ser agrafados, caso não tenham 

sido reembalados na dose prescrita, e enviados assim; 

(3) Cada dose unitária deveria ser distribuída de modo a ser dispensada 

antes de cada administração, o normal é ser de 24 em 24h, 

possibilitando ao Médico uma revisão da terapêutica na sua visita diária 

ao doente; 

(4) O Farmacêutico deve ter acesso à prescrição original e elaborar o perfil 

farmacoterapêutico com espírito crítico; 

(5) Só após o Farmacêutico ter interpretado a prescrição e elaborado o 

perfil terapêutico é que os medicamentos devem ser dispensados; 

(6) Tanto os Enfermeiros como os Farmacêuticos devem interpretar 

diretamente as prescrições médicas. (1, 8) 

São estes princípios a mais-valia deste sistema de distribuição em relação a outros, 

também de acordo com a ASHP (American Society of Health-System Pharmacists) este 

sistema tem as seguintes vantagens: 

 Ajuda a diminuir os erros de medicação; 

 Através duma mais eficiente gestão dos recursos humanos diminui o 

custo total das atividades relacionadas com a medicação; 

 Permite um melhor controlo do circuito do medicamento assim como a 

avaliação do uso dos medicamentos; 

 Permite calcular com mais exatidão os custos por doente; 

 Leva à diminuição ou até mesmo à eliminação das devoluções de 

medicamentos; 

 Diminui também a quantidade de medicamentos armazenados nas 

enfermarias, diminuindo o dinheiro parado, e evita situações de 

passagem de prazo de validade de medicamentos armazenados. (8) 
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Este sistema de distribuição foi convertido em imperativo legal pelo despacho conjunto 

de 30 de dezembro de 1991, publicado no Diário da Republica nº23 – 2ª série de 28 de 

janeiro de 1992, e que anos de experiência e reflexão demonstraram ser o mais seguro e 

eficaz, ficando salvaguardados os serviços clínicos que pelas suas características não o 

permitam, onde deverá ser adotado o sistema que garanta os objetivos pretendidos a nível de 

segurança e eficácia. (1) 

Coexistem com a distribuição unitária diária em dose individual os “armários de 

urgência”, em cada unidade de internamento, com medicação urgente, adaptada às 

características do serviço, sendo a sua composição revista anualmente pelo Farmacêutico 

responsável pelo serviço clínico em colaboração com o Enfermeiro chefe/responsável e com 

o diretor/responsável do serviço/unidade. A sua reposição é realizada com a requisição, no 

impresso de reposição de stock, após o uso de um medicamento, sendo que o impresso é 

enviado aos SF que após verificação que o medicamento pedido consta da lista do armário do 

serviço, que a quantidade pedida não é superior ao definido, e também verifica se a 

quantidade retirada se coaduna com a frequência de administração. 

Outro sistema que também existe no HML, EPE é a distribuição tradicional de 

medicamentos.  

“Nem sempre é viável a distribuição de medicamentos em dose unitária, existindo 

alternativas de distribuição de medicamentos tendentes a melhorar a eficácia e segurança do 

sistema de distribuição tradicional. Com este objetivo, poderão coexistir, complementando-se, 

mais do que uma variante do sistema de distribuição tradicional”. (1) 

“Sempre que possível os medicamentos deverão ser dispensados em doses unitárias, 

independentemente do sistema de distribuição adotado”. (1) 

Este sistema implica algumas desvantagens, como a maior probabilidade de 

ocorrerem erros de medicação. Pois deixa de haver a interpretação, por parte do 

Farmacêutico, da prescrição médica, e consequente busca de interacções e 

incompatibilidades; por acumulação de medicamentos na enfermaria também pode ocorrer 

administração de medicamentos fora do prazo de validade, ou armazenamento em condições 

impróprias que levam à degradação do medicamento). Implica também maiores encargos 

financeiros uma vez que o stock vai levar a que haja medicamentos que não são utilizados, o 

que implica um investimento maior, e também devido às perdas que possam ocorrer, por 

exemplo, por prazo de validade ultrapassado, mau acondicionamento, mau manuseamento; 

também há uma diminuição do tempo do Enfermeiro às suas tarefas principais pois além 
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destas também tem que passar a dedicar mais tempo a tarefas relacionadas com o 

medicamento, sejam administrativas ou de manuseamento. (4) 

Esta distribuição é realizada através de dois sistemas: 

 Sistema de reposição de stocks nivelados (em todos os 

Serviços/unidades) 

