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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Findo um longo percurso de formação científica e técnica, o estágio em Farmácia 

Comunitária, inserido no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, constituiu uma 

importante oportunidade de contactar com a realidade da profissão farmacêutica e de 

adquirir a formação ética, humana, técnica e deontológica essenciais para o exercício 

competente e responsável da atividade profissional. O estágio em farmácia comunitária 

representa, por isso, não só a concretização prática dos ensinamentos teóricos adquiridos 

ao longo da formação académica, mas também, e acima de tudo, a aquisição de novos 

conhecimentos e competências essenciais à inserção na vida profissional.  

A farmácia é mais do que um mero local de dispensa de medicamentos, a farmácia 

comunitária é local de prestação de cuidados farmacêuticos onde se espera encontrar 

profissionais bem formados e constitui, não raras vezes, o local prestador de cuidados de 

saúde a que os doentes recorrem primeiramente. Por se tratar do profissional de saúde que 

tem o último contacto com o doente aquando a dispensa do medicamento, o Farmacêutico 

ocupa nesses locais uma posição de destaque na cadeia de saúde assumindo-se, não 

apenas como o profissional do medicamento, mas, também, como um elemento 

fundamental na prevenção da doença e na promoção da Saúde Pública e bem-estar, 

devendo para tal promover a adoção de estilos de vida saudável, o uso racional do 

medicamento e a adesão à terapêutica. 

O presente relatório tem como objetivo descrever as atividades por mim 

desenvolvidas na Farmácia Outeiro do Linho ao longo do meu estágio de 4 meses. Não 

obstante, é minha intenção relacionar a dinâmica da atividade farmacêutica na farmácia 

Comunitária com aspetos legais vigentes. 
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MSRM: Medicamento Sujeito a Receita Médica 

OTC: Over The Counter 

PA: Pressão Arterial 
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PVF: Preço de Venda à Farmácia 

PVP: Preço de Venda ao Público 

SI: Sistema Informático 

SNS: Serviço Nacional de Saúde 
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vi Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

ÍNDICE 

 

AGRADECIMENTOS………………………………………………………………………………...iii  

NOTA INTRODUTÓRIA……………………………………………………………………………...iv 

ABREVIATURAS E SIGLAS…………………………………………………………………………v 

1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA………..………..…1 

1.1. Localização e Horário de funcionamento……………………………………………..1 

1.2. Espaço Físico……………………………………………………………………………1 

1.2.1. Espaço físico Exterior………………………………………………………..1 

1.2.2. Espaço físico Interior………………………………………………………....2 

1.2.2.1. Área de atendimento ao público………………………………….2 

1.2.2.2. Área de receção e conferência de encomendas……………….3 

1.2.2.3. Áreas de armazenamento………………………………………...3 

1.2.2.4. Laboratório………………………………………………………….4 

1.2.2.5. Escritório/Gabinete da direção técnica………………...………..4 

1.3. Recursos Humanos……………………………………………………………………..5 

2. BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇAO…………………………………………………..5 

3. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA………………………………………………..6 

3.1. Sistema Informático……………………………………………………………………..6 

3.2. Gestão de stock………………………………………………………………………….6 

 3.3. Fornecedores…………………………………………………………………………….7 

4. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO……………………………………………………..8 

4.1. Execução de Encomendas………………………………………………………..……8 

4.2. Receção e Conferencia de Encomendas…………………………………………..…8 

4.3. Preços do Medicamentos e Produtos de Saúde…………………………….………9 

4.3.1. Medicamentos e Produtos de Saúde éticos……………………………...10 

4.3.2. Medicamentos e Produtos de Saúde OTC…………………..…………..10 

4.4. Armazenamento da encomenda………………………………………….………….10 

4.5. Controlo dos Prazos de Validade……………………………………….…………...10 

4.6. Devolução de Produtos…………………………………………………………..……11 

5. CLASSIFICAÇAO DOS PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA………………………11 

5.1. MSRM…………………………………………………………………………………...11 

5.2. MNSRM…………………………………………………………………………………12 

5.3. Produtos de Cosméticos e Dermofarmacêuticos………………………………..…12 



vii Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

5.4. Preparações Magistrais e Oficinais…………………………………………............12 

5.5. Medicamentos e Produtos Farmacêuticos Homeopáticos……………….............13 

5.6. Produtos Dietéticos e de Alimentação Especial…………………………………....13 

5.7. Produtos Fitoterapêuticos………………………………………………………….....14 

5.8. Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário……………………………………..14 

5.9. Dispositivos médicos…………………………………………………………………..14 

6. DISPENSA DE MEDICAMENTOS……………………………………………………………...15 

6.1. Dispensa de MSRM……………………………………………………………………15 

6.1.1. Prescrição Médica e a sua Validação…………………………………….15 

6.1.2. Interpretação e Avaliação Farmacêutica…………………………………18 

6.1.3. Aviamento da receita……………………………………………………….18 

6.1.4. Comparticipação dos medicamentos ……………………………...……..20 

6.2. Dispensa de MNSR e outros produtos………………………………………………20 

6.3. Dispensa de medicamentos Psicotrópicos e/ou Estupefacientes…..……………21 

7. MEDICAMENTOS E PRODUTOS MANIPULADOS ……………………………….………...22 

7.1. Definição de manipulados………………………………………….……….………...22 

7.2. Matérias-primas………………………………………………………………………..23 

7.3. Material de laboratório…………………………………………………………………23 

7.4. Regras de Manipulação……………………………………………………………….23 

7.5. Preparação de manipulados na FOL……………………………………….............24 

7.6. Preço dos Manipulados e Regime Geral de preços……………………...………..24 

8. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS…………………………………………….25 

8.1. Farmacovigilância……………………………………………………………………...25 

8.2. Determinação de Parâmetros bioquímicos e fisiológicos………………...............26 

8.2.1. Determinação da Pressão Arterial………………..………………............26 

8.2.2. Determinação da Glicemia Capilar………………………………..………27 

8.2.3. Determinação dos Níveis de Colesterol Total  e Triglicerídeos………..27 

8.2.4. Teste de Gravidez…………………………………………………………..28 

8.2.5. Determinação do Peso, Altura e IMC…………………………….............28 

8.3. Administração de Vacinas e injetáveis……………………………………………....28 

8.4. ValorMed………………………………………………………………………………..28 

9. CONTABILIDADE E GESTÃO…………………………………………………………............29 

 9.1. Processamento de Receituário e Faturação………………………………………..29 

10. FORMAÇÃO CONTÍNUA………………………………………………………………………30 

11. CONCLUSÃO……………………………………………………………………………………30 



viii Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………………I 

ANEXOS………………………………………………………………………………………………IV 

 

 

 

 

 

 

 



1 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

 

1.1. Localização e Horário de funcionamento 

A Farmácia Outeiro do Linho (FOL), inaugurada a 27 de outubro de 2003, ao abrigo 

do Plano de Novas Farmácias – FARMA 2001, localiza-se na Travessa Vasco da Gama nº 

21, Valongo, distrito do Porto. As entidades públicas prestadoras de cuidados de saúde mais 

próximas são o Hospital de Valongo, integrado no Cento Hospitalar de São João, e a 

Unidade de Saúde Familiar de Valongo, as quais condicionam, em parte, o fluxo e tipologia 

de utentes da FOL.  

O Decreto-Lei (DL) [1] nº 7/2011, de 10 de Janeiro, reviu os limites ao horário de 

funcionamento das farmácias de oficina, permitindo que estas possam funcionar 24 horas 

por dia, sete dias por semana, em articulação com o regime de turnos. Assim, a FOL 

encontra-se aberta ao público das 9h às 24h de segunda a sexta-feira, cumprindo, aos 

sábados, o horário das 9h às 19h. O horário praticado proporciona, assim, aos utentes uma 

maior disposição de serviços farmacêuticos. A FOL realiza, ainda, um turno de serviço 

permanente nas datas indicadas na escala de turnos de serviço aprovada pela 

Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.  

 

1.2. Espaço Físico  

O espaço físico e funcional de uma farmácia deve obedecer a regras e critérios bem 

definidos que, em conjunto, visam garantir a prestação de serviços de qualidade e em tempo 

útil. Por, essa razão, a organização espacial interior e exterior da FOL rege-se pelas Boas 

Práticas de Farmácia (BPF) [2] que definem normas no que respeita à garantia de segurança, 

conservação e preparação dos medicamentos e acessibilidade, comodidade e privacidade 

dos utentes e respetivo pessoal.  

 

1.2.1. Espaço físico Exterior 

Conforme as BPF [2], a FOL está identificada 

exteriormente de forma clara e facilmente visível 

através de uma placa inscrita com a denominação 

“Farmácia Outeiro do Linho” e do símbolo com a 

cruz verde luminosa. A farmácia oferece toda a 

acessibilidade aos seus utentes devido a 

características exteriores que privilegiam o seu 
Figura1. Aspeto exterior da FOL 
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acesso, como, por exemplo, rampas, estacionamento gratuito, frequência elevada de 

transportes públicos (Fig.1). Não obstante, a FOL divulga, ainda, na porta de entrada 

informações relevantes aos utentes como sejam, o nome do diretor técnico, horário de 

funcionamento, serviços prestados ou farmácias de serviço e respetiva localização. 

 

1.2.2. Espaço físico Interior 

O espaço físico interior encontra-se organizado em diferentes áreas funcionais que 

se dispõem por dois pisos. No rés-do-chão encontra-se a área de receção, emissão e 

conferência de encomendas, área de atendimento ao público e o escritório/Gabinete da 

direção técnica. Do piso inferior fazem parte o armazém, o laboratório e as instalações 

sanitárias. 

 

1.2.2.1. Área de atendimento ao público  

 

 

 

 

 

 

 

 

A área de atendimento ao público (Fig.2) corresponde, como o próprio nome indica, à 

zona de contacto dos profissionais com os utentes e representa o centro vital de uma 

farmácia. Por essa razão, deve constituir um espaço configurado de modo a assegurar a 

comodidade, segurança e privacidade dos utentes. Na FOL esta zona é confortável, 

climatizada, convenientemente iluminada e ampla, de modo a permitir a fácil circulação dos 

seus utentes e profissionais. A zona de atendimento ao público dispõe de um extenso 

balcão composto pelos três principais postos de atendimento. Num extremo desta área 

existe um posto de atendimento de reforço que é ativado sempre que o fluxo de utentes o 

justifique. Todos os postos de atendimento dispõem de um computador, caixa registradora, 

leitor ótico de códigos de barras, sendo que três deles possuem terminal multibanco. Atrás 

dos três principais postos de atendimento, zona inacessível aos utentes, encontram-se 

módulos de gavetas deslizantes para arrumação dos MSRM (Medicamentos Sujeitos a 

Receita Médica), MNSRM (Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica) e outros produtos 

de saúde. A restante área é seccionada por zonas diferenciadas compostas por lineares 

Figura2. Zona de atendimento ao público 
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destinados, por exemplo, a produtos de dermofarmácia e cosmética, ortopedia, nutrição, 

podologia, higiene horal, puericultura, entre outros. Os produtos expostos nestes lineares 

vão variando de acordo com a época do ano e interesses comerciais da farmácia. A área de 

atendimento ao público compreende, ainda, uma zona que se destina à prestação de outros 

cuidados de saúde, como, sejam a medição da tensão arterial e a determinação de 

parâmetros bioquímicos, nomeadamente, colesterol total, triglicerídeos e glicemia. Nesta 

área encontra-se, igualmente, uma balança digital para determinação da altura, peso e 

Índice de Massa Corporal (IMC) dos utentes.   

 

1.2.2.2. Área de receção, emissão e conferência de encomendas 

A área de receção de encomendas (Fig.3) está 

situada numa zona de acesso direto à área de atendimento 

ao público e destina-se à receção, emissão e conferência de 

encomendas estando, para tal, equipada com um 

computador, leitor ótico de código de barras, impressora, 

impressora de etiquetas e fax. Esta zona está dotada de uma 

porta de acesso ao exterior permitindo aos diferentes 

distribuidores efetuarem a entrega das encomendas. Nesta 

área localiza-se um frigorífico, em condições de temperatura e humidade controladas, 

destinado ao armazenamento de produtos termolábeis (insulinas, vacinas, etc.), bem como 

armários para a arrumação de produtos que pela sua dimensão não se adequam ao espaço 

destinado para armazenamento na área de atendimento ao público, cumprindo, todavia, 

uma organização lógica e prática que assegure o dinamismo do atendimento. Este local 

serve, igualmente, para o arquivo de alguma documentação contabilística como sejam as 

notas de crédito ou as faturas dos fornecedores de cada mês.  

 

1.2.2.3. Áreas de armazenamento 

Na FOL existem três áreas principais para o 

armazenamento de medicamentos e outros produtos de 

saúde: a zona de atendimento ao público, a área de 

receção de encomendas e o armazém propriamente dito. 

Na zona de atendimento ao público, além dos diversos 

lineares e armários dispostos contendo diferentes 

produtos de venda livre (puericultura, dermofarmácia e 

Figura3. Área de receção 

de encomendas 

Figura 4. Armário com 

gavetas deslizantes  
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cosmética, ortopedia, etc.), existem, por detrás dos balcões de atendimento armários com 

gavetas deslizantes (Fig.4) nos quais se armazena MSRM, MNSRM, e outros produtos de 

saúde. Por forma a permitir uma maior fluidez nos atendimentos, os medicamentos 

encontram-se, nestes armários, organizados de acordo com a via de administração e/ou a 

forma farmacêutica, ordem alfabética do nome comercial ou da Denominação Comum 

Internacional (DCI) (no caso dos Medicamentos Genéricos (MG)), dosagem e segundo a 

regra first expired first out (FEFO) ou first in first out (FIFO), caso a validade seja igual à dos 

produtos já existentes. Na zona de atendimento são, igualmente, armazenados, em gavetas 

incluídas nos postos de atendimento, medicamentos de uso veterinário e outros produtos de 

venda livre, por exemplo, preservativos, testes de gravidez, pensos, etc. Os produtos que 

necessitam de conservação entre os 2 e 8ºC (vacinas, 

insulinas, alguns colírios, etc.) são armazenados, por 

ordem alfabética, no frigorífico situado na área de receção 

de encomendas. No piso inferior encontra-se o armazém 

propriamente dito (Fig.5) no qual são armazenados os 

produtos adquiridos em grandes quantidades. 

Em todas as áreas de armazenamento existe um 

controlo eletrónico de temperatura e humidade que asseguram o controlo das condições de 

preservação dos medicamentos e outros produtos de saúde. 

 

1.2.2.4. Laboratório 

O laboratório (Fig.6) constitui uma área que se destina à preparação de 

medicamentos manipulados e de suspensões orais 

extemporâneas e à interpretação de testes de gravidez. 

O laboratório encontra-se equipado com o material 

mínimo de existência obrigatória na preparação de 

manipulados, estipulado pela Deliberação nº 1500/2004 

[3], de 7 de dezembro. É, também, neste espaço que se 

encontram as fichas de preparação dos manipulados 

feitos na farmácia, bem como, bibliografia de suporte à 

sua execução, como por exemplo, o Formulário Galénico 

Português (FGP) e a Farmacopeia Portuguesa (FP). 

 

1.2.2.5. Escritório/Gabinete da direção técnica 

Figura 5. Armazém  

Figura 6. Laboratório  
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O escritório é um espaço destinado à execução de tarefas relacionadas com a 

gestão e administração da farmácia e é o local onde têm lugar as reuniões com delegados 

de informação médica. É, também, no escritório que se encontra arquivada a documentação 

referente à atividade da farmácia.  

 

1.3. Recursos Humanos 

Da mesma forma que as condições físicas, a componente Humana é um aspeto 

determinante para a qualidade do serviço prestado na farmácia. Assim, a FOL possui uma 

equipa coesa constituída por profissionais com funções definidas que interagem de forma a 

promover um serviço eficiente junto da comunidade, bem como uma boa organização e 

gestão da farmácia. 

Fazem parte do quadro farmacêutico a Dra. Débora Vinha, proprietária e diretora 

técnica (DT), a Dra. Vanessa Ribeiro e Dra. Raquel Fonseca, farmacêuticas substitutas, e o 

farmacêutico Dr. Jorge Ferreira. De acordo com o DL nº307/2007 [4], de 31 de agosto, que 

estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina, “Os farmacêuticos podem ser 

coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal habilitado”. Assim, fazem parte 

do quadro não farmacêutico o Técnico de Farmácia Nuno Duarte e a Ajudante Técnica de 

Farmácia Iolanda Andrade. A limpeza e higienização da farmácia são permanentemente 

asseguradas por auxiliares de manutenção. A farmácia é, ainda, coadjuvada na área 

financeira por um contabilista. 

 

2. BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇAO 

O farmacêutico, enquanto profissional de saúde, deve manter atualizados os seus 

conhecimentos técnicos e científicos por forma a desempenhar com máxima competência e 

rigor as suas funções de aconselhamento, promoção da saúde e prevenção da doença. 

Como tal, a existência de uma biblioteca e de fontes de informações fidedignas revela-se 

crucial para o bom exercício da atividade farmacêutica. Nesse sentido, e segundo o DL nº 

307/2007 [4], de 31 de agosto, a farmácia deve dispor, nas suas instalações, de várias 

publicações, como sejam, a Farmacopeia Portuguesa (FP) e outros documentos indicados 

pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED). Além destas 

publicações, a FOL têm em sua posse publicações de carácter não obrigatório, como fontes 

bibliográficas periódicas, folhetos informativos e outros. Além das fontes bibliográficas e, 

sempre que necessário, a FOL recorre a Centros de Informações Nacionais para 

esclarecimentos diversos. São exemplo o Centro de Informação sobre Medicamentos 
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(CEDIME) da Associação Nacional de Farmácias (ANF), o Centro de Informação do 

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

e dos Produtos de Saúde do INFARMED (CIMI), o Centro de Documentação Técnica e 

Científica do INFARMED (CDTC) e o Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF). A 

Internet constitui, igualmente, uma fonte de informação de rápido acesso.  

 Contudo, e porque a ciência é uma área em constante evolução, a atualização de 

fontes informativas que constituem a biblioteca é essencial por forma a promover a 

renovação contínua dos conhecimentos técnico-científicos dos colaboradores da farmácia. 

 

3. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA 

A Farmácia, além de um local de prestação de cuidados de saúde, constitui uma 

entidade empresarial que requer, por isso, uma correta e eficiente gestão comercial e 

financeira.  

 

3.1. Sistema Informático 

Na FOL, o sistema informático (SI) utilizado é o SIFARMA 2000, propriedade da 

Glintt. Trata-se de uma base de dados em permanente atualização técnico-científica, focado 

nas necessidades dos utentes, constituindo um avanço tecnológico extraordinário nas 

farmácias. Este software, para além de constituir a principal ferramenta de gestão de stock, 

permite realizar tarefas relevantes tais como, a pesquisa de produtos, por DCI ou nome 

comercial, a consulta do inventário, o processamento do receituário, a faturação, a gestão 

de devoluções, o controlo de prazos de validade (PV), etc. Para além de constituir uma 

ferramenta central e indispensável de apoio ao exercício económico e administrativo de uma 

farmácia, o SIFARMA 2000 apresenta, também, uma vertente científica disponibilizando, 

para o efeito, informação técnico-científica adequada e atualizada sobre cada medicamento 

o que permite uma dispensa ativa com aconselhamento em todos os atendimentos. 

 

3.2. Gestão de stock 

Numa farmácia é importante articular a sustentabilidade financeira com a capacidade 

de colocar à disposição do utente os medicamentos e produtos farmacêuticos necessários 

em tempo útil. Por essa razão, uma correta gestão de stock é essencial para o bom 

funcionamento da farmácia e para a prestação de um serviço de qualidade. Entende-se por 

gestão de stock o conjunto de atividades que visam a racionalização de todos os recursos 

de modo a garantir a sua disponibilidade e funcionalidade. Assim, a farmácia deve dispor de 
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um stock que responda às necessidades dos utentes solicitações não, devendo apresentar 

rutura de stock, que pressupõe stock por defeito com consequências comerciais negativas 

como a diminuição de fidelização dos clientes, nem excesso de stock, que implica empate 

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

do PV. 

Toda a gestão de stock é auxiliada pelo SIFARMA 2000, que permite a atribuição do 

stock mínimo e máximo na ficha informática do produto. Os stocks máximos e mínimos são 

definidos tendo em conta aspetos como a rotatividade, sazonalidade, previsão de venda, 

capacidade de armazenamento, entre outros. Uma vez atingido o ponto de encomenda, isto 

é, sempre que o stock de um produto esteja abaixo do stock máximo definido, o SI insere 

esse produto numa proposta de encomenda para o fornecedor, sendo que a quantidade a 

encomendar corresponde à diferença entre stock máximo e o stock existente no momento. 

Essas propostas são, posteriormente, sujeitas a aprovação, podendo, deste modo, ser 

acrescentados ou retirados produtos da lista tendo em conta as bonificações ou 

necessidades da farmácia. Para facilitar a gestão, o SIFARMA 2000 disponibiliza um 

histórico de vendas que permite analisar a quantidade de produto vendida nos últimos 

meses, a rotatividade por ano e a média mensal de vendas.  

 

 3.3. Fornecedores 

A aquisição dos produtos farmacêuticos pode ser feita a distribuidores grossistas ou 

diretamente aos laboratórios produtores ou aos seus representantes legais. Critérios como 

os custos associados ao produto, o PV, as condições de pagamento, descontos, 

bonificações, rapidez e pontualidade de entrega pesam na escolha dos fornecedores. A FOL 

conta com a colaboração de quatro distribuidores grossitas: a Cooprofar, a OCP Portugal, a 

Alliance Healthcare e a Plural, sendo os dois primeiros distribuidores maioritários. Este leque 

de fornecedores garante à farmácia uma alternativa no caso de falha de um produto num 

dos armazenistas.  

As encomendas diretas aos laboratórios não são a via preferida pela FOL. Contudo, 

quando tal apresenta vantagens económicas para a farmácia, alguns produtos, normalmente 

especialidades farmacêuticas com grande rotatividade, produtos de dermofarmácia e 

cosmética, bem como, alguns MNSRM, podem ser diretamente encomendados aos 

laboratórios, tendo em vista a oferta de grandes promoções, amostras, elaboração de 

montras e a permissão de devoluções de produtos fora do PV ou degradados.   

 



8 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

4. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

4.1. Execução de Encomendas 

Como anteriormente referido, o SI facilita a seleção dos produtos a encomendar através 

da elaboração de propostas de encomenda que são, posteriormente, analisadas podendo 

ser adicionados ou removidos produtos conforme as necessidades. Após essa análise, a 

proposta é aprovada e enviada, via modem, ao distribuidor grossista selecionado. É, por 

isso, fundamental, que os stocks estejam corretos por forma a evitar a encomenda de 

produtos desnecessários ou a não encomenda de produtos efetivamente precisos.  

A FOL faz, habitualmente, duas encomendas diárias aos seus distribuidores grossistas 

maioritários, sendo a sua execução responsabilidade da DT. Além da encomendas diárias, e 

sempre que num determinado atendimento falte algum produto ou não haja quantidade 

suficiente para a dispensa, é possível encomendar, via telefone ou via SI, o produto 

especificamente pretendido. Alguns produtos como, por exemplo, MNSRM, produtos de 

dermofarmácia e cosmética ou produtos com elevada rotatividade podem, ainda, ser 

encomendados diretamente aos laboratórios. Neste caso, é necessário proceder à 

encomenda de grandes quantidades que condicionam, temporariamente, imobilização de 

capital e ocupação de espaço de armazenamento mas que, em contrapartida, apresentam 

vantagens tais como grandes promoções, amostras, elaboração de montras e a permissão 

de devoluções de produtos fora do prazo ou degradados.   

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de observar e acompanhar o processo de 

realização de encomendas diárias via informática, bem como, participar ativamente na 

solicitação pontual de produtos em falta via telefone ou SI. 

 

4.2. Receção e Conferencia de Encomendas 

Quando a entrega das encomendas é feita por distribuidores grossistas, as encomendas 

chegam acondicionadas em contentores rígidos termosselados identificados pela cor e 

símbolo do fornecedor e com indicação da farmácia destinatária. No seu interior vem uma 

fatura [ANEXO I],ou guia de remessa, emitida em duplicado (o documento original destina-

se a fins contabilísticos sendo o duplicado para verificação na receção). 

A receção e conferência de encomendas foi uma das atividades desenvolvidas por mim 

no estágio na FOL adotando, para tal, os procedimentos e cuidados a seguir mencionados. 

Quando a encomenda chega, a primeira coisa a fazer é verificar se há produtos de frio e, 

caso haja, colocá-los imediatamente no frigorífico para assegurar a sua conservação. 



9 Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

Para dar início à receção da encomenda, ou seja, à entrada dos produtos no stock da 

farmácia deve aceder-se ao menu “Receção de Encomendas” do SIFARMA 2000 que reúne 

uma listagem com as encomendas informaticamente efetuadas ao respetivo fornecedor. 