 Requisição individualizada (Consultas externas, Cuidados Especiais – 

electroconvulsivoterapia, Domicílios Póvoa – Vila do Conde) 

O sistema de Reposição de Stocks Nivelados e seu procedimento no HML, EPE é 

baseado nas “Boas Práticas em Farmácia Hospitalar” que dizem o seguinte: 

 “Stock fixo estabelecido para cada serviço, de acordo com o Diretor, 

Enfermeiro Chefe e Farmacêutico, atendendo às características do 

mesmo; 

 A reposição dos stocks é periódica; 

 Após verificação dos stocks existentes na enfermaria, feita pelo 

Enfermeiro responsável em colaboração com o Técnico de Diagnóstico 

e Terapêutica é elaborado o pedido de reposição; 

 O Farmacêutico deverá verificar o pedido de reposição para posterior 

análise e reajustamento dos stocks; 

 O stock é reposto pela farmácia; 

 A medicação é verificada na farmácia; 

 O Farmacêutico deverá conferir por amostragem, procedendo deste 

modo à validação do sistema”. 

Na lista de stock fixo está indicado o nível mínimo e o nível máximo, sendo que não se 

pode requisitar um valor superior a este último. A reposição por este método é realizada 

semanalmente, de acordo com o que está definido pela política do HML, EPE. 

Existe depois a Requisição Individualizada, que é utilizada em serviços que não 

permitem, pelas suas características, uma distribuição individual por dose unitária e para 

medicamentos sujeitos a controlo especial, quer devido a terem um custo elevado, ou por 

requererem condições especiais de armazenamento, e são definidos previamente com o 

serviço clínico (1). A requisição por este sistema tem de conter a identificação do doente, nº 

de processo, designação do medicamento por DCI, dosagem e posologia; deverá sempre que 

possível ser acompanhada de prescrição médica; e a reposição dos stocks ser realizada de 

acordo com a periodicidade acordada com o Enfermeiro Chefe.  
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Um exemplo de medicamento que no HML, EPE é distribuído por Requisição 

Individualizada é a Risperidona, injetável, nas doses 25 mg, 37,5 mg e 50 mg, que é 

distribuída diariamente para o dia semanal seguinte, sendo que à sexta-feira é distribuído 

para segunda-feira, e engloba não só a armazenagem especial, pois tem de ser armazenado 

em frio, mas é também o medicamento responsável pelos maiores gastos dos SF, sendo 

então um A, no sistema descrito anteriormente. 

Além do circuito normal de distribuição nas suas diferentes variantes também há 

circuitos especiais de distribuição, que no caso do HML, EPE só engloba dois tipos, os 

psicotrópicos (por exemplo: Diazepam 10 mg, comprimidos) e estupefacientes (por exemplo: 

Buprenorfina 0,2 mg, comprimido sublingual) e os medicamentos em ensaio. 

No caso de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, de acordo com as “Boas 

Práticas em Farmácia Hospitalar” devem dar cumprimento ao Decreto Regulamentar nº 

61/94, publicado no Diário da Republica, nº 236, /1ª série-B) em 12 de outubro e Portaria nº 

981/98 (2ª série), da Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Saúde, publicado 

no Diário da Republica nº 216, de 18 de setembro de 1998. Esta legislação existe pois este 

tipo de medicamentos pode ser usado para fins ilegais e como a lei indica que o impresso 

para a sua prescrição seja padronizado, assim como requer normas específicas para os atos 

da prescrição, requisição e distribuição o que os coloca logo num circuito especial de 

distribuição, que começa logo na armazenagem que tem de ser feita num cofre. 

No HML, EPE também existem medicamentos em ensaio, nomeadamente o palmitato 

de Paliperidona, injetável, que provavelmente substituirá a Risperidona, injetável (tendo como 

vantagem aumentar o tempo entre tomas de 15 dias para 1 mês), o que no medicamento 

responsável pela maior fatia dos encargos da farmácia, levaria a uma diminuição dos custos e 

por conseguinte melhoraria a gestão de recursos económicos, caso o custo por toma 

compense as duas de Risperidona, injetável. 

Neste caso dizem as “Boas Práticas em Farmácia Hospitalar” que “a Farmácia deverá 

ser responsável pela distribuição e controlo de todos os medicamentos em ensaio no hospital 

pelo que o Farmacêutico hospitalar deverá fazer sempre parte das comissões de ética”. 

A nível dos ensaios clínicos as atividades realizadas pelo Farmacêutico vão desde a 

gestão do material para os ensaios clínicos até atividades clínicas. No caso da primeira o 

Farmacêutico é o responsável pela receção das amostras nos SF, já no momento em que 

confere deve seguir o procedimento acordado com a entidade responsável pelo ensaio 

clínico, o que no caso do estudo realizado no HML, EPE implica a verificação do aparelho que 

acompanha a encomenda e monitoriza a temperatura durante a viagem, e caso o mostrador 
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indique algo diferente de “OK” deve-se reportar à entidade encarregue do ensaio clínico e 

seguir os restantes passos indicados nas instruções de receção de encomendas com 

TagAlertTM Monitor que acompanha a encomenda. Após essa verificação deve-se verificar a 

encomenda, se veio o que está descrito na guia de remessa, não só em quantidade e doses 

mas também no que diz respeito ao lote, e armazenar num local próprio, o que no caso do 

HML, EPE, devido à limitação de espaço, é uma secção do cofre reservada para este fim. (9) 

O armazenamento centralizado e separado do resto da medicação garante, por o 

acesso ser restrito, melhor confidencialidade do processo; possibilita um controlo melhor, pois 

evita perdas ou utilização inadequada; e também ajuda nos problemas de conservação. A 

dispensa de amostras para os ensaios clínicos é o último ponto da secção de gestão do 

material e é da responsabilidade do Farmacêutico. Por fim na secção de atividades clínicas o 

Farmacêutico colabora com o Investigador na recolha ou determinação de parâmetros 

analíticos que ajudem ao cumprimento do protocolo. (9) 

Este tipo de atividade exige a constituição de equipas multidisciplinares de maneira a 

facilitar o desenvolvimento e a implementação eficaz dos ensaios. 

 

- Atividades desenvolvidas 

No âmbito deste módulo as atividades desenvolvidas pelo estagiário foram as 

seguintes: 

 Tomou conhecimento dos vários sistemas de distribuição incluindo a 

distribuição individual diária em dose unitária; 

 Interpretou prescrições médicas e participou na elaboração do perfil 

farmacoterapêutico (validação); 

 Fez a preparação de módulos de distribuição individual diária em dose 

unitária de um serviço para um dia; 

 Fez a preparação de módulos de distribuição individual diária em dose 

unitária de um serviço para três dias; 

 Preparou medicamentos de forma a satisfazer requisições para 

reposição de stocks de urgência dos serviços, preparando a medicação 

requisitada com espírito crítico (Anexo 6); 

 Fez a verificação e preenchimento com verificação de validades do 

stock de urgência de um serviço (cuidados intensivos);  

 Dispensou medicação solicitada fora do horário de distribuição unitária 

diretamente à auxiliar encarregue de levantar a medicação; 
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 Recebeu medicação sobrante de um serviço que não voltou nos 

módulos de dose unitária; 

 Monitorizou esquemas terapêuticos 

 Tiamina, injetável, no que diz respeito ao tempo de 

administração, para se propor ao medico uma data de 

término ou troca por administração oral caso se verifique 

que o doente a pode fazer; 

 Citalopram, comprimidos, no que diz respeito às doses 

prescritas na sequência de uma comunicação do 

INFARMED (Anexo 7). 
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4º Módulo – Produção e Controlo de Medicamentos 

  

No HML, EPE a produção e subsequente controlo de medicamentos é residual, dadas 

as características particulares do hospital. Fazendo-se apenas reembalagem e reetiquetagem 

de medicamentos sólidos, fazendo-se o controlo destes processos, para utilização em 

distribuição unitária de medicamentos previamente preparados que não se adequam a esta. 

 Existe na Sala de Dose Unitária uma zona fechada, a Sala de Reembalagem, onde se 

procede à preparação de formas farmacêuticas não estéreis, nomeadamente através da 

divisão de comprimidos para obter as doses pretendidas, normalmente por não existir no 

mercado a dose prescrita, como por exemplo a Trazadona 25 mg que é 1/4 de um 

comprimido de Trazadona 100 mg, mas também para facilitar a distribuição unitária, como por 

exemplo o caso dos comprimidos de Clonazepam 0,5 mg que vêm da indústria em frasco e 

são reembalados, de acordo com a dose pretendida, 0,5 mg (1 comprimido 0,5 mg) ou 1 mg 

(2 * 0,5 mg), e assim permitir a distribuição unitária deste medicamento.  