Contudo, o SI não gera automaticamente as encomendas efetuadas via telefone, pelo que o 

operador terá que criar manualmente essas encomendas no SI. Acedendo à listagem de 

encomendas geradas, informática ou manualmente, no SIFARMA 2000 procede-se à 

introdução dos produtos no stock através da leitura ótica dos códigos dos produtos ou 

através da introdução manual do nome ou código dos mesmos. À medida que se vai dando 

entrada dos produtos no stock deve avaliar-se a integridade das embalagens e proceder à 

verificação do PV, atualizando-o no SI sempre que o stock do produto esteja a zero ou caso 

o PV do produto rececionado seja inferior ao do produto em stock. Na receção da 

encomenda é, também, importante confrontar a informação constante na fatura com os 

produtos efetivamente rececionados, nomeadamente, no que respeita ao número de 

unidades faturadas e enviadas, ao Preço de Venda ao Público (PVP) dos MSRM e Preço de 

Venda à Farmácia (PVF) dos MNSRM e dos produtos Over the counter (OTC) e atualizar, 

sempre que necessário, essa informação no SI. Quando a quantidade faturada é superior à 

quantidade enviada não se dá entrada do produto e solicita-se ao fornecedor o envio do 

mesmo ou de uma nota de crédito [ANEXO II]. Pelo contrário, quando o produto é enviado 

em quantidade superior à faturada ou quando o produto está, por alguma razão, não 

conforme deve dar-se a sua entrada no stock e proceder-se a uma nota de devolução 

[ANEXO III].  

No caso dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, o procedimento de 

encomenda é o mesmo com a particularidade destes produtos virem acondicionados em de 

sacos de plástico e acompanhados de uma Guia de Requisição de Substâncias 

Psicotrópicas [ANEXO IV] que é datada, assinada e carimbada pelo DT, sendo um dos 

exemplares enviado novamente para o fornecedor e o duplicado arquivado na farmácia, pelo 

período mínimo de três anos. 

 As encomendas diretas aos laboratórios chegam, normalmente, em caixas de papel 

acompanhadas pela respetiva fatura ou guia de remessa e, à semelhança das encomendas 

feitas por telefone, não existe no SI uma encomenda gerada automaticamente, pelo que se 

deve, também, gerar manualmente a encomenda e dar entrada dos produtos no stock da 

farmácia verificando os aspetos acima mencionados. 

  

4.3. Preços do Medicamentos e Produtos de Saúde 
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 Fazendo cumprir o DL nº 25/2011 [5], de 16 de junho, que estabelece a 

obrigatoriedade de indicação do PVP na rotulagem dos medicamentos, a FOL apresenta 

todas as embalagens devidamente rotuladas com essa indicação.  

 

  4.3.1. Medicamentos e Produtos de Saúde éticos 

Constituem “medicamentos e produtos de saúde éticos” todos os produtos cujo PVP, 

autorizado pelo INFARMED, se encontra previamente marcado na embalagem, não 

podendo ser alterado pela farmácia. As margens de lucro destes produtos são definidas 

legalmente pelo DL nº 112/2011 [6], de 29 de novembro, sendo o seu PVP composto pelo: a) 

PVA; b) margem de comercialização do distribuidor grossista; c) margem de 

comercialização do retalhista; d) taxa sobre a comercialização de medicamentos e e) 

imposto sobre o valor acrescentado.  

 

  4.3.2. Medicamentos e Produtos de Saúde OTC 

Entende-se por medicamentos e produtos de saúde OTC todos os produtos que não 

apresentem PVP marcado na embalagem no momento da entrada desse produto no stock 

da farmácia. Por essa razão, a marcação destes produtos é da responsabilidade da 

farmácia. Pertencem a este grupo produtos como MNSRM não comparticipados, produtos 

dietéticos, produtos de dermofarmácia e cosmética, produtos de puericultura, entre outros. O 

preço desses produtos resulta do preço de custo à farmácia, adicionado da margem de lucro 

estipulada pela farmácia e da taxa de IVA a que o produto está sujeito. 

Após aprovação da receção destes produtos o SI imprime automaticamente, caso esteja 

predefinido na ficha do produto “etiqueta na entrada”, etiquetas autocolantes com a inscrição 

do PVP, descrição do produto, código de barras e CNP, e IVA. 

 

4.4. Armazenamento da encomenda 

Finda a receção e conferência da encomenda é necessário proceder ao seu correto 

armazenamento por forma a permitir um atendimento rápido e eficaz. Nesse sentido, os 

produtos rececionados são armazenados nos locais indicados para o efeito (referido 

anteriormente no ponto 1.2.2.3.), segundo a regra FEFO ou FIFO, caso a validade do 

produto rececionado seja igual à dos produtos já existentes em stock. 

 

4.5. Controlo dos Prazos de Validade 
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O controlo dos PV constitui uma tarefa de máxima importância para garantir a eficácia 

terapêutica e a segurança dos medicamentos dispensados. Este procedimento é efetuado 

diariamente, aquando da receção das encomendas, atualizando-se para o efeito e, sempre 

que necessário, os PV dos produtos em stock. Não obstante, mensalmente é emitida uma 

listagem dos produtos [ANEXO V] cujo PV termina dentro do período máximo de três 

meses. O colaborador incumbido desta tarefa deve, então, retirar do stock os produtos que 

cumpram essas condições e devolve-los ao fornecedor juntamente com uma nota de 

devolução [ANEXO III].  

 

4.6. Devolução de Produtos 

Diferentes situações podem justificar a devolução de produtos aos fornecedores e, 

durante o meu estágio, tive a oportunidar de os observar bem como participar ativamente no 

processo de devolução de alguns produtos. Um produto pedido por engano, um produto 

faturado mas não enviado, a recolha por indicação do laboratório ou do INFARMED, bem 

como, produtos com embalagem danificada ou PV estreito ou expirado constituem as 

situações mais comuns para devolução de produtos ao fornecedor. As devoluções são 

efetuadas mediante SI que emite uma nota de devolução [ANEXO III], em triplicado, onde 

consta a descrição e a quantidade do produto a devolver, o fornecedor, o nº da fatura da 

encomenda desse produto, bem como, o motivo da devolução. O original e uma das cópias, 

depois de carimbados e assinados, são enviados para o fornecedor juntamente com o 

produto a devolver, sendo a outra cópia arquivada na farmácia. 

A regularização pelo fornecedor, caso seja aceite a devolução, pode ser feita através da 

emissão de uma nota de crédito [ANEXO II ou, em alternativa, pela troca dos produtos em 

falta, ou indevidamente enviados, por produto igual ou por outro que perfaça o valor 

devolvido. Dado que as devoluções ficam registadas no SI, quando a nota de crédito ou os 

produtos enviados pelo fornecedor são recebidos na farmácia procede-se à regularização da 

devolução e imprime-se o documento emitido que é arquivando juntamente com o triplicado 

da nota de devolução na capa para o efeito. 

 

5. CLASSIFICAÇAO DOS PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA 

5.1. MSRM 

Como o próprio nome indica, os MSRM tratam-se de apresentações farmacêuticos 

que só pedem ser dispensadas ao utente mediante apresentação de uma receita médica 

prescrita por um profissional credenciado. De acordo com o Estatuto do Medicamento, 
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definido pelo DL nº 176/2006 [7], de 30 de agosto, estão sujeitos a receita médica os 

medicamentos que: “a) possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

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

sem vigilância; b) possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde quando 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que 

se destinam; c) contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; d) se destinem a ser 

administrados por via parentérica.” 

 

5.2. MNSRM 

Os MNSRM são todos aqueles que não preenchem qualquer uma das condições 

acima referidas pelo que podem ser dispensadas sem necessidade de apresentação de 

uma receita médica. [7] De um modo geral, caracterizam-se por não serem comparticipados 

pelos Sistemas de Saúde, salvo casos previstos na legislação, e por se destinarem ao alívio 

de sintomas e prevenção de síndromas menores. Dado tratarem-se de produtos de saúde 

que não requerem receita médica para a sua dispensa, estes medicamentos podem ser 

cedidos mediante aconselhamento farmacêutico ou por decisão do próprio doente pelo que, 

nestes casos, o farmacêutico assume um papel particularmente na contribuição para a 

automedicação responsável. Durante o período do meu estágio as solicitações de MNSRM 

mais frequentes relacionaram-se com analgésicos, antipiréticos, laxantes, antiácidos, 

complexos vitamínicos e produtos para regeneração da pele em caso de queimadura solar. 

 

5.3. Produtos de Cosméticos e Dermofarmacêuticos 

Os produtos cosméticos e dermofarmacêuticos constituem um grupo extenso e 

diversificado de produtos. Dizem respeito a “qualquer substância ou preparação destinada a 

ser posta em contacto com diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

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

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

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

corporais.” [8] Embora, na sua maioria, não possuam uma substância ativa específica, não 

são totalmente inócuos para o utente, podendo desencadear reações alérgicas, pelo que um 

aconselhamento informado é necessário. 

 

 5.4. Preparações Magistrais e Oficinais 
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Segundo o DL nº 95/2004 [9], de 22 de abril, medicamento manipulado é “qualquer 

fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de 

um farmacêutico.” Os medicamentos e produtos manipulados serão discutidos 

extensamente no ponto 7 do presente relatório. 

 

 5.5. Medicamentos Homeopáticos e Produtos Farmacêuticos Homeopáticos 

 A homeopatia é fundamentada pelos princípios: do semelhante, da globalidade e das 

altas diluições, defendendo que a doença pode ser curada pelo uso, em doses infinitesimais, 

de substâncias que reproduzam numa pessoa saudável e em doses superiores os sintomas 

observados. [10] De acordo com o Estatuto do Medicamento [7], um medicamento 

homeopático é aquele que “é obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou 

matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na 

farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficinal num 

Estado membro, e que pode conter vários princípios. O DL nº 94/95 [11], de 9 de maio, 

revogado pelo DL nº 176/2006, de 30 de agosto; define produto farmacêutico homeopático 

como “qualquer produto homeopático que reúna, cumulativamente, as seguintes 

características:administração por via oral ou tópica; grau de diluição que garanta a 

inocuidade do produto (…); ausência de indicações terapêuticas específicas no rótulo ou em 

qualquer informação relativa ao produto.”  

 A FOL tem à sua disposição apenas alguns produtos homeopáticos devido à baixa 

procura por este tipo de produtos de saúde. 

 

5.6. Produtos Dietéticos e de Alimentação Especial 

A alimentação especial tem como objetivo satisfazer as necessidades nutricionais de: 

a) pessoas cujos processos de assimilação ou metabolismo se encontrem alterados; b) 

pessoas que se encontrem em condições fisiológicas especiais e que possam retirar 

particulares benefícios da ingestão controlada de certas substâncias contidas nos alimentos 

e c) lactentes ou crianças de pouca idade. Os géneros alimentícios destinados à 

alimentação especial são aqueles que, devido à sua composição especial ou a processos 

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

mostrando-se adequados às necessidades especiais de determinadas categorias de 

pessoas. [12] 

A FOL dispõe de diferentes géneros alimentícios destinados à alimentação especial, 

como sejam as fórmulas para lactentes, fórmulas de transição, outros alimentos (papas e 
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farinhas) para bebés e crianças jovens, alimentos destinados a serem usados em dietas de 

restrição calórica, alimentos sem glúten, entre outros. 

 

 5.7. Produtos Fitoterapêuticos 

 A fitoterapia consiste na utilização de plantas medicinais com o objetivo de prevenir a 

doença e manter a saúde. [13] Os produtos fitoterapêuticos ou medicamentos à base de 

plantas são definidos pelo Estatuto do Medicamento [7]  como “qualquer medicamento que 

tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substancias derivadas de 

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

de plantas em associação com uma ou mais preparações à base de plantas”. Na FOL, estes 

produtos são, comumente, requisitados para perda de peso, resolução de certas afeções 

gastrointestinais como a obstipação, o afrontamento e a flatulência, para a fadiga física e 

psicológica, bem como, para as alterações do sono. 

 

5.8. Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

O DL nº 148/2008 [14], de 29 de julho, define medicamento veterinário como “toda a 

substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades 

curativas ou preventivas de doenças em animais, ou que possa ser utilizada ou administrada 

no animal com vista a estabelecer um disgnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma 

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

fisiológicas”. Não obstante, estes produtos constituem “um bem público (…) para a defesa 

da saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da saúde pública, sendo igualmente 

um instrumento de salvaguarda das produções animais (…)”.  

Os produtos e medicamentos de uso veterinário são amplamente procurados na 

FOL, sendo, os antiparasitários intestinais, parasiticidas de uso externo e os 

anticoncecionais os produtos mais, comumente, solicitados.  

 

5.9. Dispositivos médicos 

Dispositivo médico compreende qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado, especificamente, para fins de: a) prevenção, 

diagnóstico, controle, tratamento ou atenuação de uma doença; b) diagnóstico, controlo, 

tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência; c) estudo, 

substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico ou d) controlo da 

conceção. [15] A regulamentação destes dispositivos é feita DL nº 145/2009 [15], de 17 de 

junho, que estabelece, entre outros, aspetos como as regras a que devem obedecer a 
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investigação, o fabrico ou a comercialização. A FOL disponibiliza aos seus doentes vários 

dipositivos médicos como, por exemplo, artigos para grávidas e pós-parto, material 

ortopédico, artigos para drenagem, material de penso e sutura, entre outros. Perante a vasta 

gama de produtos o farmacêutico deve saber orientar a escolha do doente, de modo a 

garantir a adequação do dispositivo ao doente e a sua satisfação.  

 

6. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A dispensa de medicamentos constituiu para mim a atividade mais aliciante e 

desafiante desempenhada durante o estágio na FOL. De facto, além da consolidação dos 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da formação académica, tomei consciência da 

importância dos aspetos éticos e deontológicos da profissão, bem como da complexidade da 

relação farmacêutico-doente, na qual a postura, a comunicação e a gestão de conflitos são 

peças fundamentais para um exercício profissional responsável e competente. 

 

6.1. Dispensa de MSRM 

6.1.1. Prescrição Médica e a sua Validação 

 A 1 de Junho do presente ano entram em vigor as regras de prescrição de 

medicamentos, os modelos de receita médica e as condições de dispensa de 

medicamentos, bem como as obrigações de informação a prestar aos utentes, no âmbito da 

atual política do medicamento e da prescrição por DCI. [16] 

Com o novo modelo de prescrição por DCI dissociam-se marcas de medicamentos 

de patologias, sendo a evidência farmacológica que determina a opção clínica. Além disso, 

cria-se o incentivo à utilização de MG com, consequente, redução dos custos para o Estado, 

de forma a assegurar a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e melhorar a 

competitividade e transparência no setor. [16] 

As novas regras aplicam-se a todos os medicamentos de uso humano sujeitos a 

receita médica, incluindo medicamentos manipulados e medicamentos contendo 

estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, independentemente do seu local de 

prescrição, bem como aos outros produtos comparticipados pelo Estado no seu preço, 

designadamente produtos para autocontrolo da diabetes mellitus e produtos dietéticos. [17] 

 A prescrição de medicamentos efetua-se mediante receita médica, sujeita às 

disposições legais em vigor. Assim, a prescrição de medicamentos deverá ser feita no novo 

modelo de receita médica informatizada ou manual [ANEXO VI e VII] aprovado pelo 

Despacho n.º 15700/2012 [18], de 30 de novembro. [17] Contudo, o antigo modelo de receita, 
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aprovado pela Portaria 198/2011, de 18 de maio [19], pode ser aceite com data de prescrição 

até 31 de julho de 2013, sendo que a partir do dia 1 de agosto, só pode ser aceite para 

prescrições com data anterior, e que se encontrem dentro do prazo de validade. [20]  

A prescrição de medicamentos deve ser efetuada de forma eletrónica, salvo as 

exceções admitidas de prescrição por via manual, com objetivo de aumentar a segurança no 

processo de prescrição e dispensa, facilitar a comunicação entre profissionais de saúde de 

diferentes instituições e agilizar processos. [17] 

A prescrição de medicamentos pode realizar-se por via manual nas seguintes 

situações, e sempre assinalado na receita: a) falência do sistema informático; b) 

inadaptação fundamentada do prescritor; c) prescrição ao domicílio; d)outras situações até 

um máximo de 40 receitas médicas por mês. [17] 

Cada receita é válida por 30 dias a contar da data da sua emissão. Pode ser 

renovável, contendo até três vias, com o prazo de validade de seis meses para cada via, 

contado desde a data de prescrição, com a indicação de 1.ª, 2.ª e/ou 3.ª via. [17] Apenas 

podem ser prescritos em receita renovável, os medicamentos que se destinem a 

tratamentos de longa duração, ou seja, os medicamentos que constem da tabela 2 da 

Portaria n.º1471/2004 [21], de 21 de dezembro. [17]   

Em cada receita médica podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, 

com um máximo total de 2 embalagens por cada medicamento e um total de 4 embalagens 

por receita. [17] A única exceção a esta regra é a prescrição em quantidade individualizada, 

na qual podem ser receitadas na mesma receita até 4 embalagens do mesmo medicamento 

que se apresentem em embalagem unitária. [17] 

A prescrição de medicamentos comparticipados segue as mesmas regras e mais 

algumas específicas. [17] Excecionalmente pode incluir a denominação comercial do 

medicamento, por marca ou indicação do nome do titular da autorização de introdução no 

mercado (AIM), quando a prescrição recaia numa substância ativa para a qual não exista 

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

bem com quando o médico apresenta uma justificação técnica pela impossibilidade de 

substituir o medicamento. [17] Estas situações justificadas pelo médico podem ocorrer nos 

seguintes casos: a) assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada 

superior a 28 dias; b) fundada suspeita de intolerância ou reação adversa a um 

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

comercial (já reportada ao INFARMED); c) medicamento com margem ou índice terapêutico 

estreito (conforme informação do INFARMED). [17] O prescritor deve indicar na receita as 

justificações técnicas que impedem o direito de opção do doente em relação ao 
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medicamento prescrito nos casos de margem ou índice terapêutico estreito, suspeita de 

intolerância ou reação adversa, ou continuidade de tratamento com duração superior a 28 

dias [ANEXO VIII]. [17]  

Até 1 de agosto do presente ano, as prescrições excecionais por marca ou titular de 

AIM tinham de ser obrigatoriamente individualizadas em receita médica. [17] Contudo, a 

Portaria 224-A/2013 [22], de 9 de julho, veio revogar o nº 5 e a alínea b) do nº 6 do artigo 6ª 

da Portaria nº 137-A/2012 [17], de 11 de maio, pelo que, mesmo que existam outros 

medicamentos na receita, o doente não pode exercer o direito de opção, podendo apenas 

optar por um medicamento de PVP igual ou inferior ao prescrito caso se verifique a 

justificação técnica de “continuidade de tratamento de longa duração. [23] 

Sempre que a prescrição se destine, no âmbito regime geral das comparticipações 

do Estado no preço dos Medicamentos, a um pensionista abrangido pelo regime especial de 

comparticipação, deve constar na receita a sigla “R” junto dos dados do utente. [17] Quando 

dirigido a um utente abrangido pelo regime especial de comparticipação em função de 

patologia, deve constar na receita a sigla “O” junto dos dados do utente, sendo ainda 

obrigatória, no campo da receita relativo à designação do medicamento, a menção ao 

despacho que consagra o respetivo regime [ANEXO IX]. [17] 

Os medicamentos manipulados têm que ser prescritos isoladamente, ou seja, a 

receita médica não pode conter outros medicamentos/produtos. [17] 

A prescrição de medicamentos não comparticipados pode incluir a denominação 

comercial do medicamento, por marca ou indicação do nome do titular da AIM. [17] 

  Para a validação de uma receita médica pelo farmacêutico no ato de dispensa de um 

MSRM é obrigatório analisar os itens mencionadas na Tabela 1 de acordo com as regras 

anteriormente apresentadas.  

 

Tabela 1. Itens de análise obrigatória para validação farmacêutica de uma receita médica [17] 

Nº da receita 

Exceção legal assinalada no caso de prescrição de receita manual 

Identificação do prescritor (dados do médico; aposição da vinheta nas receitas manuais) 

Dados do utente (nome, nº beneficiário, regime especial de comparticipação (letra R)) 

Identificação do medicamento  

(Prescrição por DCI: DCI ou nome da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem, CNPEM
*
; Prescrição por marca: (nome comercial do 

medicamento ou do respetivo titular de AIM; nº de registo do medicamento representado 
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em dígitos e código de barras) 

Posologia e duração do tratamento 

Comparticipações especiais (identificação do utente com a letra “O”; despacho que 

estabelece o regime especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável, tem de 

constar junto ao medicamento) 

Número de embalagens 

Data de prescrição 

Assinatura do prescritor (é obrigatória e manuscrita) 

Assinatura do utente (relativa à pretensão do exercício do direito de opção é manuscrita) 

* CNPEM (Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos): código criado pelo 
INFARMED, constituído por 5 dígitos, que agrupa um conjunto de medicamentos de acordo com as 
suas características, nomeadamente, princípio ativo, forma farmacêutica, dosagem e nº de unidades. 

 
 

Na dispensa de medicamentos prescritos em receitas manuais, o Farmacêutico 

deve, ainda, averiguar a existência de eventuais rasuras na frente da receita, que para 

serem aceites deverão ser rubricadas pelo médico prescritor. 

 

   6.1.2. Avaliação e Interpretação Farmacêutica da Prescrição 

 Antes de aviar o(s) medicamento(s) constante(s) de uma receita, é necessário 

proceder à avaliação e interpretação farmacêutica da prescrição médica, avaliando, para tal, 

a adequação da medicação e posologia às características do utente, nomeadamente, idade, 

género, e presença de outras condições fisiológicas/patológicas (insuficiência renal ou 

hepática, diabetes , gravidez, etc.), bem como, possíveis interações e reações adversas. 

  

  6.1.3. Aviamento da Receita 

Depois de analisada e validada a receita médica, o farmacêutico deverá proceder ao 

aviamento dos medicamentos constantes na receita prestando as informações necessárias, 

orais e escritas, para a correta utilização dos mesmos. 

 Na ausência de especificações sobre o número de embalagens, dimensão e 

dosagem, é cedido o menor tamanho e dose disponíveis no mercado, com a devida 

justificação. De acordo com o Ofício circular n.º 2805/2013 [23], de 29 de julho, da ANF: “a) é 

admissível a dispensa ao utente de embalagens de dimensão diferente da prescrita nas 

situações em que a embalagem prescrita se encontre esgotada ou não comercializada; b) é 

admissível a dispensa de um número inferior de embalagens em relação às indicadas na 
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receita; c) sempre que ocorra a dispensa de embalagens de dimensão diferente da 

prescrita, a farmácia deve justificar no verso da receita”.  

Como referido anteriormente, as receitas poderão ser prescritas por DCI ou, em 

casos justificados, por nome do medicamento ou do titular da AIM, sendo que o 

farmacêutico deverá adotar procedimentos de dispensa específicos para cada caso. [17 

Assim, quando a receita é prescrita por DCI, o utente pode optar por qualquer medicamento 

que cumpra a prescrição, ou seja, com o mesmo CNPEM, independentemente do seu 

preço. Quando a prescrição é feita por marca, para o qual não exista genérico ou só existem 

similares, ou quando é prescrito um medicamento com justificação técnica o utente não 

pode exercer o direito de opção pelo que o farmacêutico deverá dispensar o medicamento 

constante na receita. Contudo, nas situações em que se verifique a justificação técnica de 

“continuidade de tratamento de longa duração”, o utente pode optar por um medicamento de 

PVP igual ou inferior ao prescrito. 

 Depois de ponderados as regras atrás mencionadas, o farmacêutico deverá reunir 

os medicamentos que constam na receita e, acedendo à aplicação “Atendimento” do SI, 

deve digitar todos os medicamentos por intermédio de um dispositivo de leitura ótica 

selecionando, de seguida, o código da entidade comparticipadora e, caso esteja presente, o 

despacho/portaria referido na receita. Por fim, deverá terminar a venda e digitar o nome que 

constará na fatura. No final da venda, são impressas, no verso da receita, as seguintes 

informações: a) identificação da farmácia; b) data da dispensa; c) nº de lote e de ordem; d) 

nº de embalagens, nome comercial, dosagem e forma farmacêutica; e) regime de 

comparticipação; f) nº da receita; g) preço de referência; h) percentagem comparticipada; i) 

preço a pagar pelo utente; j) espaço reservado à assinatura do utente. Quem recebe a 

medicação assina a receita no espaço reservado para o efeito. De seguida, é emitida uma 

fatura da venda em causa, que lhe é entregue, para efeitos de IRS (Imposto sobre 

Rendimentos Singulares). Após validação e respetiva dispensa do receituário, deve-se 

carimbar, assinar e datar a receita médica.  

No caso de um utente com ficha criada no SI e com plafond de crédito atribuído, este 

pode solicitar o pagamento posterior da despesa. Para tal, o SI emite um talão com 

indicação do crédito e só aquando da sua regularização é que é emitido a fatura dos 

respetivos produtos pagos. Existe, também, a possibilidade de se efetuar vendas 

suspensas. Estas podem resultar de duas situações: quando o utente pretende aviar apenas 

alguns dos medicamentos inscritos na receita, deixando para mais tarde o aviamento dos 

restantes, ou quando doentes crónicos, por não se terem apercebido do término da 

respetiva medicação, solicitam que esta lhes seja cedida sem receita médica, mediante 
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pagamento total do medicamento, ocorrendo reembolso do montante correspondente à 

comparticipação, quando a receita for posteriormente entregue na Farmácia. Nestes casos, 

ao invés da impressão da respetiva faturas, são impressos talões de venda suspensa sem 

validade fiscal. 

 

6.1.4. Comparticipação dos medicamentos  

A comparticipação dos MSRM baseia-se em acordos estabelecidos entre as 

entidades de saúde e os organismos comparticipantes. Existe ainda a comparticipação 

simultânea de dois organismos, designada comummente por complementaridade, sendo a 

comparticipação dividida por ambos. Contudo, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) constitui 

a principal entidade responsável pela comparticipação de medicamentos. 

De acordo com o DL n.º48-A/2010 [24], de 13 de Maio, alterado pelo DL n.º 106-

A/2010 [25], de 1 de Outubro, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos de 

venda ao público ocorre através de um regime geral e de um regime especial. No regime 

geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do preço dos medicamentos (de 

acordo com os escalões de comparticipação A (90%), B (69%), C (37%) e D (15%)) 

consoante a sua classificação farmacoterapêutica. [24] O regime especial de comparticipação 

[ANEXO X] destina-se a pensionistas ou a doentes crónicos especiais cuja medicação se 

encontre abrangida por despachos, portarias ou leis. [24] 

O Sistema de Preços de Referência (SPR), em vigor desde Março de 2003, aplica-se 

aos medicamentos comparticipados incluídos em grupos homogéneos (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). [26] A cada grupo homogéneo é atribuído um 

preço de referência que corresponde à média dos cinco PVP mais baixos praticados no 

mercado, tendo em consideração os medicamentos que integrem naquele grupo. 

Sumariamente, o SPR estabelece um valor máximo a ser comparticipado, correspondendo 

ao escalão ou regime de comparticipação aplicável calculado sobre o preço de referência ou 

igual ao Preço de Venda ao Público (PVP) do medicamento. [26] 

A faturação das receitas do Protocolo da Diabetes está sujeita à Portaria n.º 

364/2010 [27], de 23 de junho, que define o regime de preços e comparticipações do Estado 

no custo de aquisição das tiras-teste, agulhas, seringas e lancetas.  

 

 6.2. Dispensa de MNSR e outros produtos 

http://www.dre.pt/pdf1s/2010/05/09301/0000200015.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/10/19201/0000200005.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/10/19201/0000200005.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/DISPOSITIVOS_MEDICOS/PROGRAMA_CONTROLO_DIABETES_MELLITUS/Portaria_diabetes.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/DISPOSITIVOS_MEDICOS/PROGRAMA_CONTROLO_DIABETES_MELLITUS/Portaria_diabetes.pdf
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A farmácia é, não raras vezes, o primeiro lugar a que as pessoas recorrem para 

aconselhamento e dispensa de MNSRM quando se encontram com algum problema de 

saúde. A gratuitidade do serviço, a facilidade de acesso, a proximidade que as farmácias 

têm com a população e a qualidade técnico-científica dos profissionais, justificam 

grandemente a procura. O farmacêutico é, por isso, frequentemente, solicitado a intervir 

ativamente na transmissão de informação sobre saúde devendo, para tal, prestar 

aconselhamento de qualidade, atualizado e fundamento por princípios científicos.  

Um correto aconselhamento só é possível através da recolha completa de dados que 

permitam a caracterização do doente e da patologia. Sobre o doente são importantes 

informações como o sexo, a idade, se tem algum problema de saúde, se faz medicação 

regularmente, se tem alergias, se está grávida ou a amamentar. Sobre a patologia é 

necessário perguntar quando surgiram os sintomas, se já alguma vez tinha tido algo 

semelhante, em caso afirmativo perguntar que tratamento efetuou na altura e se resultou, e 

tentar saber também se existe algum fator que desencadeie ou agrave os sintomas.  

Depois de reunidos e analisados estes dados, o farmacêutico deve ser capaz de 

distinguir uma situação clinica que requer observação médica de uma situação que pode ser 

resolvida ou aliviada com recurso a um MNSRM. O farmacêutico, caso opte por um 

MNSRM, deverá: a) preferir fármacos isolados, uma vez que na utilização de associações é 

mais suscetível a ocorrência de interações medicamentosas ou reações adversas; b) 

selecionar o medicamento com menor grau de toxicidade, menor risco de ocorrência de 

reações adversas graves e avaliar a possibilidade de ocorrência de interações com os 

medicamentos mais frequentemente utilizados c) escolher um esquema posológico simples 

e um tratamento de curta duração, que permitam diminuir o risco de ocultar quadros clínicos 

mais graves, que necessitem de supervisão médica; d) associar à terapêutica, sempre que 

possível, medidas não farmacológicas.  

  Depois da seleção do MNSRM mais adequado para cada caso, o farmacêutico deve 

fornecer ao utente toda a informação necessária para um tratamento seguro e eficaz, tais 

como posologia, duração do tratamento ou cuidados especiais na sua utilização. 

   

 6.3. Dispensa de medicamentos Psicotrópicos e/ou Estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias com efeitos a nível do Sistema 

Nervoso Central, utilizadas para situações de doença psiquiátrica, oncologia ou analgesia 

que, por poderem induzir fenómenos de habituação, dependência e tolerância, e serem 

passíveis de uso abusivo ou ilícito, estão sujeitos a uma legislação específica que determina 

quais os procedimentos a seguir ao longo de todo o circuito do medicamento. O DL n.º 
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15/93, de 22 de Janeiro, entretanto retificado por diversas vezes, estabelece o regime 

jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas., 

substâncias estas que estão compreendidas nas tabelas I, II, III e IV, com exceção da II-A, 

anexas ao mesmo DL. [28] 

A prescrição de medicamentos que contêm estupefacientes ou substâncias 

psicotrópicas é, atualmente, efetuada através da receita não renovável e impressa 

informaticamente. A prescrição destas substâncias não pode constar de receitas, em que 

sejam prescritos outros medicamentos. [17] 

A dispensa é feita como para os outros medicamentos, contudo, antes de finalizar a 

venda, é necessário que a Farmácia recolha os dados inclusos na receita (nome do médico 

prescritor), os dados referentes ao titular da receita (nome, e morada) e os dados referentes 

ao adquirente (nome, morada, nº de identificação civil e idade). [28] 

Depois de concluída a venda, além do documento de faturação normal, é emitido, em 

duplicado, um documento de psicotrópicos que é anexado à cópia da receita. O original da 

receita é enviado ao organismo de comparticipação, sendo a outra cópia armazenada na 

farmácia, ordenada por data de aviamento, durante 3 anos. [29] A farmácia é, ainda, 

responsável pelo envio trimestral e mensal ao INFARMED do registo de entradas e saídas 

de psicotrópicos e estupefacientes, respetivamente, até ao dia 8 do mês seguinte. Esta 

listagem é emitida em duplicado, ficando uma das cópias na farmácia e sendo ambas 

carimbadas e rubricadas pela DT. 

 

7. MEDICAMENTOS E PRODUTOS MANIPULADOS  

 7.1. Definição de manipulados 

 Como anteriormente referido, medicamento manipulado é “qualquer fórmula 

magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico.” [9] Segundo o Estatuto do Medicamento, preparado oficinal é “qualquer 

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

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

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

serviço. [7] De acordo com o mesmo documento, fórmula magistral corresponde a “qualquer 

medicamento preparado numa farmácia de oficina ou serviço farmacêutico hospitalar, 

segundo uma receita médica destinada a um doente determinado.” [7] 

 Os medicamentos manipulados, apesar de possuírem uma pequena quota de 

mercado, destinam-se, essencialmente, à personalização da terapêutica e ao 
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preenchimento de nichos não ocupados pela indústria farmacêutica. A personalização ou 

individualização da terapêutica mostra-se útil nas seguintes situações: a) componente não 

tolerado pelo doente; b) dosagem não adequada; c) formas farmacêuticas não adequadas 

ou d) associação de substancia ativas não disponíveis no comércio. A dermatologia, a 

pediatria e a geriatria são as áreas nas quais a utilização destes medicamentos tem 

demonstrado benefícios evidentes.  

 

7.2. Matérias-primas 

Matéria-prima é toda a substância ativa, ou não, que se emprega na preparação de 

um medicamento, quer permaneça inalterável, quer se modifique ou desapareça no decurso 

do processo. [30] 

Conforme o DL nº 95/2004 [9], de 22 de abril, só podem ser utilizadas na preparação 

de um medicamento manipulado matérias-primas inscritas na Farmacopeia Portuguesa, na 

Farmacopeia Europeia, nas Farmacopeias de outros Estados membros da União Europeia 

ou na documentação científica compendial. Não obstante, o INFARMED definiu, através da 

Deliberação nº 1498/2004 [31], de 7 de dezembro, o conjunto de substâncias de utilização 

não permitida na preparação de manipulados. 

Na receção das matérias-primas deve verificar-se se estas se fazem acompanhar de 

boletim de análise e, adicionalmente, de ficha de segurança caso se trata da receção de 

matérias-primas consideradas perigosas. 

 

7.3. Material de laboratório 

Como anteriormente referido, o laboratório da FOL dispõe do material mínimo 

obrigatório para a preparação, acondicionamento e controlo de manipulados, definido na 

Deliberação nº 1500/2004 [3], de 7 de dezembro.  

 

7.4. Regras de Manipulação 

O Farmacêutico é o responsável por toda a preparação de medicamentos 

manipulados devendo, segundo o DL nº 95/2004 [9], de 22 de abril, assegurar-se da 

qualidade da preparação, observando para o efeito as boas práticas de preparação de 

medicamentos manipulados em farmácia de oficina. 

Além da qualidade, ao farmacêutico compete, também, verificar a segurança do 

medicamento no que respeita à dose da(s) substâcia(s) ativa(s) e à existência de eventuais 

interações que coloquem em causa a ação terapêutica do medicamento ou a segurança do 

próprio doente. [30] 
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A preparação de manipulados é sempre acompanhada do preenchimento de uma 

Ficha de Preparação [ANEXO XI] onde constam informações sobre as matérias-primas, 

material de embalagem, preço, rótulo, condições de conservação, entre outras. A Ficha de 

Preparação de um manipulado constitui uma ferramenta vital de rastreamento em situações 

em que ocorra algum problema com o manipulado.  

Após o preenchimento da Ficha de Preparação é necessário proceder à devida 

rotulagem do manipulado. Na FOL, os rótulos [ANEXO XII] fazem-se em programa 

informático, atendendo às dimensões da embalagem, e fornecem a informação necessária 

ao doente, indicando explicitamente: data de preparação, o número de lote atribuído, nome 

do utente, fórmula do medicamento manipulado, instruções especiais (p.ex.: agitar antes de 

usar), prazo de utilização, via de administração,  posologia, condições de conservação, 

identificação da farmácia e da DT e PVP. 

As operações de preparação, acondicionamento, rotulagem e controlo efetuam-se no 

laboratório, que deverá ser convenientemente iluminado e ventilado, com temperatura e 

humidade adequadas. [30] Os materiais devem estar limpos e em bom estado de 

funcionamento, dedicando-se especial atenção às superfícies que contactam com os 

produtos, a fim de evitar contaminações cruzadas. [30] Os aparelhos de medida devem ser 

controlados e calibrados periodicamente, por forma a assegurar a exatidão das medições. [30]   

 

7.5. Preparação de manipulados na FOL 

A FOL prepara, anualmente, cerca de 60 manipulados, sendo a Solução de Minoxidil 

a 5%, a Suspensão oral de Trimetropim a 1% e Solução oral de Nitrofurantoína a 5%, as 

preparações manipuladas mais comummente solicitadas. Além das referidas preparações 

tive, durante o meu estágio, a oportunidade de preparar outros produtos manipulados, como, 

por exemplo, a Solução Alcoólica de Ácido Bórico à Saturação e a Solução Alcoólica de 

Ácido Salicílico e Resorcina. Além da preparação dos manipulados exerci um papel ativo no 

cálculo do PVP, no preenchimento das respetivas Fichas de Preparação e na conceção dos 

respetivos rótulos. 

 

7.6. Preço dos Manipulados e Regime Geral de preços 

O preço dos medicamentos manipulados ao público nas farmácias oficinas é 

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

no valor dos materiais de embalagem. [32] A Portaria n.º 769/2004 [32], de 1 de Julho, 

estabelece os critérios para o cálculo do preço dos medicamentos manipulados. A 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMACEUTICA_COMPILADA/TITULO_III/TITULO_III_CAPITULO_V/portaria_769-2004.pdf
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atualização anual dos preços está  indexado ao fator  do índice de preços ao consumidor 

divulgado pelo INE. 

O artigo 23.º do regime geral das comparticipações do Estado no preço dos 

medicamentos, aprovado em anexo ao DL n.º 48-A/2010 [24], de 13 de Maio, com a redação 

introduzida pelo DL n.º 106-A/2010 [25], de 1 de Outubro, estabelece que os medicamentos 

manipulados comparticipáveis constam de uma lista a aprovar anualmente por despacho do 

membro do Governo responsável pela área da saúde, mediante proposta do conselho 

diretivo do INFARMED, I. P., sendo comparticipados em 30% do seu valor. É o Despacho nº 

18694/2010 [33] que aprova a lista de medicamentos manipulados objeto de comparticipação.  

A avaliação dos medicamentos para efeitos de comparticipação assenta em critérios 

de natureza técnico-científica que evidenciem a sua eficácia e efetividade terapêutica.  

 

8. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS 

 A farmácia é, hoje, mais do que um mero local de venda de medicamentos. De facto, 

o regime jurídico das farmácias de oficina, previsto no DL nº 307/2007 [4], de 31 de agosto, 

consagrou a possibilidade de as farmácias prestarem serviços farmacêuticos de promoção e 

saúde e do bem-estar dos utentes. Os serviços farmacêuticos que podem ser prestados 

pelas farmácias são determinados e regulamentos pela Portaria nº 1429/2007 [34], de 2 de 

novembro. Dos serviços enumerados na citada portaria, a FOL apresenta os referenciados 

de seguida.  

 

 8.1. Farmacovigilância 

 Farmacovigilância denomina a ciência e as atividades relacionadas com a deteção, 

avaliação, compreensão e prevenção das reações adversas a medicamentos (RAM) e 

outros problemas relacionados com os medicamentos. [35] O farmacêutico, em virtude da 

proximidade que detém com os utentes, assume um papel preponderante no processo de 

farmacovigilância, constituindo um elemento chave na monitorização e garantia da 

segurança dos medicamentos. 

Segundo o do Estatuto do Medicamento, alterado pelo DL n.º 20/2013 [36], de 14 de 

fevereiro, o Sistema Nacional de Farmacovigilância deve promover a defesa do consumidor 

e da saúde pública através da deteção e avaliação de RAM, sendo o INFARMED a entidade 

responsável pelo acompanhamento, coordenação e aplicação do Sistema. Os profissionais 

de saúde, nos quais se incluiu o farmacêutico, devem comunicar, tão rápido quanto 

possível, às Unidades Regionais de Farmacovigilância ou ao serviço do INFARMED 
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responsável pela farmacovigilância, as reações adversas e suspeitas de reações adversas 

graves ou inesperadas, de que tenham conhecimento, resultantes da utilização de 

medicamentos. [36] A notificação poderá ser feita através do preenchimento de uma ficha 

disponibilizada para o efeito, por telefone, fax ou email.  

 
 8.2. Determinação de Parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

  Na sociedade atual, cada vez mais envelhecida e detentora de estilos de vida 

pouco saudáveis, as doenças crónicas como a Hipertensão Arterial, a Diabetes Mellitus, as 

dislipidemias ou o excesso de peso, representam as patologias mais prevalentes. O 

farmacêutico, dado o lugar de destaque que ocupa junto das populações, assume um papel 

fundamental não apenas na prevenção primária, educando as populações para os fatores 

de risco que estão na origem dessas patologias, mas, também, auxiliando os utentes no 

controlo das suas doenças e informando-os das medidas a adotar para prevenir a sua 

progressão. Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar a determinação de todos 

os parâmetros biológicos prestados pela farmácia. 

 

  8.2.1. Determinação da Pressão Arterial  

A Hipertensão Arterial é uma condição médica crónica caracterizada por elevados 

níveis de pressão sanguínea nas artérias, constituindo um dos mais importantes fatores de 

risco das doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. [37] 

A OMS estima que 30 a 40% da população mundial sofre de hipertensão arterial. 

Portugal não constitui uma exceção a esta realidade, coincidindo os números descritos para 

a população nacional com as descrições de trabalhos internacionais. [38] 

De acordo com os guidelines da ESC e ESH, considera-se hipertensa a pessoa cujos 

valores de pressão sistólica e diastólica se situem, de forma recorrente, acima de 140 e/ou 

90mmHg, respetivamente. [39]  

Na FOL, a determinação da PA é feita utilizando o método oscilométrico com recurso 

a um dispositivo digital de braçadeira, sendo um método rápido, prático e com um nível de 

exatidão aceitável. Os valores de PA são apontados num cartão fornecido pela farmácia 

para o efeito, incentivando, assim, a vigilância contínua deste parâmetro. 

A adoção de um estio de vida saudável constitui a melhor forma de prevenção do 

aparecimento ou da progressão desta doença. Por essa razão, durante a medição da PA o 

farmacêutico deve promover a saúde dos utentes através do incentivo de hábitos saudáveis 

como a prática regular de exercício físico, a cessação tabágica, uma alimentação saudável 

ou a ingestão moderada de álcool. 
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  8.2.2. Determinação da Glicemia Capilar 

 A Diabetes Mellitus é uma patologia que engloba um grupo de doenças metabólicas 

complexas caracterizada por hiperglicemia e por sintomas como a polidipsia, poliúria e 

perda de peso, que pode, a longo prazo, provocar danos e disfunções em diversos órgãos, 

nomeadamente, retinopatia, nefropatia, neuropatia e disfunção autónoma. Não obstante, os 

doentes diabéticos apresentam risco acrescido de desenvolver doença cardiovascular, 

vascular cerebral e vascular periférica. [40] A determinação da glicemia capilar reveste-se, 

por isso, de especial importância para a deteção e despiste da doença, bem como, para a 

monitorização da terapêutica em doentes diabéticos diagnosticados.  

 Na FOL, a determinação da glicemia faz-se por recolha de uma amostra de sangue 

capilar e análise através de tiras de reagente por método fotométrico de refletância, 

obtendo-se determinação quantitativa rápida e com grande margem de exatidão e 

sensibilidade. Em anexo pode ser consultado o procedimento prático adotado para a 

determinação dos parâmetros obtida por este método. Uma vez mais, após a medição, o 

farmacêutico deverá interpretar os resultados obtidos de acordo com os valores de 

referência, registá-los no cartão fornecido pela farmácia para o efeito e prestar 

aconselhamento farmacêutico. Sugerir a adoção de uma dieta equilibrada e hipocalórica, a 

prática de exercício físico aeróbico e o cumprimento farmacológico e não farmacológico, 

bem como, educar os doentes para que saibam distinguir hiper de hipoglicémia e a corrigir 

estas condições, constituem componentes cruciais de um bom aconselhamento 

farmacêutico a doentes diabéticos ou em risco de desenvolver a doença. 

  

  8.2.3. Determinação dos Níveis de Colesterol Total e Triglicerídeos 

 Dislipidemias, também chamadas de hiperlipidemias, referem-se ao aumento de 

lípidos no sangue, principalmente de colesterol e de triglicerídeos, cujas concentrações 

plasmáticas elevadas constituem fatores de risco cardiovascular modificáveis. [41]  

A FOL disponibiliza aos seus utentes a determinação do colesterol total e dos 

triglicerídeos, sendo o procedimento adotado semelhante ao da determinação da glicemia, 

residindo a diferença nas tiras reativas que são utilizadas em cada caso. 

O farmacêutico, uma vez mais, deve saber interpretar os resultados obtidos de 

acordo com os valores de referência e prestar aconselhamento farmacêutico ao utente, 

alertando para a importância de: a) reduzir o consumo de gorduras, principalmente 

saturadas, o álcool e o tabaco; b) praticar exercício físico regular e c) cumprir rigorosamente 

a terapêutica farmacológica, caso esta esteja instituída. 
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  8.2.4. Teste de Gravidez 

A FOL oferece às utentes a possibilidade de efetuar testes de gravidez na farmácia, 

ou, em alternativa, dispensá-los para que sejam realizados em casa. Estes testes baseiam-

se na pesquisa da hormona Gonadotrofina Coriónica (hCG) na urina da mulher através de 

reação imunológica antigénio-anticorpo. A hCG é hormona produzida pela placenta e, como 

tal, somente detetável durante a gravidez, sendo, numa gravidez normal, detetável na urina 

7 a 10 dias após a fecundação. A amostra de urina para análise deve colher-se num 

recipiente limpo e seco e, de preferência, o teste deverá ser feito numa amostra da primeira 

urina do dia, devido à maior concentração em hCG. Trata-se de um teste de fácil execução, 

rápido e de elevada sensibilidade.  

O resultado deve ser revelado de forma discreta, sendo entregue por escrito em 

envelope fechado. Quando o resultado é positivo o farmacêutico deverá encaminhar a 

utente para o médico, não se abstendo de transmitir cuidados básicos a tomar durante a 

gravidez, como sejam a adoção de uma alimentação saudável, a abstenção de álcool e 

tabaco, a prática de exercício físico moderado, a suspensão da toma de contracetivos e o 

abandono da automedicação. Caso o resultado se revele negativo, e por forma a despistar a 

possibilidade de um resultado falso negativo, o farmacêutico deve questionar a utente 

acerca da duração da interrupção do período menstrual e encaminhá-la para consulta 

médica, se necessário.  

 

  8.2.5. Determinação do Peso, Altura e IMC 

A FOL dispõe de uma balança eletrónica na zona de atendimento ao público que 

permite a determinação de parâmetros fisiológicos como o peso, altura e o IMC. O controlo 

destes parâmetros é de extrema importância, sobretudo, na sociedade atual onde o excesso 

de peso e a obesidade são cada vez mais incidentes e prevalentes. 

 

8.3. Administração de Vacinas e injetáveis 

Outro dos serviços prestados na FOL, apenas pelos seus colaboradores habilitados 

para o efeito, é a administração de Vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação e 

de injetáveis como, por exemplo, o Relmus ®, Voltaren ® ou Profenid ®. 

 

8.4. ValorMed 

Conscientes da especificidade do medicamento mesmo enquanto resíduos, a 

Indústria Farmacêutica, responsável pela gestão dos resíduos de embalagens que coloca no 
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mercado, associou-se aos restantes intervenientes da "cadeia de valor do medicamento" - 

Distribuidores e Farmácias - e criaram a VALORMED, Sociedade responsável pela gestão 

dos resíduos de embalagens de medicamentos fora de uso. [42] Assim, os resíduos e 

embalagens de medicamentos fora de uso são entregues na farmácia pelos consumidores e 

colocados num contentor destinado à sua recolha. Uma vez cheio, o contentor é selado, 

pesado e o rótulo preenchido com os dados da farmácia, peso e rubrica do operador que o 

selou. Compete aos distribuidores grossistas a cedência e a recolha destes contentores, 

bem como o seu encaminhamento para centros de incineração e de reciclagem.  

 

9. CONTABILIDADE E GESTÃO 

 9.1. Processamento de Receituário e Faturação 

As receitas médicas, para além de permitirem o acesso dos utentes aos 

medicamentos, servem de nota de débito da farmácia ao Estado e às restantes entidades 

comparticipadoras. A farmácia recebe no ato de dispensa o valor que o utente paga. 

Contudo, só, posteriormente, receberá o valor respeitante à entidade de comparticipação. 

Por essa razão, quando se faz uma venda de um MSRM é necessário proceder à correta 

introdução do organismo de comparticipação, uma vez que, consoante o organismo, sistema 

ou subsistema de saúde, os medicamentos têm diferentes percentagens de 

comparticipação.  

As receitas depois de aviadas são duplamente verificadas (pelo profissional que avia 

a receita e por um segundo profissional), por forma a detetar e corrigir eventuais erros de 

receituário. Após este procedimento, as receitas são separadas por organismo, agrupadas e 

ordenadas em lotes de 30 receitas. Quando um lote está completo com 30 receitas procede-

se à impressão do Verbete de Identificação de Lote, e, no final do mês, efetua-se o fecho de 

todos os lotes. A exceção é o último lote do mês que, contendo as receitas remanescentes, 

pode ser encerrado com menos de trinta unidades. Também os lotes relativos a organismos 

de comparticipação menos frequentes podem ser encerrados com menos de 30 receitas. 

Este documento é o resumo das 30 receitas do lote e dele constam: nome da farmácia e 

código (n.º de código fornecido pelo INFARMED); mês e ano a que se refere; código - tipo e 

número sequencial do Lote; quantidade de receitas e etiquetas; importância total 

correspondente aos PVP; importância total a pagar pelo Utente e importância total a pagar 

pelo SNS. No final de cada mês, procede-se à impressão da Relação Resumo de Lotes, que 

resume todos os lotes de um determinado tipo e apresenta o valor total a pagar pelos 

utentes e pelo SNS, e da Fatura Mensal dos Medicamentos, que, por sua vez, resume os 
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lotes das subdivisões de cada entidade, apresentando a importância total a pagar pelos 

utentes e pela entidade de comparticipação.  