Medicamentos sólidos que não tenham de ser manipulados e mantenham a sua 

embalagem primária mantém a seu prazo de validade, mas os que tenham de ser 

manipulados e/ou retirados da sua embalagem primária para serem reembalados vêm o seu 

prazo reduzido para 25% do prazo de validade restante ou no máximo 6 meses, por exemplo 

um medicamente manipulado e reembalado em novembro de 2011 com um prazo de validade 

até novembro de 2012 na embalagem primária teria um novo prazo de validade até fevereiro 

de 2012, 25% do prazo de validade restante (3 meses), já se no mesmo dia fosse reembalado 

um medicamento com prazo de validade inicial até novembro de 2015, 25% do tempo 

restante seria 1 ano mas neste caso limita-se o prazo de validade a um máximo de 6 meses, 

maio de 2012. 

 Na zona onde se procede à reembalagem é seguido o procedimento correspondente 

para que as preparações não sejam contaminadas e mantenham ao máximo as qualidades 

que apresentam quando vêm da indústria, no fracionamento procura-se evitar a contaminação 

dos medicamentos, assim como o processo de reembalagem que também tem de seguir a 

técnica descrita no protocolo e as boas práticas de fabrico descritas no anexo desse 

protocolo.  

Para efetuar a reembalagem, de forma semiautomática, é usada uma máquina de 

reembalagem da marca Auto-PrintTM (Sargent XT), no início do processo faz-se a 

programação prévia de cada operação de reembalagem e a inserção dos dados para a 
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etiquetagem da embalagem. O Técnico prepara o processo e coloca-o em ação, mas não 

sem antes o Farmacêutico verificar que apenas aquele medicamento se encontra na área de 

reembalagem e que os dados inseridos no sistema informático são os corretos, no fim do 

processo de embalagem o Técnico verifica a integridade das embalagens e do medicamento 

embalado e depois o Farmacêutico executa a operação de controlo de qualidade, verificando 

que foi agrafada à ficha de produção a embalagem número 1, de seguida liberta o lote, 

verificando a conformidade do produto final com o rótulo e a Ficha de Produção, devidamente 

preenchida e assinada. Durante a preparação do processo além da inserção de dados do 

medicamento preparado no sistema informático também se atribui o lote interno no esquema 

ANO/MÊS/NUMERAÇÃO – por exemplo: 2011/11/27. 

 A reetiquetagem é o processo usado nos medicamentos que permitem a distribuição 

em dose unitária mas que não apresentam a totalidade dos dados essências em cada 

comprimido após a divisão. Como tal, e de acordo com o procedimento interno, elabora-se 

uma etiqueta com a DCI, o prazo de validade e a dose, no caso de, por exemplo, serem 

comprimidos de libertação prolongada ou gastrorresistentes isso também é assinalado 

através das respetivas siglas, LP e GR. Neste processo é da responsabilidade do Técnico a 

maior parte do processo, nomeadamente a elaboração do rótulo, a criação da área de 

reetiquetagem (zona onde só se encontrará o medicamento a reetiquetar), a execução do 

processo de princípio a fim sem parar para reetiquetar outro medicamento e o preenchimento 

da ficha de reetiquetagem. Por fim o Farmacêutico faz a conferência e validação diária da 

folha de registo de reetiquetagem. 

 Muito embora a parte de produção esteja reduzida a estes dois pontos no HML, EPE o 

objetivo permanece o mesmo, produzir preparações eficazes e seguras para todos os 

doentes conhecidos ou desconhecidos. (1) 

 Para tal foi realizado um procedimento onde estão descritos os passos a tomar e as 

verificações necessárias para o controlo de qualidade tanto da reembalagem como da 

reetiquetagem, este procedimento é revisto periodicamente, tal como descrito nas “Boas 

Práticas em Farmácia Hospitalar” sendo elaborado pela Direção Farmacêutica.  

As áreas de preparação devem obedecer a alguns critérios de higiene e espaço, em 

especial: a Sala de Reembalagem tem de ser limpa diariamente, tem de ter um controlo da 

temperatura e humidade para que estas se mantenham ótimas, nomeadamente abaixo dos 

25ºC e uma humidade inferior a 75%, o equipamento deve estar limpo, seco e protegido de 

contaminação quando não está a ser utilizado (1) e quando se procede à sua utilização deve-

se desinfetar antes da reembalagem, com álcool a 70º, entre diferentes medicamentos e no 

final. Desinfeção que é extensível à zona onde se colocam os medicamentos para depois 
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colocar no prato giratório da máquina de reembalagem, deve-se também inspecionar a 

máquina antes de começar. O preparador também deve obedecer a algumas regras, 

desinfetar as mãos antes de começar a trabalhar, colocar luvas para evitar contaminações, ter 

somente um medicamento na zona a poente da máquina de reembalagem, deve comunicar 

qualquer problema de saúde que possa causar contaminação dos medicamentos 

reembalados, como por exemplo ferimentos, infestação da pele ou cabelo.  