As receitas referentes ao SNS, juntamente com a respetiva documentação (verbetes 

de identificação de lotes, relação resumo de lotes e fatura) devidamente rubricada, datada e 

carimbada pela DT da Farmácia, são enviadas para o Centro de Conferência de Faturas 

(CCF) até ao dia 5 do mês seguinte. As receitas referentes aos outros sistemas e 

subsistemas são enviadas para a ANF (Associação Nacional de Farmácias) até ao dia 10 do 

mês seguinte, que posteriormente processa a distribuição pelos diferentes organismos de 

comparticipação. Assim que a ANF recebe o valor das comparticipações, envia para a 

Farmácia o respeitante valor das mesmas. Ocasionalmente são devolvidas à Farmácia 

receitas que não cumprem as exigências para serem consideradas válidas. Essas receitas 

são enviadas para a Farmácia, acompanhadas do respetivo motivo de devolução. A 

Farmácia pode, então, tentar corrigir o erro da receita e reenviá-la no mês seguinte, ou 

assumir o erro e tomá-lo como prejuízo. 

 

10. FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 A saúde é uma área dinâmica pelo que a formação contínua constitui uma 

ferramenta de atualização e aquisição de novos conhecimentos fundamentais a um 

aconselhamento farmacêutico de qualidade. Por essa razão, além das atividades por mim 

desenvolvidas enquanto estagiária na farmácia de oficina, foi me dada a oportunidade de 

participar nas ações de formação da MSD “Inovação em Contraceção”, realizada a 22 de 

maio de 2013 no Hotel Porto Palácio, e na formação da AstraZeneca “Risco 

Cardiovascular”, realizada a 23 de maio de 2013 no Hotel Penafiel Park.   

  

11. CONCLUSÃO 

O estágio na FOL constitui para mim uma experiência muito enriquecedora do ponto 

de vista pessoal e profissional. Além da oportunidade de contactar, pela primeira vez, com a 

dinâmica e a realidade da profissão, o estágio concedeu-me a possibilidade de sistematizar 

muitos dos conhecimentos já adquiridos e de adquirir novos conhecimentos e competências 

para exercer com maior confiança, responsabilidade e competência o futuro exercício da 

atividade farmacêutica. Com esta experiencia cresceu a minha consciência ética e 

deontológica da profissão e percebi que ser farmacêutico é muito mais do que dispensar 

medicamentos e é isso que nos torna profissionais insubstituíveis na promoção de saúde. 



I Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

Referências Bibliográficas 

[1] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 7/2011, de 10 de Janeiro. Diário da República, 1.ª 
série, N.º 6 

[2] Ordem dos Farmacêuticos, Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, 
3ª edição, 2009 

[3] Ministério da Saúde. Deliberação nº 1500/2004, de 7 de dezembro. Diário da República, 
2ª série, N.º 303 

[4] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº307/2007, de 31 de agosto. Diário da República, 1.ª 
série, N.º 168 

[5] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 25/2011, de 16 de junho. Diário da República, 1.ª 
série, N.º 115  

[6] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 112/2011, de 29 de novembro. Diário da República, 
1.ª série, N.º 41 

[7] Ministério da Saúde. DL nº 176/2006, de 30 de agosto. Diário da República. 1.ª série, N.º 
167 

[8] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 setembro. Diário da República, 1.ª 
série, N.º 185 

[9] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril. Diário da República, 1.ª 
série, N.º 95 

[10] NCH (National Center For Homeopathy) [Internet]. [acedido 2013 setembro 6]. 
Disponível em: http://nationalcenterforhomeopathy.org/ 

 [11] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 94/95, de 9 de maio. Diário da República, 1.ª série, 
N.º 107 

 [12] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº74/2010, de 21 de junho. Diário da República, 1.ª 
série, N.º 185 

[13] The Free Dictionary. Definition of Phytotherapy [Internet]. [acedido 2013 setembro 6]. 
Disponível em: http://www.thefreedictionary.com/phytotherapy  

 [14] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 148/2008, de 29 de julho. Diário da República, 1.ª 
série, N.º 145 

[15] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de junho. Diário da República, 1.ª 
série, N.º 115 

[16] RCM Pharma. Novas regras para a prescrição de medicamentos [Internet]. [acedido 
2013 setembro 5]. Disponível em: http://www.rcmpharma.com/actualidade/direito-na-
saude/15-05-12/novas-regras-para-prescricao-de-medicamentos 

[17] Ministério da Saúde. Portaria 137-A/2012, de 11 de maio. Diário da República, 1.ª série, 
N.º 92 

http://www.rcmpharma.com/actualidade/direito-na-saude/15-05-12/novas-regras-para-prescricao-de-medicamentos
http://www.rcmpharma.com/actualidade/direito-na-saude/15-05-12/novas-regras-para-prescricao-de-medicamentos


II Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

[18] Ministério da Saúde. Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro. Diário da 
República, 2.ª série, N.º 238 
 
[19] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 198/2011, de 18 de maio. Diário da República. 1ª 
Série, N.º 16.  
 
[20] ANF. Oficio Circular nº 2805/2013, de 29 julho. 

[21] Ministério da Saúde. Portaria n.º1471/2004, de 21 de dezembro. INFARMED, 
Legislação Compilada. 

[22] Ministério da Saúde. Portaria 224-A/2013, de 9 de julho. Diário da República. 1ª Série, 
N.º 130.  

[23] ANF. Oficio Circular nº 2805/2013, de 29 julho. 

[24] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 48-A/2010, de 13 de maio. Diário da República. 1ª 
Série, N.º 192.  

[25] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 106-A/2010, de 1 de outubro. Diário da República. 
1ª Série, N.º 93  

[26] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 103/2013, de 26 de julho. Diário da República. 1ª 
Série, N.º 143  

[27] Ministério da Saúde. Portaria nº 364/2010, de 23 de junho. Diário da República. 1ª 
Série, N.º 120.  

[28] Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro. Diário da República. 1ª 
Série, N.º 18.  

[29] Ministério da Justiça. Decreto Regulamentar nº 61/94, de 12 de Outubro. Diário da 
República. 1ª Série - B, N.º 236.  

[30] Ministério da Saúde. Portaria nº 594/2004, de 2 de julho. Diário da República. 2ª Série, 
N.º 164.  

[31] Ministério da Saúde. Deliberação nº 1498/2004, de 7 de dezembro. Diário da República. 
2ª Série, N.º 303. 

[32] Ministério da Saúde. Portaria nº 769/2004, de 1 de julho. Diário da República. 1ª Série - 
B, N.º 153.  

[33] Ministério da Saúde. Despacho nº 18694/2010. Diário da República. 2ª Série, Nº 242.  

[34] Ministério da Saúde. Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro. Diário da República. 1ª 
Série, N.º 211.  

[35] World Health Organization. Importance of Pharmacovigilance. Geneve 2002 

[36] Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de fevereiro. Diário da República. 
1ª Série, N.º 32.  



III Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

[37] Chobanian AV, Bakris GL, Black HR et al. (2003). “Seventh report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure". 
Hypertension 42 (6): 1206–52. 

[38] Portal da Saúde. Hipertenção arterial: uma ameaça silenciosa [Internet]. [acedido 2013 
setembro 6].Disponível em:  
http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/ministerio/comunicacao
/artigos+de+imprensa/ameaca+silenciosa.htm 
 

[39] Mancia G et al. (2007). “Guidelines for the management of arterial hypertension.” 

European Heart Journal 28, 1462–1536 

[40] Shoback, edited by David G. Gardner, Dolores (2011). Greenspan's basic & clinical 
endocrinology (9th ed.). New York: McGraw-Hill Medical. pp. Chapter 17. 

[41] Medicine Net. Dyslipidemia definition [Internet]. [acedido 2013 setembro 6]. Disponível 
em: http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=33979 

[42] VALORMED. Enquadramento [Internet]. [acedido 2013 setembro 6]. Disponível em: 
http://www.valormed.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hyper.ahajournals.org/content/42/6/1206.long
http://hyper.ahajournals.org/content/42/6/1206.long
http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/ministerio/comunicacao/artigos+de+imprensa/ameaca+silenciosa.htm
http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/ministerio/comunicacao/artigos+de+imprensa/ameaca+silenciosa.htm
http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=33979
http://www.valormed.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=84


IV Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

ANEXO I: Exemplo de Fatura  

 

 



VI Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

ANEXO II: Exemplo de Nota de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

ANEXO III: Exemplo de Nota de Devolução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

ANEXO IV: Exemplo de Guia de Requisição de Psicotrópicos e/ou 

Estupefacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

ANEXO V: Exemplo de uma Lista de Controlo de PV 



X Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

ANEXO VI: Novo Modelo de Receita Médica Informatizada (Despacho nº 

15700/2013) 

 

 

 



XI Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

ANEXO VII: Novo Modelo de Receita Médica Manual (Despacho nº 15700/2013) 

 

 

 



XII Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

ANEXO VIII: Exemplo de Receita Médica com justificação técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

ANEXO IX: Exemplo de Receita médica com despacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

ANEXO X: Regimes Especiais de Comparticipação 

Fonte:  INFARMED. Dispensa em Farmácia Oficina [Internet]. [acedido 2013 setembro 6]. 

Disponível em: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/A

VALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATOR

IO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmacia_Oficina 

 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmacia_Oficina
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmacia_Oficina
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmacia_Oficina


XV Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

ANEXO XI: Exemplo de Ficha de Preparação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | maio – agosto 2013 

 

ANEXO XII: Exemplo de um Rótulo de Manipulado 

 

 

 



  

 

Relatório de Estágio em Farmácia 
Hospitalar 

 

Realizado no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

Diana Sousa, Joana Coelho, João Machado, Tânia Coelho 

março e abril de 2013 



  
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Março e Abril de 2013 

 

 

2 

 

 
RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR 

 

 

A Monitora do Estágio 

 

______________________________________ 

(Dr.ª Teresa Almeida) 

 

 

Os Estagiários 

 

______________________________________ 

(Diana Marisa Bessa de Sousa) 

 

______________________________________ 

(Joana Faria Coelho) 

 

______________________________________ 

(João Vasco Moreira Machado) 

 

______________________________________ 

(Tânia Faria Coelho) 

 



  
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Março e Abril de 2013 

 

 

3 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR 

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE 

 

 

Eu, _______________________________________________, abaixo assinado, nº __________, 

estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na elaboração desta 

monografia / relatório de estágio. 

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

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

que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros autores foram 

referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado a citação da fonte 

bibliográfica. 

 

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

 

Assinatura: ______________________________________ 

  



  
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Março e Abril de 2013 

 

 

4 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Desejamos expressar os mais sinceros agradecimentos:  

 

À Doutora Teresa Almeida, pela generosa receção, acompanhamento e dedicação 

constantes, pela disponibilidade e apoio prestados em todas as atividades enquanto orientadora de 

estágio e, acima de tudo, pelo conhecimento partilhado.  

À Comissão de Estágios da FFUP e à Doutora Patrocínia Rocha, Diretora dos Serviços 

Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, por tornarem este estágio possível.  

Á restante equipa de trabalho, Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica e 

Assistentes Operacionais, que tão bem souberam partilhar as suas práticas e reflexões, pelo 

ambiente de companheirismo e amizade criados nos diversos setores dos Serviços Farmacêuticos.  

Ao nosso estimável colega estagiário Adão Eliano, pela ajuda, boa disposição e incentivo 

permanentes, conseguindo imprimir uma enorme dinâmica ao trabalho conjunto!  

Ao Engenheiro Bruno Magalhães, pela partilha de questões mais económicas e não menos 

importantes na gestão da Farmácia enquanto Serviço Hospitalar, mas também pela amizade e 

simpatia. 

Por último, a todos aqueles que tornaram, direta ou indiretamente, possível a execução 

deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Março e Abril de 2013 

 

 

5 

 

ÍNDICE 

1. Introdução 14 

2. CHP-HSA 15 

2.1. CHP: Organização e Estrutura 16 

2.2. Enquadramento dos Serviços Farmacêuticos no HSA 18 

3. Serviços Farmacêuticos 18 

3.1. O papel do farmacêutico hospitalar 18 

3.2. Organização e estrutura dos SF 19 

3.3. Recursos Humanos 19 

3.4. Recursos Económicos 19 

3.5. Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 19 

3.6. Sistema de Gestão de Qualidade 20 

3.7. Comissões Técnicas 20 

3.7.1. Comissão de Ética para a Saúde 20 

3.7.2. Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar 21 

3.7.3. Comissão de Farmácia e Terapêutica 21 

4. Seleção, Aquisição e Armazenamento de produtos Farmacêuticos 22 

4.1. Organização Espacial 23 

4.2. Gestão de Stocks/Existências 25 

4.2.1. HLS 26 

4.3. Sistemas e critérios de aquisição de produtos farmacêuticos 27 

4.3.1. Medicamentos sujeitos a autorização de utilização especial 29 

4.3.2. Estupefacientes e Psicotrópicos 29 

4.4. Empréstimos de Produtos Farmacêuticos 30 

4.4.1. Pedidos à Farmácia Lemos 31 

4.5. Receção e conferência dos produtos adquiridos 31 

4.6. Armazenamento 33 



  
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Março e Abril de 2013 

 

 

6 

 

4.7. Controlo de Prazos de Validade 35 

4.8. Inutilização de Produtos Farmacêuticos 36 

5. Produção e Controlo de Medicamentos 37 

5.1. Estruturação da Unidade de Produção 39 

5.2. Formas farmacêuticas estéreis (FFE) 39 

5.2.1. Organização do espaço 39 

5.2.2. Técnicas de assepsia 40 

5.2.3. Misturas para Nutrição Parentérica (NP) 41 

5.2.3.1. Receção e validação das prescrições médicas 42 

5.2.3.2. Emissão das Ordens de Preparação e Rótulos Identificativos 43 

5.2.3.3. Preparação das bolsas de nutrição parentérica 43 

5.2.3.4. Rotulagem e embalamento 45 

5.2.4. Preparações extemporâneas estéreis 45 

5.2.5. Unidade de Farmácia Oncológica 45 

5.2.5.1. Circuito dos medicamentos CTX 46 

5.2.5.2. Espaço Físico 47 

5.2.5.3. Recursos Humanos 48 

5.2.5.3.1. Formação 49 

5.2.5.4. Gestão do armazém avançado da UFO 49 

5.2.5.4.1. Sistema de gestão de encomendas 49 

5.2.5.5. Transporte, Receção e Armazenamento de citotóxicos 49 

5.2.5.5.1. Controlo de prazos de validade 50 

5.2.5.6. Validação e monitorização da prescrição de citotóxicos 51 

5.2.5.7. Emissão de ordens de preparação e dos respetivos rótulos 52 

5.2.5.8. Equipamento de proteção individual (EPI) e Lavagem das mãos 55 

5.2.5.9. Preparação de citotóxicos 56 

5.2.5.9.1. Sala Negra 56 



  
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Março e Abril de 2013 

 

 

7 

 

5.2.5.9.2. Sala Branca 57 

5.2.5.10. Limpeza da CFLv 58 

5.2.5.11. Derramamento/Acidente com Citotóxicos 58 

5.3. Formas Farmacêuticas Não Estéreis (FFNE) 60 

5.3.1. Preparação de formas farmacêuticas não estéreis 61 

5.3.2. Embalagem e rotulagem 61 

5.4. Reembalagem e Fracionamento 62 

6. Sistemas de distribuição de medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos 63 

6.1. Distribuição clássica ou tradicional 64 

6.1.1. Antisséticos e desinfetantes 65 

6.1.2. Soluções injetáveis de grande volume e outras soluções estéreis 65 

6.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 66 

6.2.1. Intervenção farmacêutica  69 

6.3. Distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório 70 

6.3.1. Organização física e funcional da Farmácia de Ambulatório 70 

6.3.2. Enquadramento legal 71 

6.3.2.1. Medicamentos ao abrigo de diploma 71 

6.3.2.2. Outros medicamentos 72 

6.3.3. Dispensa de medicamentos 72 

6.3.3.1. Processo de validação de prescrições médicas 73 

6.3.3.2. Informação e aconselhamento ao doente 74 

6.3.4. Venda de medicamentos 74 

6.3.5. Devolução de medicamentos 75 

6.4. Medicamentos sujeitos a controlo Especial 75 

6.4.1. Estupefacientes e psicotrópicos 75 

6.4.2. Hemoderivados 76 

6.4.3. Antídotos 77 



  
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Março e Abril de 2013 

 

 

8 

 

6.4.4. Anti-infeciosos 77 

6.4.5. Medicamentos extra-formulário 78 

6.4.6. Nutrição artificial 78 

6.4.7. Material de penso 78 

7. Informação e atividades de Farmácia Clínica 79 

7.1. Informação sobre medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos 79 

7.2. Ensaios Clínicos 80 

7.2.1. Espaço físico 80 

7.2.2. Fases 81 

7.2.3. Classificação 81 

7.2.4. Intervenientes 82 

7.2.5. Etapas 83 

7.2.6. Circuito do medicamento experimental 83 

7.2.6.1. Receção 83 

7.2.6.2. Acondicionamento 84 

7.2.6.3. Prescrição 84 

7.2.6.4. Dispensa e Informação 84 

7.2.6.5. Devoluções/Destruição 84 

7.3. Farmacovigilância 85 

8. Conclusões 86 

9. Bibliografia 87 

10. Anexos 94 

 

 

 

 



  
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Março e Abril de 2013 

 

 

9 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 - Entrada principal do HSA – CHP, E.P.E (adaptado de [2]). 15 

Figura 2 - Enquadramento dos Serviços Farmacêuticos no CHP, E.P.E [2]. 17 

Figura 3 - Planta do armazém geral do APF. 24 

Figura 4 - Armazém de produtos inflamáveis, antisséticos e desinfetantes. 24 

Figura 5 - Armazém de injetáveis de grande volume, soluções de diálise, hemodiálise e hemofiltração. 25 

Figura 6 - Kanban e respetiva legenda. 26 

Figura 7 - Área do APF para receção e conferência dos produtos obtidos. 32 

Figura 8 - Câmara frigorífica do APF para armazenamento de medicamentos termolábeis. 34 

Figura 9 - Sala com acesso restrito de armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos do APF. 35 

Figura 10 - Zona negra (A), cinzenta (B) e branca (C) da produção de FFE 40 

Figura 11 - Bolsa tricompartimentada 42 

Figura 12 - Circuito de preparação da NP 42 

Figura 13 - Sistema de transferência de líquidos em circuito fechado 44 

Figura 14 - Embalamento das bolsas de NP 45 

Figura 15 - Circuito dos medicamentos CTX 47 

Figura 16 - A) Zona branca; B) Zona cinzenta; C) Zona negra. 48 

Figura 17 - Etiqueta “BIOHAZARD” 50 

Figura 18 - A) Bólus; B) Saco com solução diluída; C) Bomba infusora 52 

Figura 19 - Laboratório de FFNE. 60 

Figura 20 - Reembalamento de medicamentos 62 

Figura 21 - Malas e gavetas para a distribuição de medicamentos por DIDDU 67 

Figura 22 - Pharmapick 68 

Figura 23 - A: Torre Central. B: Armário do Material de Penso 68 

Figura 24 - Esquema da DIDDU (Adaptado de Manual FH) 69 

Figura 25 - A:Zona de atendimento. B: Armário da medicação. C: Frigoríficos 71 



  
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Março e Abril de 2013 

 

 

10 

 

Figura 26 - A: Sala de armazenamento de ME; B – Frigorífico de acesso restrito; C – Gabinete de Trabalho da 

UEC. 81 

Figura 27 - Classificação dos EC. 82 

 

  



  
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Março e Abril de 2013 

 

 

11 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

AAM – Auxiliares de Ação Médica 

AIM – Autorização de Introdução no Mercado 

APF – Armazém de Produtos Farmacêuticos 

ATC – Anatomical Therapeutic Chemical Classification 

AUE – Autorização de Utilização Especial 

BPFH – Boas Práticas de Farmácia Hospitalar 

CA – Conselho de Administração 

CAPS – Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde 

CAUL – Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

CCIH – Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar 

CEIC – Comissão de Ética para Investigação Clínica 

CES – Comissão de Ética para a Saúde 

CFL – Câmara de Fluxo Laminar 

CFT – Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CHP – Centro Hospitalar do Porto 

CIM – Centro de Informação do Medicamento 

CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados 

CTX – Citotóxicos 

DC – Diretor Clínico 

DCI – Denominação Comum Internacional 

DIC – Drug Interaction Checker 

DIDDU – Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

DRC – Doenças Renais Crónicas 

DTC – Distribuição Tradicional ou Clássica 

EC – Ensaios Clínicos 

ELA – Esclerose Lateral Amiotrófica 

FA – Farmácia de Ambulatório 

FEFO – First Expired First Out 

FF – Formas Farmacêuticas 

FFE – Formas Farmacêuticas Estéreis 

FFNE – Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

FH – Farmacêutico Hospitalar 

FHNM – Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos 

GHAF – Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 



  
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Março e Abril de 2013 

 

 

12 

 

HLS – Hospital Logistics System 

HP – Hipertensão Pulmonar 

HSA – Hospital de Santo António 

IGIF – Instituto de Gestão Informática e Financeira 

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

IO – Infeções Oportunistas 

IRC – Insuficiência Renal Crónica 

ISOPP/ASHP – International Society of Oncology Pharmacy Practitioners/American Society of 

Health System Pharmacists 

IV – Intravenoso 

LEF – Laboratório de Estudos Farmacêuticos 

LT – Lead Time 

ME – Medicamento Experimental 

MFH – Manual de Farmácia Hospitalar 

MP – Material de Penso 

NA – Nutrição Artificial 

NIOSH – National Institute of Occupational Safety and Health 

NP – Nutrição Parentérica 

OF – Ordem dos Farmacêuticos 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

ONU – Organização das Nações Unidas 

OP – Ordem de Preparação 

PE – Ponto de Encomenda 

PEE – Preparações Extemporâneas Estéreis 

PF – Produtos Farmacêuticos 

PRM – Problema Relacionado com Medicamentos 

PV – Prazo de Validade 

RAM – Reações Adversas a Medicamentos 

RCM – Resumo das Características do Medicamento 

RNM – Reação Negativa ao Medicamento 

SAM – Sistema de Apoio ao Médico 

SF – Serviços Farmacêuticos 

SIC – Síndrome do Intestino Curto 

SNF – Sistema Nacional de Farmacovigilância 

SNS – Serviço Nacional de Saúde 

SU – Serviço de Urgência 



  
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Março e Abril de 2013 

 

 

13 

 

TDT – Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

TSS – Técnicos Superiores de Saúde 

UCIP – Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 

UCIU – Unidade de Cuidados Intermédios de Urgência 

UEC – Unidade de Ensaios Clínicos 

UFO – Unidade de Farmácia Oncológica 

VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana 

VMER – Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

  



  
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Março e Abril de 2013 

 

 

14 

 

1. Introdução 

O estágio curricular de pré-mestrado em Ciências Farmacêuticas constitui um primeiro 

contacto dos estudantes com a realidade profissional. Após uma aprendizagem científica, que 

decorreu ao longo de cinco anos na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, o estágio de 

pré-mestrado tem como objetivos garantir a iniciação dos estudantes nos aspetos práticos do 

exercício farmacêutico e assegurar a aprendizagem das competências técnicas e exigências 

deontológicas para o futuro desempenho da profissão farmacêutica. Esta nova fase de formação, 

promovendo o desenvolvimento e aprofundamento da vivência da profissão, assegura que os 

estagiários, ao transitarem para a vida profissional, estarão aptos à prática do exercício 

farmacêutico e que o realizarão de forma competente e responsável. 

Para além da farmácia comunitária, os estagiários podem, sob a responsabilidade de um 

monitor farmacêutico, adquirir os conhecimentos de natureza prático-profissional numa farmácia 

hospitalar. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 44204, de 2 de Fevereiro de 1962, Farmácia Hospitalar 

compreende “o conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou 

serviços a eles ligados para colaborar nas funções de assistência que pertencem a esses 

organismos e serviços e promover a ação de investigação científica e de ensino que lhes couber”. 

Assim, os Serviços Farmacêuticos representam um elo essencial na qualidade dos cuidados 

hospitalares prestados, tendo o farmacêutico a responsabilidade de coordenação e representação 

desses mesmos serviços. 

Por forma a permitir o contacto com a realidade da atividade farmacêutica hospitalar e, visto 

que a compreensão da importância dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares só é possível através 

do contacto, observação e participação nas atividades desenvolvidas diariamente, foi realizado um 

estágio no Hospital de Santo António (Centro Hospitalar do Porto; E.P.E), nos meses de março e 

abril de 2013, sob orientação da Dra. Teresa Almeida.  

De facto, o ambiente hospitalar assume uma dimensão principal bastante diferente das 

outras áreas de atuação do farmacêutico, pelo que esta experiência se torna uma mais-valia na 

nossa formação.  

Assim, o presente relatório tem como objetivo descrever as principais atividades 

desenvolvidas e os conhecimentos adquiridos durante os dois meses do referido estágio, tendo em 

consideração a realidade e o método de trabalho do Hospital de Santo António. 
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2. CHP-HSA 

2.1. CHP: Organização e Estrutura 

“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]. 

O Hospital de Santo António (HSA) (Figura 1), antigamente designado Hospital Real de 

Santo António, localiza-se no Largo Professor Alberto Salazar, no centro da cidade do Porto. 

Fundado em 1799 e, por isso, instalado num edifício de grande valor histórico e arquitetónico, o 

HSA assume-se como um dos mais modernos e equipados hospitais do país, sendo uma 

referência de qualidade na prestação de cuidados de saúde. 

 

Figura 1 - Entrada principal do HSA – CHP, E.P.E (adaptado de [2]). 

De acordo com o Decreto-Lei nº 326/2007, de 28 de Setembro [3], o HSA encontra-se 

desde 2007 integrado no Centro Hospitalar do Porto (CHP), uma Entidade Pública Empresarial 

(E.P.E.) dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, formada por fusão do 

Hospital Geral de Santo António, E.P.E., com o Hospital Central Especializado de Crianças Maria 

Pia e a Maternidade Júlio Dinis. Mais recentemente e como estabelecido pelo Decreto-Lei nº 

30/2011, de 2 de Março [4], o Centro Hospitalar do Porto, E. P. E., mantendo a natureza de 

entidade pública empresarial, é alterado por fusão do Centro Hospitalar do Porto, E. P. E., criado 

pelo Decreto-Lei n.º 326/2007, de 28 de Setembro, e do Hospital Joaquim Urbano, constantes do 

anexo ao presente Decreto-Lei, do qual faz parte integrante. 

http://etcetal.pegada.net/j/wp-content/uploads/2013/01/hospital-santo-antonio-01jan13.jpg
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O Centro Hospitalar do Porto é um Hospital Central e Universitário que visa a excelência em 

todas as suas atividades, numa perspetiva global e integrada da saúde. Centra-se na prestação de 

cuidados que melhorem a saúde dos doentes e da população, em atividades de elevada 

diferenciação e no apoio e articulação com as restantes instituições de saúde. Privilegia e valoriza 

o ensino pré e pós graduado e incentiva a investigação com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia da saúde [2]. Possui vários Departamentos e Centros de 

Responsabilidade, que atuam como unidades funcionais, integrados nos objetivos e estratégias 

definidos para o Hospital, de entre os quais salientam: Medicina, Cirurgia, Cuidados Intensivos, 

Emergência e Serviço de Urgência (SU). 

2.2. Enquadramento dos Serviços Farmacêuticos no HSA 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) Hospitalares, regulamentados por diploma governamental, 

constituem uma estrutura importante dos cuidados de saúde dispensados em meio hospitalar. A 

Farmácia Hospitalar (FH) e as atividades farmacêuticas foram pela primeira vez reconhecidas e 

regulamentadas em 1962, pelo Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de Fevereiro. [5] 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (Figura 2) são departamentos com autonomia 

técnica e científica, sujeitos à orientação geral dos Órgãos de Administração dos Hospitais, perante 

os quais respondem pelos resultados do seu exercício. É da sua competência, assegurar a 

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

integrar as equipas de cuidados de saúde e promover ações de investigação científica e de ensino 

[5]. 
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Figura 2 - Enquadramento dos Serviços Farmacêuticos no CHP, E.P.E [2]. 

De acordo com as Boas Práticas de Farmácia Hospitalar (BPFH) [1], a direção dos SF é 

assegurada por um Farmacêutico Hospitalar (FH).  

Segundo o Manual da Farmácia Hospitalar (MFH) [6], os SF têm como responsabilidades: 

garantir a seleção, aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos a todos os doentes internados e em regime de ambulatório, de acordo com a 

legislação em vigor e as deliberações do Conselho de Administração do Hospital, tendo por base o 

uso seguro e racional de medicamentos e produtos farmacêuticos; garantir a produção de 

preparações galénicas estéreis e não estéreis (incluindo Nutrição Parentérica e Citotóxicos); 

participar na realização de ensaios clínicos, na informação sobre medicamentos, no exercício de 

ações de Farmacovigilância e de Farmácia clínica, integrando-se nas diferentes equipas 

assistenciais aos doentes e dispensando cuidados farmacêuticos. 
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3. Serviços Farmacêuticos 

3.1. O papel do farmacêutico hospitalar 

O Farmacêutico Hospitalar (FH) é o profissional responsável pela correta, segura e racional 

utilização do medicamento no Hospital, com formação para prestar qualquer informação sobre o 

medicamento a todos os outros profissionais de saúde [7]. 

No âmbito da sua atividade profissional o FH tem inúmeras responsabilidades: 

 Técnicas 

- Na aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos, matérias-primas e materiais de 

acondicionamento. 

 Científicas e tecnológicas 

- Preparação e controlo de qualidade de medicamentos; 

- Formulação, preparação e controlo de qualidade de misturas intravenosas; 

- Participação em comissões técnicas; 

- Atividades docentes. 

 De gestão/Económicas 

- Gestão de compras; 

- Gestão de stocks; 

- Análise de consumos. 

3.2. Organização e estrutura dos SF 

Os SF do HSA, apresentam um espaço renovado e quase totalmente centralizado num 

único local, Piso 0 do Edifício Neoclássico, com exceção da Unidade de Farmácia Oncológica 

(UFO), a qual está incluída na área do Hospital de Dia e do sector dos injetáveis de grande volume 

e soluções para diálise, hemodiálise e hemofiltração, localizado em edifício anexo. 

De acordo com o MFH [6], os SF do HSA são constituídos pelas seguintes áreas funcionais: 

 Seleção e Aquisição; 

 Receção e Armazenagem; 

 Produção e Controlo; 

 Distribuição e Farmácia Clínica; 

 Ensaios Clínicos (EC). 
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3.3. Recursos Humanos 

“Os recursos humanos são a base essencial de uma gestão com qualidade.” [6]. Deste 

modo, a dotação destes Serviços em meios humanos adequados, quer em número, quer em 

qualidade, assume especial relevo no contexto da reorganização da Farmácia Hospitalar. 

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

assegurados por uma equipa de profissionais de saúde que inclui farmacêuticos, técnicos de 

diagnóstico e terapêutica, auxiliares de ação médica e funcionários administrativos. 

3.4. Recursos Económicos 

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

hospital…” [1]. 

Numa luta constante contra uma teia administrativa cuja complexidade nem sempre é 

justificada por objetivos de rigor, os farmacêuticos hospitalares conseguem, em regra, obter os 

medicamentos de que os doentes precisam. Têm de ser capazes de gerir existências reduzidas, 

compatíveis com os compromissos reduzidos, e também de dialogar com os doentes para 

esclarecer eventuais dificuldades incontornáveis. 

Uma significativa fatia de 35% dos gastos totais do HSA são atribuídos à Farmácia 

Hospitalar, pelo que os farmacêuticos hospitalares são, de facto, uma estrutura técnica que suporta 

muitos dos processos contratuais, na procura incessante do melhor tratamento pelo menor custo. 

Neste contexto têm sido capazes de procurar e propor o uso de similares terapêuticos, sempre que 

esta seja a ferramenta adequada para quebrar monopólios sem prejuízo para os doentes. 

3.5. Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 

Da correta organização e gestão dos SF depende a qualidade dos Cuidados Farmacêuticos 

prestados, imprescindível no ambiente hospitalar. 

O sistema de Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF) é uma aplicação 

informática, instalada nos SF e nos Serviços de Aprovisionamento, que assiste na gestão, isto é, 

aquisição, distribuição, faturação e devolução, de todos os produtos farmacêuticos (PF). Alguns 

exemplos das suas funcionalidades incluem: 

 Validação da prescrição de doentes em regime de internamento e emissão de listas com 

essa informação; 
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 Validação da prescrição de doentes em regime de ambulatório e débito dos medicamentos 

dispensados; 

 Emissão e registo dos estupefacientes e psicotrópicos enviados para os diferentes serviços. 

Cada profissional tem um número mecanográfico e uma password com os quais acede ao 

sistema informático, de modo a que todas as operações realizadas fiquem registadas em seu 

nome. 

3.6. Sistema de Gestão de Qualidade 

A qualidade é parte integrante de qualquer atividade, não podendo ser desmembrada, nem 

delegada. Nos SF do HGSA encontra-se implementado o Sistema de Gestão de Qualidade definido 

pela Norma ISO 9001. Este sistema tem como objetivo a uniformização de procedimentos no 

sentido de aumentar o seu rendimento e qualidade e diminuir os erros. 

Esta “política” de qualidade torna possível a melhoria contínua dos processos, produtos e 

serviços e dota os SF dos meios necessários para aumentar a eficácia e garantir o cumprimento 

dos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade.  

3.7. Comissões Técnicas 

Uma das funções dos SF hospitalares é a participação em Comissões Técnicas. As 

Comissões Técnicas são órgãos consultivos, indispensáveis para a implementação de regras, 

normas de procedimentos e de utilização de medicamentos e outros PF. São essenciais como 

instrumentos multidisciplinares de decisão sobre emanação de pareceres contribuem para a 

melhoria da qualidade dos cuidados ao doente. 

3.7.1. Comissão de Ética para a Saúde 

A Comissão de Ética para a Saúde (CES) é um órgão multidisciplinar que dá apoio ao 

conselho de administração no sentido de resolver os problemas éticos que surgem da atividade de 

um hospital com atividade assistencial, ensino universitário e investigação. É composta por 

médicos, enfermeiros, farmacêuticos e profissionais da área das ciências sociais e humanas e tem 

como objetivo, zelar pela observância de padrões de ética no exercício das ciências médicas, de 

modo a proteger e garantir a dignidade e integridade humanas. 

As suas competências são: 

 Zelar pela salvaguarda da dignidade e integridade humana; 
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 Emitir pareceres sobre questões éticas; 

 Pronunciar-se sobre protocolos de investigação científica, nomeadamente os que se 

refiram a ensaios de diagnóstico ou terapêutica e técnicas experimentais que envolvem 

seres humanos e seus produtos biológicos; 

 Pronunciar-se sobre os pedidos de autorização para a realização de EC e fiscalizar a sua 

execução; 

 Pronunciar-se sobre a suspensão ou revogação da autorização para a realização de EC; 

 Promover a divulgação dos princípios gerais da bioética pelos meios adequados [8]. 

3.7.2. Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar 

A Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar (CCIH) integra seis médicos, um 

farmacêutico, dois enfermeiros e o diretor dos serviços hoteleiros. É dotada de capacidade técnica 

capaz de abranger as três vertentes essenciais de um programa global de prevenção e controlo da 

infeção: a vigilância epidemiológica, a elaboração e a monitorização do cumprimento de normas e 

recomendações de boa prática e a formação de profissionais [9]. 

3.7.3. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é constituída por três médicos e três 

farmacêuticos e é presidida pelo Diretor Clínico do Hospital ou por um dos seus adjuntos. 

Uma das competências atribuída à CFT consiste na autorização de todos os medicamentos 

que são utilizados no CHP. Esta autorização tem três vertentes: 

 Autorização de introdução de medicamentos via adenda ao FHNM; 

 Autorização de utilização de medicamentos por doente e por patologia; 

 Autorização de utilização de medicamentos por situação clínica. 

A CFT pronuncia-se, também, sobre a utilização de todos os medicamentos que sejam 

solicitados pelos diferentes profissionais de saúde e que não pertençam ao FHNM e respetiva 

Adenda, bem como os que estando incluídos são utilizados em indicações não previstas no RCM, 

dependendo do parecer da CES. 

Compete, ainda, à CFT: 

 Atuar como órgão consultivo e de ligação entre os serviços de ação médica e os 

farmacêuticos; 
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 Elaborar as Adendas privativas de aditamentos ou de exclusão ao formulário e ao manual 

de farmácia; 

 Velar pelo cumprimento do FHNM e sua Adenda; 

 Pronunciar-se, quando solicitada pelo seu presidente, sobre a correção da terapêutica 

prescrita aos doentes e sem quebra das normas deontológicas; 

 Apreciar em cada serviço os custos da terapêutica que periodicamente lhe são 

submetidos, após emissão de parecer obrigatório pelo diretor dos SF; 

 Elaborar, observando parecer de custos, a emitir pelo diretor dos SF, a lista de 

medicamentos de urgência que devem existir nos serviços de ação médica; 

 Pronunciar-se sobre a aquisição de medicamentos que não constem do formulário, ou 

sobre a introdução de novos PF; 

 Propor o que tiver por conveniente, dentro das matérias da sua competência e das 

solicitações a receber. 

A CFT é obrigada a enviar trimestralmente ao INFARMED os seus pareceres e relatórios 

[10]. 

4. Seleção, Aquisição e Armazenamento de produtos Farmacêuticos 

A seleção de medicamentos para o hospital deve ter por base o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM), bem como, as necessidades terapêuticas dos doentes do 

hospital.  

O FHNM é uma publicação oficial de divulgação no âmbito dos serviços de saúde que o 

adotam e que, através da seleção, feita por profissionais especializados, dos medicamentos que à 

luz de determinado conjunto de critérios foram considerados como os mais aconselháveis, tem 

como objetivo auxiliar o médico na escolha do medicamento a prescrever, fornecendo-lhe, para tal 

e numa perspetiva de orientação e disciplina terapêutica, uma informação clara e isenta sobre o 

mesmo. A elaboração e atualização do Formulário, desde 1962 atribuída a uma comissão, 

inicialmente designada por Comissão Permanente do Formulário Hospitalar de Medicamentos, 

compete atualmente à Comissão do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos, órgão 

consultivo do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, adiante designado por 

INFARMED, sendo a sua composição, competência e funcionamento definidos por portaria do 

Ministro da Saúde.  

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) tem competências para elaborar Adendas de 

aditamento ou exclusão ao FHNM e zelar pelo seu cumprimento [11]. A adenda ao FHNM do 
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hospital deverá estar permanentemente disponível para consulta. A seleção de medicamentos a 

incluir na adenda ao FHNM tem de ser feita pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, com base 

em critérios baseados nas necessidades terapêuticas dos doentes, não contempladas no FHNM, 

na melhoria da qualidade de vida dos doentes e em critérios fármaco-económicos. 

O farmacêutico hospitalar é responsável por garantir aos doentes os medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos de melhor qualidade e aos mais baixos custos. 

A aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, é da 

responsabilidade do farmacêutico hospitalar, devendo ser efetuada pelos Serviços Farmacêuticos 

em articulação com o Serviço de Aprovisionamento [6]. 

A correta gestão dos PF é um passo crucial para garantir a qualidade dos serviços de saúde 

prestados pelos SF, permitindo o seu uso racional e a sua dispensa aos doentes da forma mais 

adequada, isto é, colocando estes mesmos produtos à disposição dos doentes, no espaço de 

tempo compatível com a eficácia do tratamento e ao menor custo global. Neste sentido, as 

atividades de aprovisionamento tornam-se indispensáveis já que proporcionam o fornecimento dos 

produtos e serviços farmacêuticos com qualidade e na quantidade adequada, no tempo em que 

são exigidos e ao menor custo. 

A gestão dos PF é realizada pelo Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), sendo este o 

armazém central de medicamentos e outros PF do CHP.   

4.1. Organização Espacial 

O APF localiza-se no Piso 0 do Edifício Neoclássico e está organizado em diferentes 

setores (Figura 3): 

 Armazém geral subdividido em 7 áreas de acordo com a categoria de produtos a 

armazenar; 

 Armazém de produtos inflamáveis, antisséticos e desinfetantes (Figura 4); 

 Armazém de injetáveis de grande volume, soluções de diálise, hemodiálise e hemofiltração 

(em edifício anexo) (Figura 5). 
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Figura 3 - Planta do armazém geral do APF. 

 

 

 

Figura 4 - Armazém de produtos inflamáveis, antisséticos e desinfetantes. 
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Figura 5 - Armazém de injetáveis de grande volume, soluções de diálise, hemodiálise e hemofiltração. 

4.2. Gestão de Stocks/Existências 

A correta gestão de stocks é fundamental para responder às solicitações no que respeita a 

medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos, sem que ocorra rutura ou 

atraso de resposta. O objetivo é garantir que os mesmos não atinjam um ponto de rutura e, que 

como tal, não haja um atraso na resposta dada à solicitação de qualquer existência. Do mesmo 

modo, para evitar essa rutura não devem ser criados stocks excessivos, já que isso constitui 

empate de capital da instituição e má gestão dos recursos económicos e logísticos dado que 

maiores stocks necessitam de mais espaço de armazenamento, ficando o produto sujeito a 

alterações de conservação e à expiração do seu prazo de validade (PV).  

A gestão de stocks é suportada pelo mesmo sistema de informação e gestão – GHAF, 

estando os medicamentos e outros produtos farmacêuticos classificados no plano de gestão de 

acordo com os seguintes parâmetros: 

- Relevância para a prestação de cuidados; 

- Consumo; 

- Valor económico [12]. 
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4.2.1. HLS 

Com vista a uma racionalização de custos e de existências e a um processo de melhoria 

contínua, o CHP adotou o modelo de gestão Hospital Logistics System (HLS) que aplica as 

ferramentas da filosofia japonesa Kaizen ao ambiente hospitalar, incluindo nos SF [2]. 

Kaizen, palavra de origem japonesa, significa mudança (kai) para melhor (zen), tendo este 

modelo o objetivo de eliminar o desperdício e aumentar a eficácia dos resultados [13]. 

No APF, a aplicação desta filosofia incide especialmente em quatro pontos essenciais: 

 Diminuição de stocks; 

 Otimização dos procedimentos efetuados; 

 Redução de erros e ruturas de stock; 

 Racionalização dos recursos humanos. 

Seguindo este modelo, a gestão dos stocks é realizada através de um cartão designado por 

Kanban (palavra de origem nipónica que significa “registo”), correspondente a cada produto. Para a 

implementação deste método, foram analisados os consumos anuais de todos os PF e definidos 

pontos de encomenda (PE) para cada um. Entende-se como PE a quantidade mínima necessária a 

partir da qual deve ser feita uma encomenda, de forma a não haver rutura de stock. Todos os 

Kanban’s são constituídos pela seguinte informação (Figura 6) 

 

Figura 6 - Kanban e respetiva legenda. 
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No sentido de garantir uma correta gestão, o sistema por Kanban deve seguir os seguintes 

passos: 

 O Kanban é colocado junto do produto, no pondo de encomenda, ou seja, quando se 

atinge o número de unidades mínimas encontra-se o cartão. 

 O Kanban é retirado e colocado num suporte com a indicação “produtos a encomendar”. 

Posteriormente, os Kanbans são recolhidos. 

 A encomenda é efetuada por leitura ótica do Kanban sendo que o sistema reconhece o 

produto e gera a encomenda da quantidade previamente estabelecida. 

 Quando a encomenda é rececionada, o Kanban é recolocado na posição do ponto de 

encomenda. 

A quantidade a encomendar é, geralmente, igual ao PE. No entanto, esta contempla os 

arredondamentos necessários devido às dimensões das caixas e ainda os ajustes (por excesso ou 

defeito) do número de embalagens. O cálculo dos valores de PE (ANEXO I) para cada PF é 

efetuado, quando possível, recorrendo ao historial de consumo do medicamento referente a um 

ano completo. Este cálculo tem em conta o consumo médio mensal do PF, o lead time (LT), o 

coeficiente de variabilidade na procura (25%) e coeficiente de variabilidade do LT (20%). [14] 

O PE de cada PF é único e é calculado tendo em conta todo o circuito da encomenda ( lead 

time – LT), desde que se atinge o PE, passando pelo pedido de encomenda aos serviços 

administrativos até à receção da mesma. Assim, sempre que se atinge o quantitativo de reposição, 

isto é, o PE de um determinado PF, o Kanban respetivo é colocado na caixa de produtos a 

encomendar. Diariamente, a pessoa responsável pelas encomendas reúne todos os Kanban’s e 

procede ao seu pedido no GHAF. Para tal, é elaborada uma “Lista Comum” partilhada entre o APF 

e o Aprovisionamento, sendo este último o responsável pela sua análise e posterior encomenda. 

4.3. Sistemas e critérios de aquisição de produtos farmacêuticos 

A seleção de medicamentos a adquirir pelos SF é feita tendo por base as necessidades do 

hospital e são selecionados medicamentos incluídos no FHNM, na Respetiva Adenda e ainda, em 

casos devidamente justificados, medicamentos extra-formulário. Com vista ao controlo de custos, a 

aquisição de qualquer produto deve ter por base alguns critérios, entre os quais o preço por 

unidade e a qualidade do produto. São também selecionadas as apresentações farmacêuticas e 

características técnicas mais adequadas aos serviços. 
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A aquisição dos PF é da responsabilidade da Diretora dos SF em articulação com o Serviço 

de Aprovisionamento. 

Para além dos critérios mencionados acima, outros apresentam também grande importância 

no momento de escolha do fornecedor como prazos de entrega, valor de encomenda mínimo ou 

critérios de pagamento. Após a escolha do fornecedor, é realizada uma previsão de gastos anuais 

e, após aprovação por parte do Conselho de Administração, é desbloqueado o valor anual para a 

aquisição do produto em causa que vai, sendo gasto à medida que se desencadeiam as 

encomendas. Caso o valor anual seja gasto antes do final do ano, o procedimento descrito 

anteriormente deve ser repetido. 

Para se proceder à aquisição de qualquer produto, os SF podem fazê-lo de diversas formas: 

 Catálogo de aprovisionamento da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) – o 

primeiro passo aquando da necessidade de aquisição de PF consiste em recorrer ao 

catálogo de aprovisionamento da ACSS. Este catálogo contém todos os produtos (incluindo 

material de escritório) que são necessários ao bom funcionamento de um Hospital. Os 

fornecedores interessados em entrar no catálogo submetem a sua candidatura à ACSS. A 

proposta será avaliada, sendo aceites as melhores propostas. Cabe a cada Hospital 

consultar o catálogo e decidir qual o fornecedor a quem deve fazer o seu pedido. É 

vantajoso escolher, sempre que possível, o fornecedor com que mais frequentemente se 

trabalha com o intuito de obter as melhores condições de preço possíveis; 

 Consulta direta de fornecedores – face à maior rapidez de processo administrativo e 

burocrático este método é usado com alguma frequência na aquisição de PF para o CHP. 

Neste caso o CHP, através de um estudo de mercado, contacta diretamente o fornecedor 

ou os fornecedores do produto em causa. Cabe ao aprovisionamento aprovar a autorização 

de despesa; 

 Aquisição direta a fornecedor próprio do CHP – em casos excecionais, como o de rutura de 

stock ou quando o volume de produto a encomendar não justifica os portes impostos pelo 

fornecedor, os SF poderão efetuar uma compra direta a um fornecedor escolhido pelo CHP. 

A Farmácia Lemos foi o fornecedor escolhido, visto ter oferecido as melhores condições de 

aquisição, nomeadamente prazos de entrega e condições de pagamento. 
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4.3.1. Medicamentos sujeitos a autorização de utilização especial 

A Utilização Especial de Medicamentos (AUE) reveste-se de carácter excecional e carece 

de autorização prévia a conceder pela Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de 

Saúde, INFARMED, I.P., ao abrigo do disposto no artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 

Agosto [15], observados os requisitos e condições definidas no regulamento aprovado pela 

Deliberação n.º 105/CA/2007, em 1 de Março de 2007 [16]. O n.º 3 do artigo 9.º da referida 

Deliberação estipula que "Os requerentes devem, em regra, apresentar anualmente, durante o mês 

de Setembro, um pedido único de AUE por medicamento considerado de benefício clínico bem 

reconhecido, para vigorar no ano seguinte. 

Uma AUE deverá ser requisitada ao INFARMED sempre que os SF necessitem de utilizar 

um medicamento que não possua Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal ou 

autorização de importação paralela ou que, no caso de as possuir, não estejam comprovadamente 

a ser comercializados. Assim, ao abrigo do Decreto-Lei 176/2006, de 30 de agosto [15], e 

cumprindo os requisitos da Deliberação 105/CA/2007, de 1 de março de 2007 [16], uma AUE pode 

ser concedida quando se verifique uma das seguintes condições: 

 Justificação clínica, sendo os PF considerados imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou 

tratamento de uma dada patologia; 

 Necessidade de resposta a uma propagação, atual ou potencial, de agentes patogénicos, 

toxinas, agentes químicos ou radiação nuclear; 

 Em caso excecional, aquisição e dispensa a um doente específico. 

Outras das condições que deverão necessariamente cumprir são: 

 Não existir em Portugal medicamentos essencialmente similares aprovados; 

 Os medicamentos que se pretendem importar destinam-se a resolver problemas clínicos 

comprovadamente sem alternativa terapêutica. 

De acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 11.º da Deliberação 105/CA/2007, de 1 de março 

de 2007 [16], a AUE é válida até ao último dia do ano para o qual foi concedida. 

4.3.2. Estupefacientes e Psicotrópicos 

A distribuição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos exige um tipo de 

distribuição especial, dadas as suas características particulares. Neste sentido, por imposição legal 
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e pelas características do próprio medicamento é necessário um circuito especial de aquisição e 

distribuição. 