 Qualquer um dos processos possui o seu Guia de Produção que deve ser seguido e 

também deve existir um programa interno de auditoria, pelo menos duas auditorias anuais, 

para verificar o cumprimento das diretrizes estabelecidas. 

 

- Atividades desenvolvidas 

No âmbito deste módulo as atividades desenvolvidas pelo estagiário foram as 

seguintes: 

 Fez a reetiquetagem de medicamentos para a distribuição em dose 

unitária supervisionado (vários medicamentos); 

 Fez a reembalagem de medicamentos (Clonazepam 1 mg) para a 

distribuição em dose unitária, supervisionado (Anexo 8); 
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5º Módulo – Informação sobre Medicamentos e outras Atividades de Farmácia 
Clínica 

  

“A informação sobre medicamentos é uma atividade tipicamente farmacêutica. O 

Farmacêutico sempre tem proporcionado informação ao doente e conselhos sobre o uso dos 

medicamentos”. (1) 

 Com base nesta premissa já se pode ter uma ideia de que a informação sobre 

medicamentos é uma atividade primordial na atividade farmacêutica e o seu conhecimento, 

não só sobre o medicamento mas também sobre a procura da informação mais credível, torna 

o Farmacêutico um profissional habilitado a fornecer informação sobre medicamentos, não só 

a doentes como aos restantes profissionais de saúde, informação que é disponibilizada após 

consulta de literatura e avaliação da sua credibilidade, o que ajuda à racionalização da 

utilização de medicamentos e outros produtos de saúde. A informação sobre medicamentos 

prestada é importante para atingir a melhor terapêutica farmacológica do ponto de vista da 

segurança do doente e também do ponto de vista de um melhor custo-benefício. (1, 4, 6) 

 Existem dois tipos de informação que podem ser prestados pelo Farmacêutico, 

quando este por sua iniciativa decide fornecer informação sobre medicamentos, por exemplo 

quando toma conhecimento de uma comunicação sobre um medicamento, e essa 

comunicação possui informação relevante sobre um medicamento usado no hospital, o 

Farmacêutico hospitalar pode, e deve, investigar mais sobre o assunto e posteriormente 

comunicar aos restantes profissionais de saúde o resultado dessa pesquisa, este tipo de 

informação é a chamada informação ativa. A informação passiva é realizada quando o 

Farmacêutico recebe um pedido de informação sobre um medicamento ou produto de saúde 

por parte de um Médico, por exemplo, e posteriormente o Farmacêutico dá uma resposta. 

 

- Seleção, registo e arquivo de informação 

 Existem 3 tipos de fontes de informação: 

 Fontes Primárias; 

 Fontes Secundárias; 

 Fontes Terciárias. 

As fontes primárias não são mais que os trabalhos originais, ou seja, o local onde se 

encontram os dados originais, com o intuito de introduzir novo conhecimento ou 
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reforçar/contestar o conhecimento existente, seja através de artigos científicos publicados, ou 

através de informação fornecida pelo fabricante do medicamento. Uma vez que apenas são 

avaliados pelos comités científicos das revistas onde foram publicados devem ser alvo de 

uma leitura e avaliação mais cuidada. Um artigo científico é avaliado tanto pelo que divulga 

como pela qualidade da revista onde é publicado. Ao avaliar o artigo em si deve-se ter em 

atenção as ideias pré-concebidas, em relação ao que deve acontecer, que estejam presentes, 

os chamados viés, sendo exemplo os critérios de seleção de participantes, seja doentes ou 

investigadores, assim como dos métodos utilizados, estes viés não são na sua maioria 

intencionais e nem sempre podem ser evitados. Outro ponto a avaliar é a revista onde é 

publicado, pode-se verificar o índice da revista, também se deve avaliar as condições 

impostas aos autores para a sua publicação, se é editada por uma sociedade de prestígio. 

São exemplos de fontes primárias: American Journal of Health – System; Drug and 

Therapeutics Bulletin. (6, 10) 

As fontes secundárias são as que nos permitem o fácil acesso às fontes primárias, 

seja em formato papel, digital ou mesmo virtual. Estão disponíveis numerosas bases de 

dados que reúnem informação sobre o titulo, o(s) autor(es), a revista onde foi publicado, as 

referências bibliográficas e às vezes está também disponível o resumo e ligação para o artigo. 