Normalmente associados à prática de crimes e ao consumo de drogas, os psicotrópicos e 

os estupefacientes são também medicamentos utilizados na terapêutica de diversas doenças, 

algumas com elevada incidência na população. Dada a sua associação a atos ilícitos, estes 

produtos são alvo de muita atenção por parte das autoridades competentes, sendo um dos tipos de 

substâncias mais controlados em todo o mundo. Assim, face à especificidade dos seus efeitos e 

potencial abusivo, estão sujeitos a regras legais, descritas no Decreto-Lei 15/93, de 22 de janeiro 

[17], no sentido de combater o tráfico ilícito assim como regulamentar o seu uso terapêutico. O 

INFARMED é a entidade competente a nível nacional responsável pela supervisão e fiscalização 

do uso de substâncias psicotrópicas e estupefacientes, comunicando anualmente à Organização 

das Nações Unidas (ONU) as previsões anuais e os consumos reais [18]. 

Segundo o artigo 18º do Decreto-Lei 61/9, de 12 de outubro [19], a aquisição de 

psicotrópicos e estupefacientes, devido às suas características, obedece a normas próprias. 

Segundo esta diretiva legal, a aquisição de psicotrópicos e estupefacientes, é feita sob requisição 

escrita (ANEXO II), devidamente assinada e autenticada, pelo respetivo responsável, a destacar de 

livro de modelo aprovado pelo INFARMED, ou mediante documento emitido por meios informáticos, 

de valor equivalente. Este documento é elaborado em duplicado e enviado juntamente com a nota 

de encomenda ao fornecedor. Este devolve o documento original aos SF carimbado e assinado 

pelo Diretor Técnico do laboratório fornecedor. O documento é por último, arquivado com a guia de 

remessa do medicamento fornecido durante pelo menos 3 anos. 

4.4. Empréstimos de Produtos Farmacêuticos 

O pedido de empréstimo de um medicamento/produto farmacêuticos ao exterior é feito 

quando o mesmo não existe nos SF ou em qualquer serviço clínico do hospital, em caso de rutura 

de stock de curta duração ou em situações de emergência [19]. Do mesmo modo, os SF podem 

ceder medicamentos/produtos farmacêuticos ao exterior sempre que as existências o permitam, ou 

em situações de life-saving [20] 

Estes empréstimos devem ser devidamente registados no GHAF, fazendo referência ao 

número de unidades pedidas ou cedidas, bem como, à denominação do produto (DCI no caso de 

ser medicamento), lote e prazo de validade. Uma cópia deste documento deve acompanhar o 

produto e a outra deve ser arquivada no dossier correspondente [19, 20]. 

 



  
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Março e Abril de 2013 

 

 

31 

 

4.4.1. Pedidos à Farmácia Lemos 

É da responsabilidade do Diretor de Serviço a definição dos medicamentos/produtos 

farmacêuticos a solicitar ao fornecedor em causa e comunicação ao TSS responsável pelo APF. 

Periodicamente, deverá ser analisada a lista dos medicamentos/produtos farmacêuticos solicitados 

no sentido de avaliar a sua frequência e quantitativos, ponderando a sua necessidade e outros 

alternativos [21]. 

Os medicamentos/produtos farmacêuticos a solicitar à Farmácia Lemos incluem: 

 Medicação esporádica do CHP – pedidos desencadeados por sistema de Kanban; 

 Medicação esporádica HMP/MJD/HJU – estas unidades passam a gerir o stock desta 

medicação esporádica e os pedidos ao APF;  

 Medicação em falta no CHP – algum medicamento/produto que esteja em rotura por estar 

esgotado no fornecedor habitual ou por outro motivo; 

 Manipulados.  

O pedido da encomenda é efetuado com recurso à aplicação informática GHAF [21].  

4.5. Receção e conferência dos produtos adquiridos 

A receção e conferência dos produtos adquiridos pelo SF têm lugar na área de receção 

anexa ao APF (Figura 7) e é realizada pelo TDT responsável, no APF. Este é um espaço 

estrategicamente localizado junto ao armazém geral e com acesso direto ao exterior, possibilitando 

assim a descarga de encomendas. Destina-se à confirmação da encomenda recebida e à respetiva 

introdução no stock dos SF, incluindo por isso o conjunto de atividades desde a chegada dos 

produtos às instalações hospitalares até à disponibilização dos mesmos para transferência para os 

diferentes serviços, com vista a garantir a conformidade do produto recebido com a aquisição 

pretendida. 
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Figura 7 - Área do APF para receção e conferência dos produtos obtidos. 

Cada encomenda deve vir acompanhada por uma guia de remessa e/ou fatura. 

Por forma a evitar ou reduzir eventuais riscos, a receção de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos contempla 2 fases [22]: 

1ª Fase (responsável pela receção - TDT ou AOP - na presença do transportador): Compete 

ao TDT/AOP confirmar o destino da encomenda: SF do CHP. Posteriormente, verificam o estado 

das embalagens (qualquer indício visível de dano ou quebras) e o número de volumes de 

mercadoria entregue. Por fim, verificam o destino da encomenda: interno (APF ou outro armazém) 

ou externo (serviços do CHP) e validam a quantidade recebida com o que vem mencionado no 

documento que acompanha o transporte.  

2ª Fase (processo de validação executado exclusivamente pelo TDT após abertura da 

encomenda e anexo das guias de remessa/faturas/notas de encomenda): 

O TDT compara a mercadoria entregue com a faturada, dando prioridade aos produtos 

refrigerados. Compara depois a mercadoria entregue e faturada com a que foi pedida e constante 

na adjudicação (nota de encomenda). Seguidamente verifica o lote e PV dos 

medicamentos/produtos farmacêuticos e regista no duplicado da guia de remessa ou fatura, caso 

não conste. Depois de validar a conformidade, o TDT coloca a etiqueta verde com a designação 

“CONFERIDO”, podendo o produto ser guardado no local correspondente do armazém. Quando é 

verificada alguma discordância, coloca-se um cartão vermelho com a designação “PRODUTO NÃO 

CONFORME”. Neste caso, o TDT reporta a situação ao fornecedor, podendo ser necessário 
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efetuar devolução da encomenda. Os produtos em não conformidade ficam anexados ainda à nota 

de encomenda a aguardar resposta do fornecedor. 

A documentação validada é depois enviada para o Serviço de Aprovisionamento para que 

seja dada entrada no programa GHAF.  

Existem algumas particularidades aquando da receção de determinados PF, como é o caso: 

 dos medicamentos destinados a Ensaios Clínicos (EC), os quais não são conferidos no 

aprovisionamento, sendo enviados para o sector correspondente, onde serão, 

posteriormente, rececionados e conferidos, de acordo com os procedimentos internos. 

  dos produtos de frio, psicotrópicos e estupefacientes, os quais têm prioridade sobre os 

restantes PF. No caso destes últimos, a requisição que os acompanha deve ser 

arquivada em dossier próprio; 

 dos produtos hemoderivados, os quais têm de ser acompanhados do Certificado de 

Autorização de Utilização do Lote (CAUL), emitido pelo INFARMED, relativo ao lote dos 

produtos rececionados. Os CAUL são ainda digitalizados e partilhados informaticamente 

para permitir o acesso de todo o CHP a essa informação. 

4.6. Armazenamento 

O armazenamento é feito de acordo com as características do produto (especificadas no 

RCM e/ou embalagem) nos locais pré-definidos e de acordo com o princípio First Expired First Out 

(FEFO) de modo a garantir a rotatividade de stock e minimizar, assim, a estagnação de produto. 

Um armazenamento adequado permite assegurar a manutenção da qualidade, segurança e 

eficácia dos PF durante o PV estabelecido. 

O armazenamento de PF no APF é efetuado obedecendo às normas indicadas no MFH [6] 

bem como da Portaria n.º 348/98, de 15 de junho [23]. 

Os medicamentos e outros produtos farmacêuticos são armazenados de forma ordenada 

segundo uma regra previamente estabelecida, neste caso, por ordem alfabética da sua 

denominação (DCI no caso de medicamentos) seguida por ordem crescente de dosagem, em 

prateleiras numeradas. O local para o armazenamento de cada produto está devidamente 

identificado na respetiva prateleira, na qual, existe uma lista com todos os PF. No âmbito do 

modelo Kaisen, foi estabelecido que os produtos são retirados da direita para a esquerda e 

dispostos à chegada no sentido inverso. 
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As existências armazenadas representam uma responsabilidade acrescida em termos de 

garantia de estabilidade e qualidade dos produtos. A estabilidade de uma preparação depende de 

fatores como a temperatura, a luz e a humidade. Nesse sentido, os medicamentos são 

conservados nas condições adequadas de luminosidade, temperatura e humidade (protegido de 

luz solar direta, humidade inferior a 60%, temperatura entre 15 e 25 °C), sendo estas últimas 

monitorizadas por um sistema de controlo e registo automáticos de funcionamento contínuo. São 

consideradas condições especiais de conservação para: [12]: 

- Medicamentos termolábeis, os quais são armazenados em sala própria equipada com 

câmaras frigoríficas (Figura 8) ou frigoríficos próprios com temperatura controlada entre 2 e 8 ºC, 

ligados ao sistema de controlo e registo de temperatura e com alarme instalado; 

- Medicamentos fotossensíveis; 

- Produtos inflamáveis, os quais devem cumprir os requisitos descritos na Portaria n.º 53/71 

de 3 de Fevereiro [24], sendo armazenados num local individualizado do restante APF com acesso 

para o interior com porta corta-fogo e fecho automático, a abrir para fora, paredes interiores 

reforçadas e resistentes ao fogo, vão exterior fusível e chão impermeável, inclinado, rebaixado e 

drenado para bacia coletora, não ligado ao esgoto; 

- Citotóxicos (CTX), cujo armazenamento é feito separadamente dos outros medicamentos, 

na Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), sinalizados como tal e com estojo de descontaminação 

em local visível e assinalado; 

- Estupefacientes e psicotrópicos, para os quais existe um local de armazenamento 

individualizado de acesso restrito (Figura 9), com fechadura de segura e prateleiras que permitam a 

arrumação dos medicamentos de forma adequada, isto é, devidamente separados e rotulados; 

- Gases medicinais são armazenados em área separada do restante APF. 

 

Figura 8 - Câmara frigorífica do APF para armazenamento de medicamentos termolábeis. 
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Figura 9 - Sala com acesso restrito de armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos do APF. 

Os injetáveis de grande volume e as soluções para diálise, hemodiálise e hemofiltração 

encontram-se num sector separado do resto do APF (Figura 5). Neste caso, não devido a qualquer 

legislação em particular, mas pelo grande espaço ocupado pelos produtos em causa, bem como 

pela facilidade na descarga por parte dos transportadores, dado que a receção e conferência dos 

mesmos é efetuada diretamente no sector onde são armazenados. 

4.7. Controlo de Prazos de Validade 

Antes de qualquer autorização de introdução no mercado (AIM), todos os medicamentos 

são submetidos a ensaios de estabilidade em condições normalizadas e internacionalmente 

reconhecidas. O prazo de validade (PV) e as condições de conservação dos medicamentos são 

fixados em função dos resultados destes ensaios de estabilidade e, por isso, controlo de PV 

constitui um passo importante na garantia de estabilidade e segurança dos PF. 

O controlo dos PF ocorre aquando da sua receção, sendo efetuado o registo do lote e prazo 

de validade no GHAF. Existe um sistema mensal de controlo de PV que verifica todos os 

medicamentos/produtos farmacêuticos com um período de caducidade até três meses a contar da 

data de controlo. Por isso, no início de cada mês é impressa uma listagem via GHAF dos produtos 

que terminam o PV nos três meses seguintes. Os PF presentes nestas listagens são analisados e 

aqueles que possam permanecer no stock depois de terminado o PV são retirados e o respetivo 

fornecedor é contactado. Este pode aceitar a devolução e devolver em produtos com prazo de 

validade superior ou emitir uma nota de crédito ou ainda não aceitar a troca dos medicamentos em 
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causa, como acontece com os medicamentos de importação. No caso em que o laboratório não 

emite o crédito ou a troca do produto, os medicamentos em causa são incinerados [25]. 

Na eventualidade de ser um produto com grande saída é colocada uma etiqueta 

autocolante para sinalizar o PV curto. Coloca-se também uma informação junto de todas as 

unidades de existência de determinado produto com PV a expirar [25]. 

4.8. Inutilização de Produtos Farmacêuticos 

A inutilização de um PF torna-se imperativa sempre que a sua estabilidade seja posta em 

causa, não sendo possível garantir a eficácia ou segurança do tratamento para o doente. Assim, 

um medicamento deverá ser selecionado para respetiva inutilização, quando se verificar pelo 

menos uma das seguintes condições [26]: 

 Medicamentos embalados em unidose cuja embalagem primária tenha sido violada; 

 Medicamentos embalados em unidose cuja embalagem primária tenha sido danificada, 

sempre que a reembalagem não seja possível ou não seja economicamente vantajosa; 

 Medicamentos embalados em embalagem multidose que foram abertos; 

 Medicamentos e produtos farmacêuticos que estiveram armazenados ou foram 

manuseados de modo inadequados; 

 Medicamentos que apresentem alteração das suas características organoléticas; 

 Medicamentos e produtos farmacêuticos que se encontrem fora do PV e cujo laboratório 

não aceite a troca ou devolução; 

 Medicamentos manipulados que se encontrem fora do prazo de validade; 

 Medicamentos e produtos farmacêuticos em que a integridade física das suas embalagens 

foi afetada. 

A inutilização física dos PF deve ser acompanhada da respetiva inutilização informática 

utilizando o CdM (“Circuito do Medicamento”), uma aplicação informática instalada nos SF e nos 

serviços clínicos, onde é feita a prescrição médica e a validação farmacêutica [12]. 

De acordo com o Despacho nº 242/96, de 5 de Julho [27], os medicamentos e produtos 

químicos são classificados como pertencentes ao Grupo IV, resíduos hospitalares específicos de 

incineração obrigatória. Os resíduos do Grupo IV devem, por isso, ser acondicionados em 

contentores vermelhos de lixo biológico, com exceção dos materiais cortantes e perfurantes, os 
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quais devem ser acondicionados em contentores imperfuráveis. Estes contentores são 

periodicamente recolhidos para serem incinerados [26]. 

A destruição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos é realizada de acordo com o 

previsto no Decreto Regulamentar nº 61/94, de 12 de Outubro, sendo elaborado um Auto de 

Inutilização [28]. 

De acordo com o despacho nº 242/96, de 5 de Julho [27], os Produtos de Nutrição Artificial 

são classificados como pertencentes ao Grupo II, resíduos hospitalares não perigosos, não sujeitos 

a tratamentos específicos, podendo ser equiparados a resíduos urbanos. 

5. Produção e Controlo de Medicamentos 

Segundo a Portaria n.º 594/2004, 2 de Junho, “os medicamentos manipulados são 

medicamentos preparados segundo fórmulas magistrais ou oficinais sob a direta responsabilidade 

do farmacêutico numa farmácia de oficina ou nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SF) ”. 

Assim sendo, os medicamentos manipulados podem apresentar-se como fórmulas magistrais, o 

medicamento é preparado segundo uma receita médica que especifica o doente para quem o 

medicamento se destina, ou como um preparado oficinal, preparado segundo as indicações de 

uma farmacopeia ou de um formulário [29]. 

Hoje em dia, a produção de medicamentos manipulados a nível hospitalar é cada vez 

menor, visando principalmente o preenchimento de nichos não ocupados pela indústria 

farmacêutica e a personalização da terapêutica. A manipulação pode ainda ser encarada como 

uma forma de melhorar a racionalização da distribuição de determinados PF, permitindo a 

obtenção de vantagens económicas. Um exemplo muito claro desta gestão é o fracionamento de 

medicamentos injetáveis, que permite reduzir os custos da terapêutica de um dado doente. [30] 

De forma a responder às exigências colocadas, os SF têm necessidade de desenvolver 

múltiplas atividades em áreas bastante diversas, abrangendo a preparação de formas 

farmacêuticas estéreis e não estéreis [31].  

À semelhança dos medicamentos industrializados, também os medicamentos produzidos 

em pequena escala tem de apresentar três requisitos essências: qualidade, segurança e eficácia. 

De entre as referidas características, a qualidade e segurança são da responsabilidade do 

farmacêutico. Nesse sentido é fundamental que o TSS elabore, de acordo com orientações 

regulamentares e normas existentes, manuais de procedimentos que garantam a qualidade ao 
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nível de todos os processos de preparação, a avaliação de risco de cada uma das preparações e a 

qualidade das matérias-primas e materiais de acondicionamento utilizados. [31]  

No caso dos medicamentos manipulados, em que a preparação de destina a uma 

administração imediata do produto, a sua qualidade e segurança apenas pode ser assegurada se 

houver um planeamento e validação de todo o procedimento de preparação. Para tal é fundamental 

desde logo assegurar a qualidade das matérias- primas utilizadas, a qual é comprovada através 

dos respetivos certificados de análise, fornecidos pelos fornecedores. Assim como a 

implementação das “boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em 

farmácia de oficina e hospitalar” que constam do anexo à Portaria n.º 594/2004 de 2 de Junho.[32].  

No que respeita à produção de medicamentos estéreis, o capítulo 797 da farmacopeia 

americana, “Sterile Compounding”, assume uma grande relevância, mostrando-se o seu conteúdo 

de extrema utilidade na diminuição do risco de contaminação microbiológica na preparação da 

forma farmacêutica estéril (FFE). Devido à importância da qualidade destas preparações, este 

capítulo engloba normas relativas aos locais de preparação e aos manipuladores.  

Por último, a realização de ensaios de controlo de qualidade e verificação do produto final, 

são também de extrema importância, uma vez que podem servir, por exemplo, para o despiste de 

algumas incompatibilidades. Desta forma, devem realizar-se a todas as averiguações necessárias, 

tais como os ensaios organoléticos, de realização obrigatória, e os ensaios não destrutivos, 

presentes na Tabela 1. Além disso deve ser efetuada uma verificação final da massa ou volume de 

medicamento a dispensar, o qual deve corresponder à quantidade ou ao volume prescrito.  

Os ensaios a realizar para cada preparação encontram-se especificados nas respetivas 

ordens de preparação (OP), e após a sua realização deve proceder-se ao registo dos resultados 

obtido [29]. 

Tabela 1 - Ensaios não destrutivos (adaptado de [1]) 

Forma Farmacêutica Ensaio 

Forma Farmacêuticas Sólidas Uniformidade de massa 

Formas Farmacêuticas Semissólidas pH 

Soluções não estéreis Transparência; pH 

Soluções Injetáveis 
Partículas em suspensão; pH; fecho das ampolas; 

doseamento; esterilidade 
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5.1. Estruturação da Unidade de Produção 

O sector de produção tem o propósito de definir metodologias de fracionamento, 

reembalagem e de preparação de FF em dosagens e apresentações adequadas a determinados 

doentes, sempre que não exista alternativa no mercado nacional. Nos SF, a Produção está dividida 

em: 

 Área de produção de Formas Farmacêuticas Estéreis (FFE); 

 Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) 

 Área de produção de Formas Farmacêuticas Não Estéreis (FFNE); 

 Área de fracionamento e reembalagem; 

5.2. Formas farmacêuticas estéreis (FFE) 

5.2.1. Organização do espaço 

A manipulação de FFE deve ser realizada em ambientes controlados, obrigatoriamente sob 

supervisão farmacêutica, de forma a garantir a minimização dos riscos potenciais de contaminação 

microbiológica e erros de preparação. Com efeito e de acordo com a Portaria nº 42/92 de 23 de 

Janeiro, a sua preparação deve ser realizada em áreas limpas, em que a entrada dos operados e 

dos materiais é feita por antecâmaras. [32] 

A área limpa ou sala branca (Figura 10 C) consiste numa sala/local em que se procede 

efetivamente à produção de FFE e cujas características se encontram regulamentadas na Portaria 

nº 42/92 de 23 de Janeiro. [32] De forma a garantir a esterilidade das preparações as áreas limpas, 

deverão possuir superfícies lisas, impermeáveis, sem juntas, para minimizar a libertação e 

acumulação de partículas ou microrganismos assim como para permitir a aplicação repetida de 

agentes de limpeza e de desinfetantes. [32] Devem ainda ser alimentadas com ar devidamente 

filtrado e mantidas num estado de limpeza convencionado, garantindo a qualidade e segurança de 

todas as preparações [32]. 

Além da zona branca, a área de produção de FFE é composta por outras duas zonas não 

estéreis (Figura10): zona negra (A), zona cinza ou antecâmara (B). 
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A zona negra é o local onde se prepara todo o material a introduzir na sala de preparação, o 

qual é posteriormente transferido para a sala limpa através do transfer. Esta sala possui frigoríficos 

para o armazenamento de preparações que necessitem de refrigeração [32].  

A zona cinzenta ou antecâmara é a divisão onde os operados procedem à lavagem e 

desinfeção das mãos e braços até aos cotovelos, e se equipam com vestuário estéril (touca, touca 

e máscara do tipo P2, bata e luvas estéreis). A entrada na antecâmara encontra-se demarcada por 

uma linha vermelha, a qual só se pode transpor utilizando protetores de calçado. [33, 34]. 

5.2.2. Técnicas de assepsia 

 Independentemente do procedimento utilizado na preparação de uma FFE este tem sempre 

de assegurar a esterilidade do produto final. Nesse sentido compreende-se que recurso à produção 

das preparações em câmaras de fluxo laminar (CFL) em salas limpas constituem importantes 

medidas na prevenção de possíveis contaminações. Contudo, por si só não são suficientes sendo 

necessário assegurar o cumprimento de técnicas de assepsia.  

A técnica assética é um conjunto de procedimentos utilizados para manipular produtos 

estéreis a fim de manter a esterilidade das FFE durante a sua preparação. [35] Para tal, deveremos 

considerar os seguintes aspetos [36]: 

Figura 10 - Zona negra (A), cinzenta (B) e branca (C) da produção de FFE 
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 Possuir perfeito conhecimento do trabalho a executar; 

 Estabelecer previamente a sequência das operações, por ordem de risco e de 

contaminação, decrescentes; 

 Todo o material introduzido na CFL, incluindo ampolas, frascos, seringas e agulhas, deve 

ser previamente desinfetado com álcool a 70º; 

 As mãos devem estar desinfetadas e enluvadas e não devem contactar com material que 

esteja fora da câmara; 

 Trocar de luvas sempre que estas se rompam ou que a sessão de trabalho se prolongue 

por mais de 2 horas. 

 Realizar apenas a movimentação indispensável e de modo lento na CFL; 

 Evitar gestos como coçar o rosto, ajustar a máscara, óculos ou touca; 

 Operadores que apresentem infeções, principalmente das vias respiratórias, não devem 

trabalhar na CFL; 

 Não tossir, espirrar ou assoar-se junto da câmara e evitar falar voltado para o seu interior; 

 Usar preferencialmente agulhas com filtro de 0,22 μm para aspiração de soluções aquosas 

ou oleosas prontas e com filtro de 5 μm para a reconstituição de liofilizados. 

5.2.3. Misturas para Nutrição Parentérica (NP) 

A nutrição parentérica (NP) é um tipo de nutrição artificial (NA) na qual o fornecimento de 

nutrientes é realizado por via endovenosa, socorrendo-se para tal de uma veia periférica ou central. 

Dado trata-se da via de alimentação artificial menos fisiológica, a NP é considerada apenas em 

último recurso, em situações em que a via digestiva se encontra comprometida [37]. 

As bolsas de NP têm uma composição ajustada às necessidades nutricionais de cada 

indivíduo, sendo preparadas de forma a suprir as suas carências por 24 horas. Tendo em 

consideração que as necessidades de cada indivíduo variam consoante a idade, sexo, patologia e 

respetiva evolução clínica do doente, a fórmula quali e quantitativa da bolsa tem em linha de conta 

não só parâmetros como peso, altura e índice de massa corporal, mas também parâmetros 

bioquímicos, como balanço azotado e hídrico e ionograma [38]. 

Nos SF do HSA são preparadas as bolsas de NP, não só para o CHP, como ainda para o 

Hospital Padre Américo, sendo que: 

 As bolsas preparadas para adultos fazem NP, são bolsas bi ou tricompartimentadas já 

comercializadas (Figura 12), às quais apenas se procede à adição extemporânea de 

oligoelementos e vitaminas; 
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 No caso dos serviços de Neonatologia (Hospital Padre Américo e Maternidade Júlio Dinis) 

e Pediatria (Hospital Maria Pia), as bolsas são preparadas de raiz, de forma a permitem 

um melhor acompanhamento da evolução do doente e um ajuste diário da sua constituição 

as necessidades nutricionais de cada criança. 

 

Figura 11 - Bolsa tricompartimentada 

A preparação de bolsas de NP é realizada em conjunto por um TDT e um TSS, seguindo o 

circuito descrito na Figura 1: 

 

Figura 12 - Circuito de preparação da NP 

5.2.3.1. Receção e validação das prescrições médicas 

Para iniciar a preparação de uma bolsa de NP é necessário que uma prescrição médica 

seja enviada, informaticamente para os SF. Todas prescrições rececionadas têm de ser validadas 

pelo TSS responsável, o qual deve para o efeito verificar a presença das seguintes informações 

[39]: 

 Identificação (nome e número de processo) e localização do doente no serviço clínico; 

 Peso; 

 Data e hora da prescrição; 

 Identificação da unidade emissora da prescrição; 

Recepção e 
validação das 
prescrições 

Emissão das OP e 
rótulos 

identificativos 

Preparação da 
NP 

Rotulagem e 
embalamento 

Transporte e 
entrega 
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 Composição qualitativa e quantitativa dos diferentes constituintes das Soluções I (solução 

aquosa) e Solução II (emulsão lipídica); 

 Ritmo de perfusão (mL/dia e mL/hora) e duração (h/dia); 

 Assinatura do médico que efetuou a prescrição. 

5.2.3.2. Emissão das Ordens de Preparação e Rótulos Identificativos 

Após verificação e validação da prescrição, o TSS emite a OP (ANEXO III) na qual se 

encontra não a identificação do doente mas também toda a informação relativa a preparação da 

bolsa de NP. Da informação contida na OP será de realçar que além dos volumes prescritos de 

cada componente se encontram presentes os volumes corrigidos, na coluna “Volumes Farmácia”. 

Estes valores refletem um volume extraordinário que necessita de ser adicionado para que o 

sistema de perfusão da bolsa possa ser completado. 

A emissão das OP é acompanhada da impressão de dois rótulos, nomeadamente: 

 Rótulo para a bolsa da solução I de hidrossolúveis (macronutrientes e micronutrientes) no 

qual deve constar: número de processo; nome do doente; serviço de internamento; data 

de preparação; composição quantitativa e qualitativa; volume total; ritmo de perfusão; 

prazo de validade; condições de conservação; lote; identificação do operador; supervisor e 

farmacêutico responsável (ANEXO IV). 

 Rótulo da seringa ou bolsa de emulsão lipídica (solução II) no qual deve constar: nome do 

doente; número de processo; serviço de internamento; data de preparação; composição 

quantitativa e qualitativa; volume total; prazo de validade; condições de conservação; lote; 

identificação do operador; supervisor e farmacêutico responsável (ANEXO V). 

 

Após estes passos, o TSS rubrica a OP e regista em suporte informático os débitos relativos 

às MP gastas [39]. 

5.2.3.3. Preparação das bolsas de nutrição parentérica 

Antes da primeira sessão de trabalho, a CFL é ligada e deixada em repouso por cerca de 

meia hora para que o fluxo da câmara estabilize [32]. 

A Solução I deve ser preparada separadamente da Solução II, para evitar incompatibilidades entre 

os seus diferentes constituintes. A preparação das bolsas é realizada através de um sistema de 

transferência de líquidos em circuito fechado, o que facilita a adição dos constituintes e minimiza as 

contaminações (Figura 13). 



  
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Março e Abril de 2013 

 

 

44 

 

Na bolsa da Solução I são introduzidas as soluções 

de maior volume em primeiro lugar: as soluções de glicose e 

aminoácidos (Primene®). Os volumes necessários são 

medidos num aparelho semiautomático. Uma fração da 

solução de aminoácidos é guardada para a posterior 

lavagem dos micronutrientes, prevenindo perdas. Os 

micronutrientes, como os eletrólitos, oligoelementos 

(Peditrace®) e vitaminas hidrossolúveis (Soluvit N®), são 

medidos em seringa luer-lock, ordenados pela sequência 

que consta na OP e introduzidos na bolsa de forma manual, 

conectando a seringa ao sistema. A ordem de adição deve ser respeitada, de modo a evitar 

incompatibilidades, como por exemplo, a precipitação de fosfato de cálcio. O conteúdo das bolsas 

é homogeneizado por leve agitação e o excesso de ar é retirado da bolsa, a qual é fechada 

colocando um obturador. 

A Solução II (mistura de lípidos e vitaminas lipossolúveis) é também preparada em circuito 

fechado e acondicionada em seringa opaca, para volumes até 50 ml, garantindo assim a 

estabilidade do conteúdo. Para volumes superiores, é acondicionada em bolsa de 250 ml. A 

seringa ou bolsa deve ser fechada, colocando um obturador. 

As seringas e bolsas enviadas para o Hospital Padre Américo devem possuir ainda um 

prolongador opaco e um filtro esterilizante de 1,2 μm (para lípidos) ou de 0,22 μm [40]. 

Devem ser colhidas em CFL, sob técnica assética, amostras do conteúdo das bolsas para 

controlo microbiológico. Impõe-se igualmente o controlo visual das preparações durante a sua 

manipulação, verificando a cor, presença de partículas em suspensão, turvação e separação de 

fases [41]. 

As bolsas de NP têm uma validade de 24h quando armazenadas à temperatura ambiente, 

que pode ser alargada a um período máximo de 72 horas, quando necessário, através do seu 

armazenamento a 2 a 8ºC. A validade pode estender-se até 7 dias, se as preparações não forem 

aditivadas de vitaminas e armazenadas no frio (2 a 8ºC) [40]. 

 

 

 

Figura 12 - Sistema de transferência de 

líquidos em circuito fechado 
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5.2.3.4. Rotulagem e embalamento 

Após a preparação das bolsas/seringas de NP, o TDT ou TSS, 

procede à sua identificação através do respetivo rótulo. As soluções 

acondicionadas em sacos são posteriormente envolvidas em folha de 

alumínio para proteção da luz, sendo remarcadas exteriormente com 

uma cópia do rótulo. As duas preparações (Solução I e II) são 

acondicionadas em conjunto numa segunda embalagem (manga de 

plástico), a qual é selada termicamente (Figura 14). 

Na zona negra, as preparações são postos em sacos de 

plástico e colocados em malas térmicas, com acumuladores de frio, assegurando desta forma um 

transporte seguro até ao local de administração. No final de todas as operações, o TSS 

responsável deverá, sempre, validar todo o trabalho realizado [42]. 

5.2.4. Preparações extemporâneas estéreis 

As preparações extemporâneas estéreis (PEE) permitem adaptar as dosagens e rentabilizar 

as matérias-primas. Nesse sentido, no setor de produção de estéreis do CHP é realizada 

reconstituição e fracionamento de medicamentos injetáveis para administração IV (ex.: morfina) ou 

intravítrea (ex.:bevacizumab), assim como a preparação de doses não comercializadas de 

determinados injetáveis. 

A produção de uma PEE segue um circuito equivalente ao descrito para as misturas de NP. 

Assim, após a receção e validação da prescrição médica, verifica-se a emissão da OP e dos 

respetivos rótulos. Seguidamente, o TDD e TSS de serviço, procedem à preparação da PEE, 

embalamento e rotulagem, tendo o cuidado de cumprir todas as precauções necessárias para 

garantir a esterilidade e estabilidade do medicamento. Convém apenas salientar, que a OP e o 

rótulo das preparações são diferentes dos referidos, (ANEXO VI). 

Uma vez que possuem um risco intermédio de contaminação microbiológica, as PEE 

apresentam um prazo de validade de 7 dias após a sua preparação quando acondicionadas no frio 

(2º-8º C).  

5.2.5. Unidade de Farmácia Oncológica 

No HGSA todo o processo de manipulação de CTX é realizado na UFO. Entende-se por 

manipulação de CTX o conjunto de ações que vão desde a receção, armazenamento, preparação, 

Figura 13 - Embalamento das 

bolsas de NP 
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distribuição e administração, até ao tratamento de resíduos, assim como procedimentos a adotar 

em caso de derrame, quebra ou contacto acidental com CTX [43].  

Citotóxicos ou citostáticos, também conhecidos como antineoplásicos, são fármacos 

utilizados no tratamento de neoplasias malignas. Na sua grande maioria, estes fármacos 

interferem, por vários mecanismos de ação, com componentes celulares, como os ácidos 

nucleicos, afetando a divisão celular e levando à destruição das células [44].  

O avanço do conhecimento científico nesta área tem permitido prolongar o tempo e a 

qualidade de vida dos doentes, sendo estes fármacos usados como tratamento neoadjuvante 

(tratamento inicial, com o intuito de redução tumoral, facilitando a cirurgia ou radioterapia) ou como 

tratamento adjuvante (após tratamento local, com o intuito de diminuir o risco de metastização) 

[45]. 

Os CTX não evidenciam, contudo, grande seletividade para as células tumorais, pelo que 

apresentam risco carcinogénico, teratogénico e mutagénico tanto para o doente como para o 

operador, requerendo, por isso, uma manipulação mais cuidada e medidas de controlo específicas. 

Como tal, de forma a permitir melhor gestão do risco por minimizar a exposição ocupacional e 

ambiental, a reconstituição dos CTX está centralizada na Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) 

dos SF Hospitalares. A centralização da manipulação de CTX permite, adicionalmente, a 

racionalização da sua utilização, a integração do farmacêutico na equipa de oncologia, uma gestão 

mais eficaz de stocks, bem como um tratamento centralizado de resíduos tóxicos [44].  

No sentido de minimizar o risco de exposição, implementaram-se, igualmente, protocolos, 

como o do International Society of Oncology Pharmacy Practitioners/American Society of Health 

System Pharmacists (ISOPP/ASHP), que é mais generalista e especifica normas relativas ao 

equipamento e pessoal, e o do National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) que é 

mais focalizado na gestão e minimização do risco. 

5.2.5.1. Circuito dos medicamentos CTX 

Os medicamentos CTX integram um circuito próprio (Figura 15) desde o momento que são 

rececionados no APF até à sua administração no doente. Em cada uma das etapas deste circuito 

existem procedimentos chave para garantir a segurança e qualidade do medicamento CTX, 

salvaguardando a proteção daqueles que, direta ou indiretamente, contactem com ele. 
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Figura 15 - Circuito dos medicamentos CTX 

 

Dados os riscos associados aos CTX e por forma a minimizar os erros de origem humana, 

deve aplicar-se dupla verificação nas etapas críticas do processo de produção de CTX, como 

sejam a confirmação de doses prescritas de acordo com dados antropométricos e/ou clínicos 

aquando da validação da prescrição e a verificação dos volumes de fármaco medidos aquando da 

preparação na CFLv [46]. 

5.2.5.2. Espaço Físico 

De forma a garantir maior controlo do risco e da qualidade esta unidade está organizada em 

áreas distintas: a zona branca, a zona cinzenta ou antessala e a zona negra (Figura 16). 
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Figura 146 - A) Zona negra; B) Zona cinzenta; C) Zona branca. 

A zona branca corresponde à sala de manipulação e é, teoricamente, uma área limpa, 

climatizada, com ar filtrado e pressurizada, permitindo o seu isolamento da área adjacente. Dentro 

desta sala existe uma Câmara de Fluxo Laminar Vertical (CFLv), armários com material de 

trabalho, contentores para os resíduos resultantes da manipulação e um computador com acesso 

ao Sistema de Apoio Médico (SAM) para apoio ao TSS. 

A zona cinza ou antessala é o local onde se procede à lavagem e desinfeção das mãos 

antes de se entrar na zona branca. É também nesta sala que se encontra, em armários 

apropriados, o equipamento de proteção individual (EPI) disponível. 

Na zona negra encontram-se armazenados os CTX, devidamente acondicionados em 

armários fechados com porta de correr ou em frigorífico com temperatura monitorizada. Em ambos 

os casos, estão dispostos por ordem alfabética da sua DCI. É nesta zona que os operadores 

trocam o vestuário exterior pelas calças, túnica e socos adequados. É, também, na zona negra que 

se procede à receção e validação das prescrições médicas, elaboração dos rótulos, preparação 

dos tabuleiros com o material e débito informático do consumo ao doente. 

5.2.5.3. Recursos Humanos 

Nesta unidade opera uma equipa com formação adequada composta por dois TSS e um 

TDT em regime de rotatividade. 

Algumas evidências apontam para um risco acrescido para a saúde dos profissionais 

envolvidos na manipulação dos CTX. Por essa razão, todos os profissionais de saúde que 

colaboram nesta unidade estão incluídos num processo de monitorização contínua do seu estado 

de saúde, efetuado pelo Serviço de Saúde Ocupacional. 

A B C 
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5.2.5.3.1. Formação 

As operações de produção de CTX devem garantir a qualidade requerida e devem ser 

realizadas e supervisionadas por pessoal competente. Nesse sentido, todos os elementos que 

façam parte da equipa da UFO devem possuir treino adequado com formação teórico prática [46].  

5.2.5.4. Gestão do armazém avançado da UFO 

A gestão do armazém avançado da UFO constitui um processo vital para assegurar a 

integral satisfação da preparação através da definição de stocks mínimos e de um eficaz controlo 

de prazos de validade dos diferentes produtos envolvidos no processo, nomeadamente dos 

medicamentos. 

5.2.5.4.1. Sistema de gestão de encomendas 

Quando um medicamento ou uma solução de grande volume atinge o seu ponto de 

encomenda (obtido através do GAHF), é automaticamente despoletado um pedido para o referido 

produto. No final do dia, depois de se ter procedido ao débito de todo o material consumido, faz-se 

a encomenda ao Armazém 1001 através do GAFH. Anualmente, e sempre que o perfil de consumo 

de um determinado produto seja alterado de forma significativa, o farmacêutico deve, através da 

análise dos mapas de consumo, proceder à reavaliação dos pontos de encomenda e das 

quantidades a encomendar para cada produto [47]. 

5.2.5.5. Transporte, Receção e Armazenamento de citotóxicos 

Quando os APF/Armazém 1001, através da encomenda automática enviada, recebem o 

pedido de encomenda dos medicamentos referentes à UFO procedem à sua satisfação, sendo os 

medicamentos solicitados transportados até à UFO por um assistente operacional [47]. 

Como referido anteriormente, a manipulação de CTX está associada a riscos para a saúde. 

Como tal, no transporte de medicamentos CTX, ou preparações contendo CTX, há que considerar 

a proteção das pessoas, quer aquelas que estejam diretamente envolvidas no transporte quer as 

que sejam passíveis de contactarem com o produto, a proteção do próprio produto, assim como, a 

proteção do ambiente. Assim, o transporte de citotóxicos até aos locais de destino deve fazer-se de 

forma segura, por forma a evitar quebras, vigilante, ou seja, acompanhar sempre o circuito do CTX 

até ao local de armazenamento, e devidamente sinalizado através de sinalética apropriada 

indicando que se transporta citotóxicos – manusear com precaução. Idealmente, o transporte de 

citotóxicos deverá ser feito separadamente de outros fármacos e com sinalética adequada, ou seja, 

com o rótulo “BIOHAZARD” (Figura. 17) [48]. 
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Figura 157 - Etiqueta “BIOHAZARD” 

Não obstante, o pessoal responsável pelo transporte de citotóxicos, além de dever estar 

ciente dos perigos inerentes à função que desempenha, deve ter formação adequada por forma a 

garantir a minimização do risco [48]. 

Aquando da receção dos CTX ou produtos contendo CTX à UFO, cabe ao TDT conferir os 

produtos rececionados. Na etapa de conferência deverá ter-se em conta a integridade dos produtos 

e confirmar se o transporte foi efetuado corretamente, tendo em conta que produtos que 

necessitam de refrigeração deverão ser transportados em caixas térmicas. O TDT deverá, também, 

conferir o DCI, nome comercial, dosagem, forma farmacêutica e via de administração, confrontando 

a nota de encomenda com os produtos rececionados. Qualquer não conformidade deve ser, 

devidamente assinalada e esclarecida com o armazém fornecedor, ficando as notas de encomenda 

e de transferência em standby até que se regularize a situação. Na receção de Hemoderivados 

deve assegurar-se que estes se fazem acompanhar pelo certificado de aprovação do lote (CAUL) 

pelo INFARMED. O processo de arrumação dos CTX ou outros produtos rececionados deve 

obedecer à norma FEFO, sendo, por isso, fundamental a atualização da lista dos prazos de 

validade sempre que se proceda à receção de produtos [47]. 

5.2.5.5.1. Controlo de prazos de validade 

Todos os medicamentos que constam na UFO encontram-se listados numa base de dados 

do programa SI_UFO (Serviço Informático da UFO) no qual são registados os respetivos prazos de 

validade. No período de 1 a 10 de cada mês, cabe ao TDT emitir uma lista dos produtos cujos 

prazos de validade expirem nos 3 meses que se seguem. O destino dos produtos cujo prazo de 

validade se encontre a expirar depende da rotatividade de consumo dos produtos em questão. 

Assim sendo, no caso de se tratar de produtos cuja rotatividade de consumo é elevada, os mesmos 

são mantidos na UFO com a garantia do seu consumo. Contudo, os produtos que apresentem 

baixa rotatividade de consumo serão enviados para o APF para que este proceda à sua devolução 

junto dos fornecedores. Uma vez mais, é crucial a atualização da lista relativa aos prazos de 
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validade dos produtos rececionados bem como a adequada arrumação segundo a norma FEFO 

[47]. 

5.2.5.6. Validação e monitorização da prescrição de citotóxicos 

Para que processo de preparação de CTX seja desencadeado é necessária a existência de 

uma prescrição médica, feita de acordo com os Protocolos de Quimioterapia praticados no CHP-

HSA, os quais se baseiam em esquemas internacionalmente reconhecidos. A prescrição médica 

deverá ser devidamente autenticada por um médico em modelo próprio para doentes internados 

(ANEXO VII) e para doentes em ambulatório (ANEXO VIII), sendo a dose prescrita para cada CTX 

função da superfície corporal, peso ou área sob a curva (AUC) de cada doente, existindo a 

possibilidade de reduções de dose por toxicidade, insuficiência renal/hepática ou mielossupressão 

[49]. Embora ainda numa fase de testes, já se encontra, também, disponível a prescrição eletrónica 

de quimioterapia via CdM. 

A identificação do doente (nome, número de processo, o peso (Kg), a altura (m2), o AUC (se 

aplicável), os CTX prescritos por DCI, a dose padrão do protocolo ajustada ao doente, a via de 

administração, a data de realização do ciclo, o serviço clínico, o nome e assinatura do médico 

prescritor, bem como, a denominação do protocolo e a patologia a que se destinam os CTX 

prescritos constituem critérios mínimos de aceitação de uma prescrição de quimioterapia. Na 

ausência de um destes critérios a prescrição deverá ser devolvida ao médico prescritor [49]. 

Compete ao farmacêutico a validação e monitorização das prescrições médicas de 

quimioterapia devendo, para tal, proceder a uma análise sistemática que garanta o cumprimento 

das normas aprovadas na instituição e a segurança e eficácia da terapêutica farmacológica 

instituída. A análise da prescrição médica deve ser iniciada pela distinção de quais os fármacos 

CTX que constituem o ciclo de quimioterapias e quais os que constituem a terapêutica associada. 

Relativamente aos CTX é necessário validar a prescrição quanto à [49]: 

- Confirmação da aprovação pela CFT no caso de se tratar de um medicamento sujeito a 

aprovação, de acordo com a Política do Medicamento em vigor no CHP-HSA, sendo para isso 

necessário confrontar o esquema prescrito com o histórico terapêutico e, caso se trate de um 

primeiro ciclo de um protocolo que inclua um medicamento cujo uso esteja sujeito à aprovação pela 

CFT, aguardar que haja confirmação desta aprovação; 

- Adequabilidade do protocolo e indicação formal dos fármacos à patologia; 

- Conferência da dose ajustada de cada CTX em função da superfície corporal, peso ou 

AUC; 
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- Via e duração da administração adequadas; 

- Verificação se a solução e volume de diluição são adequados ao protocolo, à estabilidade 

físico-química do fármaco e se não são excedidos os limites de aditivação. Caso não se verifique a 

conformidade destes parâmetros, o farmacêutico deve proceder ao respetivo ajuste ou contactar o 

médico prescritor quando necessário; 

- Deve ser implementada uma dupla verificação da validação efetuada; 

Após a validação das prescrições, os dados nelas contidos deverão ser introduzidos/ 

atualizados no programa SI_UFO [49]. 

5.2.5.7. Emissão de ordens de preparação e dos respetivos rótulos 

A emissão de uma ordem de preparação (ANEXO IX) é um processo que só ocorre após 

análise e validação da prescrição médica de quimioterapia e, juntamente com a elaboração do 

respetivo rótulo (ANEXO X), constitui uma tarefa do farmacêutico que se encontra na zona negra a 

dar apoio à equipa da sala limpa (farmacêutico+TDT) [50].  

A OP difere conforme o tipo de preparação em questão: bólus (Fig. 18-A), sacos com 

soluções diluídas (Fig. 18-B) ou bombas infusoras (Fig. 18-C). 

 

Figura 18 - A) Bólus; B) Saco com solução diluída; C) Bomba infusora 

Para todas as preparações, sem exceção, dever-se-á proceder da seguinte forma [50]: 

1. Selecionar o modelo de OP adequado à situação do doente – modelo rosa para doentes 

em regime de Hospital de Dia e modelo verde para doentes internados (ANEXO IX); 

2. Preencher os dados identificativos do doente: nome, número de processo e serviço 

clínico; 

3. Identificar o fármaco citotóxico e a dose a preparar; 
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4. Indicar o solvente de reconstituição a utilizar no caso de se tratar de um liofilizado; 

5. Indicar a via de administração do fármaco; 

6. Indicar as condições de armazenamento: temperatura; proteção da luz e tempo durante o 

qual a preparação é estável 

7. Calcular o volume de fármaco necessário à preparação com base nas concentrações das 

apresentações disponíveis (V1). 

A partir deste passo e, conforme se trate de um bólus, de um solução diluída ou de uma 

bomba infusora, proceder do seguinte modo [50]: 

Bólus 

1. Indicar o volume final, calculado no passo anterior; 

2. Rubricar e datar a elaboração da OP. 

Sacos com soluções diluídas 

1. Indicar o tipo de solução de diluição utilizada, o volume de diluição e a apresentação, por 

exemplo NaCl 0,9% 250 ml/saco ou Glucose 5% 500ml/saco; 

2. No caso de se aplicar, indicar o aditivo (dose e volume a adicionar), por exemplo NaCL 20%, 

12,5 ml nas soluções contendo Cisplatina; 

3. Calcular o volume final, adicionando o volume de diluição ao volume de fármaco calculado (e no 

caso de haver aditivo, o volume deste também deverá ser adicionado para obtenção do volume 

final); 

4. Calcular o ritmo de perfusão com base na duração da perfusão indicada no protocolo 

correspondente; 

5. Rubricar e datar a elaboração da OP. 

Bombas infusoras 

1. Com base nos dados fornecidos pelos laboratórios compilados em tabela, que contem os valores 

de volume residual para cada bomba infusora (Vr), calcular o volume de fármaco adicional (VA) e 

adicioná-lo ao volume calculado no passo anterior de modo a obter o volume final (V f) de fármaco a 

medir; 
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2. De acordo com as características de cada bomba, do ritmo de perfusão e da duração da 

perfusão, calcular o volume acrescentando-lhe o volume residual, obtendo-se, desta forma, o 

volume final da preparação (Vf=V1+VA); 

Exemplo do cálculo de VA: 

Ritmo de perfusão: 2 ml/h 

Capacidade total da bomba: 200 ml 

Volume residual: 4 ml 

Tempo de perfusão: 48 H 

Vf = (2mL× 48 H) + Vr  ↔ Vf = 96mL + 4ml ↔ Vf= 100mL 

 

V1 ______96mL 

Vf ______100mL 

 

Vf = V1 x 
   

  
 

VA = Vf – V1 

 

3. Indicar a solução de diluição a utilizar; 

4. Calcular o volume de diluição, subtraindo o volume total de fármaco a medir ao volume 

final da preparação; 

5. Indicar o ritmo e tempo de perfusão de acordo com o protocolo e com as características 

da bomba infusora; 

6. Rubricar e datar a elaboração da OP. 

Quando todos os dados constantes nas prescrições são transcritos para o programa 

SI_UFO, existe a possibilidade de imprimir as OP a partir do mesmo. No entanto, todos os cálculos 

anteriormente mencionados terão que ser efetuados manualmente. Apenas constarão dados 

relativos ao nome e processo do doente, fármaco e dose a administrar, via de administração, 

volume e tipo de solução de diluição, tempo e ritmo de perfusão [50]. 
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As prescrições com as respetivas OP e rótulos são arquivadas, por ordem alfabética do 

nome do doente, em capas indicadas para efeito [50]. 

5.2.5.8. Equipamento de proteção individual (EPI) e Lavagem das mãos 

Na zona negra, os operadores devem colocar no cacifo o vestuário, calçado e adornos 

provenientes do exterior e equiparem-se com os fatos de bloco e os socos de borracha. De 

seguida, sentando-se no banco corrido, devem colocar os protetores de calçado garantindo que já 

só pisa a zona cinzenta [46].  

Uma vez na antessala, os operadores deverão proceder à lavagem assética das mãos e 

passar as zonas lavadas abundantemente por água, secando-as com toalhas de papel 

descartáveis. Seguidamente, deverá colocar a touca, a máscara PFR P3, os óculos de proteção e 

vestir a bata reforçada de baixa permeabilidade. Os operadores deverão, posteriormente, 

desinfetar higienicamente as mãos com solução alcoólica com antissético residual e colocar o 1º 

par de luvas de látex esterilizadas [46].  