Estas fontes devem ser escolhidas tendo em conta a periodicidade com que são publicadas, o 

tempo entre a publicação do artigo e a sua indexação assim como os custos. Como exemplos 

temos a Medline (virtual) e a International Pharmaceutical Abstract (em papel). (1, 6, 10) 

As fontes terciárias são livros de texto atualizados que compilam informação 

selecionada e avaliada baseando-se em fontes mais atuais. Por se basearem em fontes 

primárias e secundárias, são os menos atualizados, mas em geral os que devem ser 

consultados primeiro para resolver uma questão, uma vez que a informação se encontra mais 

objetiva e confirmada cientificamente, muito embora possa já ser desatualizada, não deixando 

no entanto de ser um bom ponto de partida. (1) Para selecionar este tipo de fonte deve-se ter 

em atenção o autor, preferindo-se quando é um conjunto de especialistas pois é uma opinião 

partilhada, a atualidade da bibliografia, a periodicidade de atualização e a facilidade de 

consulta. (1, 6) Como exemplo temos o Martindale, The Extra Pharmacopoeia, o Drug 

Information, AHFS e a Farmacopeia Portuguesa. (1) 

 No caso dos SF do HML, EPE, além da biblioteca do hospital também existe um 

pequeno arquivo nos SF com fontes de informação indispensáveis, como é o caso da 

Farmacopeia Portuguesa, do livro Farmacia Hospitalaria de Joaquín Bonal e Alfonso 

Dominguéz-Gil, do Martindale, The Extra Pharmacopoeia, do livro Drug Information da AHFS, 

entre outros. 
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- Apoio informativo a outros profissionais de saúde 

Foi realizada uma resposta a um pedido de informação, acerca da importação de 

comprimidos de Quetiapina 25 mg, como pode ser visto no Anexo 10, com a ajuda do CIM 

(Centro de Informação de Medicamentos) da Ordem dos Farmacêuticos. Foi também 

realizada uma resposta a um pedido de informação acerca do Paracetamol, Anexo 9. 

 

- Farmacovigilância 

A farmacovigilância de um novo medicamento com AIM é realizada durante o período 

de comercialização do medicamento, ocorrendo monitorização das Reações Adversas ao 

Medicamento (RAM). Ao ser verificada uma RAM esta deve ser notificada pelos canais 

corretos, seja em formato papel, ou digital, uma vez que já existe notificação eletrónica de 

RAMs, como por exemplo no site da Unidade de Farmacovigilância do Norte.  

Esta fase ocorre pois nem sempre a população que participa nos ensaios prévios 

coincide com a população a que o medicamento se destina e também por o universo nesta 

fase, comercialização (fase IV dos ensaios clínicos), ser muito maior que o das fases 

anteriores, possibilitando que se registem mais RAMs ou até RAMs que anteriormente não 

tinham sido descritas, o que pode levar à atualização do Resumo das Características do 

Medicamento (RCM) e do Folheto Informativo (FI) ou no limite à retirada do mercado do 

medicamento responsável pela RAM. 

Quando se verifica uma RAM o profissional de saúde deve proceder à sua notificação 

sendo responsabilidade de Médicos, Farmacêuticos e Enfermeiros. No caso do HML, EPE é 

realizado através do meio adotado, eletrónico no site da Unidade de Farmacovigilância do 

Norte. 

Na sequência do conhecimento de RAMs o INFARMED divulga informação aos 

profissionais de saúde.  

Durante o período de estágio houve uma comunicação do INFARMED a recomendar a 

redução da dose máxima de Citalopram, passando a dose máxima diária para 40 mg e para 

20 mg em idosos e doentes com função hepática reduzida, assim como a introdução de 

novas contraindicações em doentes com intervalo QT longo e em doentes com terapêutica 

concomitante com outros fármacos que também prolonguem o intervalo QT, uma vez que a 

Agência Europeia do Medicamento constatou, após avaliação de toda a informação 

disponível, que os medicamentos que contêm Citalopram provocam alterações no 

eletrocardiograma, nomeadamente o prolongamento do intervalo QT, dependente da dose. 
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Esta comunicação dirigida aos profissionais de saúde recomenda a revisão da posologia em 

doentes cujo tratamento possua doses superiores a 40 mg e o seu gradual ajustamento de 

acordo com as novas recomendações, até porque estudos não demonstraram benefício 

acrescido em doses superiores a 40 mg. Uma vez que também foram notificados casos de 

prolongamento do intervalo QT com Escitalopram (enantiómero-S do Citalopram) pelo que a 

terapêutica não deverá ser substituída por medicamentos com esta substancia. (11) 

 

- Nutrição artificial 

A nível de nutrição artificial no caso do HML, EPE apenas são usadas suplementos 

para nutrição entérica, que são suplementos de macronutientes (proteínas, hidratos de 

carbono e lípidos) e de micronutrientes (oligolementos, eletrólitos e vitaminas) que são 

administradas em doentes com deficiência destes nutrientes e que têm dificuldades na 

alimentação oral. Os suplementos presentes nos SF do HML, EPE são de administração oral 

ou por sonda nasogástrica. É realizada uma avaliação nutricional com o objetivo de detetar os 

doentes mal nutridos e a eficácia do suporte nutricional aplicado. Quando se avalia o estado 

de nutrição para aferir da necessidade de aplicar um suporte nutricional a finalidade principal 

é prevenir a malnutrição evitando que seja um fator importante na disfunção de órgãos com 

consequente agravamento da morbilidade e mortalidade. (12) 

 

- Farmacocinética clínica 

 A farmacocinética clínica tem como objetivo uma prescrição e administração correta 

de fármacos, sendo realizada através da medição dos níveis séricos, o que leva a um controlo 

terapêutico individualizado. Com esta monitorização é possível administrar a dose necessária 

e precisa de um fármaco sem perigo de sobre ou subdosagem. Pode-se dizer que este ato 

estuda o que o organismo de um doente faz ao fármaco para que a terapêutica prescrita seja 

otimizada. 

No HML, EPE não é realizada farmacocinética clínica. Mas um exemplo onde se 

realiza é nos bebés prematuros em que se tem que administrar alguns medicamentos, 

nomeadamente antibióticos, sendo conveniente realizar a curva de níveis séricos, através de 

análises, e assim poder ajustar a terapêutica, de acordo com os resultados.  

 Esta monitorização permite não só estabelecer a dosagem correta a cada indivíduo 

assim como o intervalo entre tomas, pois avalia a absorção, a distribuição, a metabolização e 

a eliminação, processos a que o fármaco é sujeito no organismo. (6) 
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- Acompanhamento da Visita Médica e outras Atividades de Enfermaria 

O acompanhamento da visita médica foi algo que não foi realizado durante o período 

de estágio pois não há este ato no HML, EPE, existindo, no entanto, reuniões de serviço. 

No HML, EPE um dos pontos em que o Farmacêutico tem importância fora dos SF é 

precisamente na visita às enfermarias, através da vigilância dos armários de urgência 

verificando prazos de validade e o correto armazenamento dos medicamentos, no caso das 

validades ao encontrar medicamentos nos últimos 3 meses de validade procede à sua 

devolução à farmácia para serem distribuídos na distribuição unitária e assim certificar-se que 

não serão desperdiçados, uma vez que esta distribuição tem muito mais saída que um 

armário de urgência. Outra verificação que se faz é o cumprimento de protocolos, 

nomeadamente o de indicar a data de abertura de um xarope na sua embalagem para que 

através de uma tabela fornecida pelos SF, com os prazos de validade após abertura, possa 

ser monitorizada a sua nova validade e rejeitado após esta expirar. 

 

- Atividades de formação 

No HML, EPE existem várias atividades de formação obrigatórias para os seus 

funcionários que no início do ano são calendarizadas para cada funcionário dos SF, do Diretor 

à Auxiliar. Além destas existem outras para as quais os Farmacêuticos e demais profissionais 

se podem inscrever e participar, existindo palestras ligadas à psiquiatria, por exemplo. 

 

- Comissões Técnicas existentes no HML, EPE 

No HML, EPE existe a Comissão de Farmácia e Terapêutica que a par dos SF é 

responsável por assegurar a correta seleção e aquisição de medicamentos e produtos 

farmacêuticos, também existe a Comissão de Ética, sendo que em qualquer deles se pode 

envolver o Farmacêutico Hospitalar.  

Uma das tarefas da Comissão de Farmácia e Terapêutica é realizar procedimentos. É 

o caso, por exemplo, do procedimento relativo à duração do tratamento com anti-inflamatórios 

não esteróides, que tem como objetivo prevenir a possível má prática clínica que possa 

acabar em iatrogenia causada por terapêutica prolongada, desnecessária, com anti-

inflamatórios não esteroides. 
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- Atividades desenvolvidas 

No âmbito deste módulo as atividades desenvolvidas pelo estagiário foram as 

seguintes: 

 Tomou conhecimento das fontes de informação disponíveis, CIMs 

incluídos; 

 Tomou conhecimento da informação ativa e passiva e sua distinção; 

 Tomou conhecimento das técnicas de seleção e avaliação da 

informação; 

 Elaborou uma resposta informativa acerca do Paracetamol (Anexo 9); 

 Elaborou uma resposta informativa acerca da compra de Quetiapina 25 

mg, após a venda desta ter sido descontinuada em Portugal (Anexo 10); 

 Tomou conhecimento do método usado no HML, EPE para notificação 

de RAMs; 

 Recolheu informação para monitorizar esquemas terapêuticos: 

 Tiamina, injetável; 

 Citalopram, comprimidos. 

 Deu informação relativa a prazos de validade e validade após abertura 

a profissionais de saúde (Enfermeiro); 

 Fez a auditoria do stock de urgência do serviço de Psicogeriatria (Anexo 

11); 

 Participou em ações de formação obrigatórias para funcionários do 

HML, EPE, nomeadamente Suporte Básico de Vida (Anexo 12) e 

Segurança na Instituição (contra incêndios) (Anexo 13); 

 Tomou conhecimento do papel do Farmacêutico em ensaios clínicos; 

 Tomou conhecimento de algumas comissões técnicas onde estão 

envolvidos Farmacêuticos no HML, EPE; 

 Tomou conhecimento da nutrição artificial; 

 Assistiu às Jornadas de Enfermagem do HML, EPE (Anexo 14); 

 Viu a auditoria interna aos Serviços Farmacêuticos; 

 Viu o início da inspeção aos Serviços Farmacêuticos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 

 



Hospital de Magalhães Lemos, EPE 

Fernando Luís Moreira Alonso  | 38 

 

 



Hospital de Magalhães Lemos, EPE 

Fernando Luís Moreira Alonso  | 39 

Anexo 8 
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Anexo 9 

 



Hospital de Magalhães Lemos, EPE 

Fernando Luís Moreira Alonso  | 41 

Anexo 10 
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Anexo 11 
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Anexo 12 

 



Hospital de Magalhães Lemos, EPE 

Fernando Luís Moreira Alonso  | 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hospital de Magalhães Lemos, EPE 

Fernando Luís Moreira Alonso  | 46 

Anexo 13 
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Anexo 14 
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Tabela 1 – Fórmulas dos indicadores de qualidade. 

Tabela 1 
Indicadores 
de qualidade 

Fórmulas de determinação 

Aquisição de 
medicamentos 

Aquisições 

não 

programadas 

nº de pedidos urgentesnº total de pedidos ×100 

Aquisições 

fora do 

formulário 

nº de especialidades adquirirdas não incluidas no formulárionº de 

especialidades adquiridas ×100 

Receção de 
medicamentos 

Receção 
nº de guias de remessa comprovadas com os medicamentos recebidosnº total de 

guias de remessa×100 

Conformidade 

com o pedido 

nº de guias de remessa comprovadas com o pedidonº total de guias de 

remessa recebidas ×100 

Conservação de 
medicamentos 

Conservação 

especial 

nº de medicamentos incorretamente armazenadosnº total de 

medicamentos de conservação especial ×100 

Validades 
nº de medicamentos fora do prazo de validdenº de medicamentos 

verificados ×100 

Inutilizações 
valor económico dos medicamentos inutilizadosvalor económico das 

aquisições ×100 

Gestão de 
stocks 

Conformidade 

das aquisições 

relativamente 

ao consumo 

valor económico dos medicamentos consumidosvalor económico das 

aquisições ×100 

Rotação de 

stocks 

valor económico dos medicamentos consumidosvalor económico do 

stock ×100 

Rutura de 

stocks 

nº de medicamentos sem existênciasnº total de medicamentos do 

formulário ×100 

Regularização 

de existências 
nº de medicamentos sujeitos a regularização de existênciasnº de medicamentos 

verificados ×100 

Movimentos 
administrativos 

Custo da 

regularização 

de existências 

nº de medicamentos sujeitos a regularização de existênciasvalor económico dos 

medicamentos consumidos ×100 

Registo de 

saídas 
nº de movimentos incorrectosnº total de movimentos ×100 

Registo de 

entradas 
nº de movimentos incorrectosnº total de movimentos ×100 

Extraída do manual de Boas Práticas em Farmácia Hospitalar da Ordem do Farmacêuticos 
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