Ao entrar na sala branca, o Farmacêutico, que está a apoiar e a validar as preparações, 

deverá calçar o 2º par de luvas de alta proteção devendo o TDT, que vai efetuar as preparações, 

fazê-lo apenas no interior da CFLv. O 2º par de luvas deverá ser rejeitado quando finalizadas as 

preparações em CFLv em cada sessão de trabalho desse dia. Os TDT deverão rejeita-lo no 

contentor dentro da CFLv e o Farmacêutico em contentor para lixos contaminados específicos do 

grupo IV presente na Sala Limpa [46]. 

Á saída da Sala Branca e, uma vez, já na Sala Cinzenta dever-se-á retirar a touca, a 

máscara cirúrgica com viseira, a bata reforçada de baixa permeabilidade e rejeitar, juntamente com 

os protetores de calçado, em contentor para resíduos do grupo IV aí existente. Lavar de novo as 

mãos [46]. 

A mudança do 2º par de luvas deve fazer-se com a periodicidade de 60 minutos ou sempre 

que houver um derrame. O 1º par de luvas deve ser mudado de 6 em 6 horas, ou 2 horas após 

manipulação de carmustina ou sempre que ocorra algum derrame. A bata reforçada de baixa 

permeabilidade deve mudar-se com a periodicidade de 3 horas, ou sempre que houver algum 

derrame com contaminação da mesma. A troca do fato de bloco deve fazer-se diariamente [46]. 
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5.2.5.9. Preparação de citotóxicos 

5.2.5.9.1. Sala Negra 

Diariamente, o farmacêutico que se encontra na sala negra a dar apoio deve preparar o dia 

seguinte. Para tal e, de acordo com a lista de doentes obtida através do programa SAM, o 

farmacêutico deve reunir todas as prescrições com as respetivas OP correspondentes aos doentes 

constantes nessa lista e verificar se todas as OP contêm os fármacos nas apresentações que estão 

disponíveis no momento [46].  

É, também, da sua responsabilidade verificar se todas as prescrições têm o(s) seu(s) 

envelopes de medicação oral e, caso contrário, completar o que está em falta. No programa 

SI_UFO, deverá averiguar, para cada uma das prescrições selecionadas, todos os dados nelas 

contidos e atualizar dados, se necessário. Após verificação de todos os dados no programa 

SI_UFO, deverá imprimir os rótulos que acompanharão as OP correspondentes ou que serão 

colados diretamente nos fármacos não sujeitos a manipulação prévia na CFLv, depois de debitados 

ao doente na respetiva sessão de Hospital de Dia. No programa SI_UFO deverá, ainda, emitir a 

lista de material do dia seguinte contendo todos os fármacos necessários à manipulação dentro da 

CFLv bem como a Lista de Previsão de consumo a 2 dias, de modo a poder contornar possíveis 

roturas com uma antecedência de 48 horas [46].  

O farmacêutico é, igualmente, responsável por dispensar todos os fármacos, com respetivo 

débito ao doente no episódio de HDI correspondente, que não sendo para preparar na CFLv, serão 

administrados no Hospital de Dia (Ex.: hemoderivados, bifosfonatos, ferro IV) e emitir a partir do 

GAHF um mapa resumo onde constem os doentes para os quais foram preparadas as terapêuticas 

não sujeitas a manipulação prévia e as respetivas terapêuticas [46]. 

 Na zona negra, o TDT, a partir da lista de material do dia seguinte previamente emitida pelo 

farmacêutico de apoio, deve preparar a medicação para o dia seguinte e por Serviço a que se 

destina. Não obstante, deverá, também, analisar a Lista de Previsão de Consumo no sentido de, 

atempadamente, detetar possíveis roturas. O TDT deverá obrigatoriamente em cada dia registar, 

em impresso próprio, os lotes dos CTX preparados para que seja possível rastrear a utilização de 

lotes para determinado doente. A medicação preparada é colocada em tabuleiros metálicos 

correspondentes ao serviço a que se destinam e colocada com o restante material no transfer, 

devendo aí sofrer uma primeira descontaminação com álcool a 70º [46]. 
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5.2.5.9.2. Sala Branca 

Antes de se iniciar a manipulação, a CFL(v) deve ser ligada (pelo menos 30 minutos) e as 

suas superfícies desinfetadas com álcool 70º (esta desinfeção é repetida no final da sessão de 

trabalho). 

Na sala branca, o TSS, que se encontra a dar apoio ao TDT na preparação da medicação, 

recebe, através do SAM, as vulgarmente designadas “ luzes verdes” dos doentes agendados nesse 

dia no Hospital de Dia, ou seja, as autorizações aos doentes para efetuarem tratamento (mediante 

o seu estado de saúde). De seguida, consulta a capa com o trabalho do dia e retira as respetivas 

ordens de preparação desse (s) doente (s) devendo organizá-las por ordem de prioridade. 

Normalmente, procede-se à preparação dos primeiros CTX a serem administrados em todos os 

doentes que, naquele momento, estejam aptos à sua administração [46].  

Após análise da OP, o TSS deve selecionar todos os fármacos, soluções de reconstituição e 

de diluição, bem como todo o material de trabalho necessário. A seleção do material a utilizar é 

condicionada pelo tipo/apresentação do CTX e pelo volume a medir devendo, por isso, ser feita 

caso a caso [46]. 

 A manipulação de CTX é feita em CFLv sobre um campo de preparação adequado, e 

decorre segundo as regras de segurança e cumprindo a OP. O campo de preparação possui uma 

superfície superior muito absorvente e uma superfície inferior impermeável. Caso haja 

contaminação do campo, este deve ser rejeitado e substituído [46].  

No sentido de assegurar a segurança do operador e do meio ambiente que o envolve, 

algumas precauções devem ser tomadas aquando da preparação dos CTX. Assim, todas as 

medições e transferências de volumes com seringa devem ser feitas recorrendo a compressas 

esterilizadas embebidas em álcool a 70º colocadas a envolver a conexão seringa/agulha ou 

seringa/spike, para prevenir a contaminação do operador caso haja libertação de aerossóis tóxicos. 

Também por forma a proteger o operador, devem ser utilizados, sempre que possível, mini-spikes 

com filtro de ventilação para aerossóis (na manipulação de soluções de CTX) ou mini chemo-spikes 

com filtro de partículas e filtro para aerossóis (na reconstituição de liofilizados com partículas de 

pequenas dimensões) [4]. Deve, ainda, utilizar-se sempre seringas luer-lock para prevenir possível 

gotejamento, devendo a seringa a selecionar ter capacidade imediatamente superior ao volume a 

medir. Quando não é possível evitar o uso de agulhas na reconstituição/medição de CTX deve-se 

usar a técnica da pressão negativa. Os bólus deverão encerrar-se sempre com obturadores, 

também estes luer-lock. Já os bólus que se destinem à administração intratecal deverão ser 

sempre preparados a partir de frascos de CTX abertos na altura, encerrados com obturador, 
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adicionados de rótulos laranja “Administração Intratecal” e acondicionados em sacos de plástico 

selados [46]. 

 Durante o processo de preparação do CTX deve haver sempre dupla verificação de todos 

os procedimentos. Assim, O farmacêutico na sala branca é responsável, por conferir o fármaco e o 

volume medido em cada preparação, validando-a do ponto de vista quantitativo, qualitativo e 

quanto à técnica de manipulação. No final, a OP é rubricada e datada pelo TDT e rubricada pelo 

TSS para garantir a rastreabilidade de quem fez a preparação, quem a conferiu e quando foi feita 

[46]. 

 Depois de preparados, os CTX devem ser retirados pelo lado oposto ao que foram 

introduzidos na CFLv e, caso se trate de uma preparação instável por exposição à luz, dever-se-á 

envolver a referida preparação em papel de alumínio, rotular e colocar a etiqueta “BIOHAZARD”. 

Por fim, as preparações devidamente rotuladas e etiquetadas com o símbolo “BIOHAZARD”, 

protegidas ou não da luz, deverão ser colocadas dentro de um tabuleiro contido no transfer para, 

posteriormente, serem enviadas ao serviço a que se destinam. O TSS deverá registar em impresso 

próprio, bem como no programa SAM, a hora a que se liberta a primeira preparação de cada 

doente e contabilizar o material gasto [46]. 

Os CTX são frequentemente recolhidos pelo AAM, numa mala plástica com fechos laterais 

apropriada e transportados até ao hospital de dia. As preparações deverão ficar prontas no máximo 

30 minutos após a receção da luz verde [4]. 

5.2.5.10. Limpeza da CFLv 

A CFLv exige limpeza rigorosa, com frequência determinada. Esta deve ser desinfetada 

com compressa limpa humedecida com álcool a 70º, segundo procedimento estabelecido, antes e 

depois de ser ligada, após conclusão do trabalho e sempre que ocorrer derrame. Semanalmente, é 

necessário desinfetar com hipoclorito de sódio 0,5% e lavar com água e sabão líquido [51]. 

5.2.5.11. Derramamento/Acidente com Citotóxicos 

No caso de ocorrer um derrame com fármacos CTX, existem medidas a adotar que 

permitem garantir a limpeza, recolha, e correta eliminação de CTX evitando, assim, a contaminação 

do meio ambiente circundante e do pessoal envolvido. A implementação de tais medidas reveste-

se de extrema importância face à elevada toxicidade destes fármacos. Para o efeito, existem “kits 

de derramamento”, que contêm o material necessário (Tabela 2) para dar resposta em caso de 

acidente, e procedimentos padrão sob a forma de fluxogramas (ANEXOS XI E XII) a adotar de 

modo a minimizar os impactos negativos de um acidente/derrame com CTX [52].  
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Tabela 2 - Material presente no Kit de Derramamento 

Conteúdo do Kit de Derramamento 

 

- 1 Cópia da Instrução de Trabalho “Derramamento/Acidente com citotóxicos” 

- Sinalização apropriada para delimitação da área onde ocorreu o derrame, contendo esta o símbolo 

“BIOHAZARD” 

- 1 Poster com a sinalização do derrame acidental com CTX 

- 1 Gorro 

- 1 Máscara PFR P3  

- 1 Par de óculos de proteção  

- 1 Bata descartável reforçada de baixa permeabilidade para CTX 

- 1 Par de luvas de nitrilo não estéreis 

- 1 Par de luvas de latex 

- Protetores de calçado 

- 1 Frasco de água para irrigação com tubulatura de 500 mL 

- 1 Frasco de NaCl 0,9% para irrigação com tubulatura de 500 mL 

- Toalhetes absorventes 

- 2 Panos absorventes 40 x 40 cm 

- 1 Embalagem de algodão 

- 1 Escova pequena 

- 1 Saco vermelho para recolha de resíduos de CTX 

- 1 Contentor para material cortante destinado a incineração 

- 1 Impresso para registo da ocorrência – Relatório de Acidente  
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Se o derrame ocorrer dentro da CFLv devem ser adotados os passos descritos nos 

fluxogramas apresentados em anexo e, caso ocorra contaminação do filtro HEPA, dever-se-á 

suspender imediatamente a produção de CTX até que o filtro seja substituído e o equipamento 

descontaminado. A produção só poderá ser iniciada após garantidas as condições de 

funcionamento adequadas [52]. 

5.3. Formas Farmacêuticas Não Estéreis (FFNE)  

As FFNE são preparadas e reembaladas num sector próprio por um TDT, sob supervisão de 

um farmacêutico, devendo registar o resultado (aprovado ou não aprovado). As formulações 

preparadas permitem responder aos pedidos específicos e individualizados do CHP. Estas 

englobam FF líquidas (soluções e suspensões), semissólidas (pomadas, cremes, pastas, 

suspensões e emulsões) e sólidas (papéis farmacêuticos). 

A área de Produção de FFNE é constituída por uma sala ampla com as condições 

necessárias para a elaboração de fórmulas magistrais (Figura 19) e um local de acondicionamento 

de matérias-primas. Estas estão organizadas por ordem alfabética de DCI e devem possuir o 

respetivo certificado de análise enviado pelo fornecedor. O TDT deve confirmar o conteúdo do 

certificado, assinar e datar. Este profissional é responsável pela gestão das matérias-primas, 

controlo de stock e requisição ao armazém de produtos farmacêuticos (APF). O TSS supervisiona a 

aquisição e controlo das matérias-primas [53]. 

Existe um pequeno stock de manipulados de consumo mais frequente, permitindo assim 

responder o mais rapidamente possível aos pedidos. A sala possui iluminação e ventilação 

adequadas, temperatura e humidade controladas. 

 

Figura 19 - Laboratório de FFNE. 
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5.3.1. Preparação de formas farmacêuticas não estéreis 

O TDT (ou o TSS, caso seja necessário) prepara a FFNE segundo a arte, seguindo a 

preparação descrita na ordem de preparação (ANEXO XIII), supervisionado pelo TSS [54]. 

Aquando da manipulação, o operador deve usar roupa adequada à natureza e tipo de 

preparações: bata, gorro/touca, calçado, luvas de latex sem pó de talco e máscara. Esta 

indumentária é renovada sempre que necessário [34]. 

As FFNE preparadas são habitualmente submetidas a ensaios específicos de controlo de 

qualidade e o resultado é registado na OP [55]. 

5.3.2. Embalagem e rotulagem 

As FFNE são acondicionadas em embalagem primária apropriada, de acordo com a sua FF. 

Os pós são acondicionados em papel vegetal ou em cápsulas de gelatina. Os cremes, pomadas e 

pastas armazenados em bisnagas e boiões. As soluções e suspensões são conservadas em 

frascos de vidro âmbar com rolha de rosca e sistema de segurança. Posteriormente, todas as 

preparações são rotuladas e embaladas em manga de plástico transparente, selada termicamente 

(embalagem secundária) [56]. 

O rótulo das FFNE deve conter as informações como: a identificação da preparação; 

composição qualitativa e quantitativa, nomeadamente das substâncias de notificação obrigatória 

(como a sacarose e os parabenos) entre outras (ANEXO XIV). No caso de uma formulação 

magistral especificamente preparada para um doente, o rótulo deve indicar a sua identificação 

(nome, serviço e número de cama) e a posologia indicada [57]. 

O prazo de validade de cada FFNE, que é definido de acordo com os critérios descritos na 

USP. Assim [58]: 

 Nunca superior a 14 dias para preparações líquidas contendo água, armazenadas entre 2 

a 8ºC; 

 Nunca superior à duração prevista do tratamento em curso ou a 30 dias para outras 

preparações; 

 Liquidas não aquosas e formulações sólidas, a validade é de 1 ano exceto as situações 

em que a matéria-prima seja inferir a validade referente. 

No fim de cada sessão de trabalho, o TDT procede ao registo dos débitos das matérias-

primas utilizadas. 
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5.4. Reembalagem e Fracionamento 

A área de reembalagem tem como responsável o TSS. Todas as operações são realizadas 

por TDT, em sala própria e separada de outras áreas. Esta área tem como objetivo reembalar e 

rotular os medicamentos para unidose, de modo a ajustar a oferta da indústria farmacêutica as 

necessidades dos SF. Deve ser efetuada de maneira a assegurar a segurança e qualidade do 

medicamento. Esta área dos serviços farmacêuticos está devidamente equipada com sistema 

automatizado de reembalagem e identificação simultânea (Figura 20) que permite cumprir os 

objetivos principais, que são [32]: 

 Permitir aos Serviços Farmacêuticos disporem do medicamento, na dose prescrita, de 

forma individualizada (dose unitária – dose de medicamento que não necessita de mais 

manipulações para ser administrada aos doentes), permitindo assim, reduzir o tempo de 

enfermagem dedicado à preparação da medicação a administrar, reduzir os riscos de 

contaminação do medicamento, reduzir os erros de administração e uma maior economia; 

 Garantir a identificação do medicamento reembalado [59] (DCI, dose, lote, prazo de 

validade, lote do medicamento de origem, data de reembalagem, dose reembalada); 

 Proteger o medicamento reembalado dos agentes ambientais; 

 Assegurar que o medicamento reembalado possa ser utilizado com segurança, rapidez e 

comodidade.  

 

Figura 2016 - Reembalamento de medicamentos 

Relativamente ao fracionamento, este permite obter frações de um medicamento 

possibilitando a utilização de doses não disponíveis no mercado. Este procedimento é utilizado 

apenas no caso de não se alterarem as características físico-químicas das substâncias ativas e o 

seu perfil de libertação [60]. 

O pedido de fracionamento de medicamentos é efetuado através de impresso próprio ou 

através de Kanban. Um TSS ou TDT verifica a existência de requisições. Aquando da sua 
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validação, verificam-se parâmetros como: data, número de pedido, identificação do requerente, 

medicamento a fracionar, laboratório produtor, lote, prazo de validade, dose a preparar, quantidade 

a preparar [61]. 

Os comprimidos são divididos com recurso a bisturi. As frações de comprimidos são 

embaladas em material apropriado que garanta a sua estabilidade. A integridade das frações é 

controlada visualmente ao longo de todo o processo de fracionamento, em todos os lotes 

preparados. Uma vez por mês, é realizado o controlo do peso por um TDT. Este regista a data, o 

medicamento analisado, o lote, quem efetuou o controlo e o resultado (conforme/não conforme). 

Caso o resultado não seja conforme, o lote é colocado em quarentena até uma decisão pela 

Direção do Serviço [62]. 

Os medicamentos fracionados e reembalados, que permanecem na sua embalagem 

primária original, terão um prazo de validade de um ano ou igual à data da embalagem original [62]. 

Se, durante o fracionamento e reembalagem, for necessária a remoção do medicamento da 

embalagem primária, o prazo de validade equivale a um quarto do prazo inscrito na embalagem 

original e nunca deverá ultrapassar 6 meses. 

6. Sistemas de distribuição de medicamentos, dispositivos médicos e 

outros produtos farmacêuticos 

Entre as atividades desenvolvidas pelos serviços farmacêuticos, a distribuição é sem dúvida 

aquela que assume maior visibilidade, uma vez que permite a ligação dos SF aos serviços clínicos 

do hospital [32]. 

Quando se fala em distribuição a nível hospitalar é fundamental distinguir os diferentes tipos 

existentes, considerando para tal [32]: 

 Distribuição a doentes internados, a qual pode ser realizada recorrendo ao sistema dose 

individual unitária ou à distribuição clássica; 

 Distribuição a doentes em regime de ambulatório; 

 Distribuição de medicamentos sujeitos a legislação restritiva, tais como estupefacientes, 

psicotrópicos e hemoderivados. 

Apesar de diferirem entre si em termos de metodologia, os processos enumerados 

procuram alcançar as mesmas metas. Ou seja, independentemente da forma como possa ser 

processada a distribuição de produtos farmacêuticos, pretende-se através desta garantir o 

cumprimento de uma terapêutica segura, eficaz, disponibilizada de forma rápida e controlada. 

Desta forma, pode afirmar-se que a distribuição dos produtos farmacêuticos mais do que uma 
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simples disponibilização destes é, na sua essência, um processo que promove a diminuição dos 

erros relacionados com a medicação assim como uma racionalização dos custos com a terapêutica 

[32]. 

6.1. Distribuição clássica ou tradicional 

A distribuição clássica consiste no fornecimento de medicamentos por parte dos SF para a 

reposição de stocks existentes em determinados serviços em que dada a sua dinâmica não é 

possível aplicar o sistema de distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU).  

A impossibilidade de aplicação da DIDDU e a consequente existência de stocks nos 

serviços prende-se com a necessidade de acesso fácil e rápido aos medicamentos, com as 

alterações constantes da terapêutica verificadas nos doentes presentes em certos serviços, como é 

o caso dos Cuidados Intensivos, assim como a incapacidade de prever a afluência a um serviço, 

como no caso das urgências. 

No caso do HSA a distribuição clássica é realizada para as suas farmácias satélites (HMP, 

MJD e HJU), na UFO e Farmácia de Ambulatório, nos Serviços Clínicos, Blocos, Consultas e 

Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) [63]. Nestes casos, verifica-se a reposição 

dos stocks com quantidades previamente estabelecidas para um determinado período de tempo 

[63]. 

Para que a reposição dos stocks seja possível, os serviços deverão proceder ao envio de 

uma requisição onde descriminem os produtos de que necessitam, para que estes possam ser 

repostos nos dias pré-estabelecidos.  

Esse pedido é, de uma forma geral, realizado através do GHAF, contudo, em determinadas 

situações, pode ser enviado em papel, através do preenchimento da folha em anexo (ANEXO XVI).  

Após uma triagem dos pedidos, o TDT procede ao seu aviamento e débito no GHAF, 

acondicionando os produtos requeridos em contentores fechados e devidamente identificados com 

o nome do serviço que se destinam [63]. 

Os medicamentos de frio são acondicionados e transportados em caixas com acumuladores 

de gelo, sendo mantidos no frio até ao momento do transporte [63]. 

 A entrega da medicação é acompanhada de dois impressos, um de débito e outro que 

funciona como guia de transporte onde consta a identificação do serviço, a data e hora de 

fornecimento, o técnico que forneceu, o nome do auxiliar que faz a entrega, assim como o nome de 

quem recebe, no serviço em causa [63]. 
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Além do procedimento anteriormente mencionado a reposição dos stocks pode ser 

processada de outras formas, nomeadamente:  

 Reposição por HLS: em alguns serviços, como o Bloco Neoclássico, a reposição dos 

stocks consiste num sistema de troca de caixas vazias por caixas cheias [63]. Para tal, o 

serviço possuí duas caixas com uma quantidade de medicação pré-estabelecida. Assim 

que a primeira caixa termina, é enviada para os SF de forma a ser reabastecida, e a 

segunda caixa fica então disponível para consumo [64]. 

 Reposição de stocks nivelados: neste caso a reposição é feita no local, após a contagem 

das unidades consumidas [63]. Este sistema é aplicado tanto na SU (Serviço Urgência) 

como na UCIU (Unidade de Cuidados Intermédios da Urgência) para tal, um TDT desloca-

se ao serviço três vezes por semana (segunda, quartas e sextas), para proceder à 

contagem dos medicamentos e verificar os respetivos prazos de validade [64]. 

 Reposição de stocks por Kanban: por exemplo, na farmácia de ambulatório, quando é 

atingido o Kanban, este é retirado e enviado para o APF de forma a se proceda à 

reposição dos stocks. 

 6.1.1. Antisséticos e desinfetantes 

O pedido de produtos antisséticos e desinfetante pode ser feito informaticamente através do 

GHAF (Farmácias Satélite e Blocos), através do preenchimento de uma requisição própria (ANEXO 

XVII) ou pelo sistema de reposição por HLS (Cirurgia 2, Cirurgia 3, Cirurgia Vascular, 

Ortopedia/UVM e Urologia, Bloco Neoclássico), sendo o aviamento realizado no dia útil seguinte 

[65]. 

Após o aviamento e débito informático no GHAF, são acondicionados em caixas de cartão 

ou sextas de plástico, identificadas com o nome do serviço [65]. 

A entrega da medicação é acompanhada da cópia da requisição/folha de débito [65]. 

6.1.2. Soluções injetáveis de grande volume e outras soluções estéreis 

A requisição das soluções injetáveis de grande volume pode ser feita informaticamente 

através do GHAF (Farmácias Satélite e Blocos e UCIP), através do preenchimento de uma 

requisição própria (ANEXO XVIII) ou pelo sistema de reposição por HLS (Cirurgia 2, Cirurgia 3, 

Cirurgia Vascular, Ortopedia/UVM e Urologia, Bloco neoclássico), sendo o aviamento feito no dia 

útil seguinte [66]. 
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Após o aviamento e débito no GHAF das soluções injetáveis de grande volume, estas são 

acondicionadas em carro próprio e identificadas com o nome do serviço. A entrega da medicação é 

acompanhada de um impresso de débito [66]. 

6.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A DIDDU é considerada pelo Despacho Conjunto dos Gabinetes do Secretário de Estado 

Adjunto do Ministério da Saúde e da Saúde de 30 de Dezembro de 1991 como um imperativo legal 

[32]. No entanto, dadas as exigências implícitas à sua execução, nem sempre é possível proceder 

à sua aplicação, devendo nestes casos recorrer-se ao sistema de distribuição que melhor garanta 

os objetivos de segurança e eficácia [32]. 

A DIDDU consiste na disponibilização de forma personalizada de produtos farmacêuticos, 

para um período de 24 horas [32]. No caso do HSA, excetua-se desta orientação o dia de sábado 

em que a medicação é preparada para 48 horas, uma vez que ao domingo não se efetua o 

transporte das malas. 

Apesar de em termos logísticos a dispensa de produtos farmacêuticos em doses 

individualizadas se apresentar mais dispendiosa, as vantagens que dela advêm compensam o 

tempo e recursos despendidos, traduzindo-se não só em benefícios para o doente como o hospital. 

Todo o trabalho de retaguarda implícito à DIDDU além de proporcionar um tratamento mais seguro 

para o doente possibilita, simultaneamente, a racionalização de custos com a terapêutica, e a 

diminuição dos desperdícios [32]. 

Para que se possa proceder a preparação e distribuição da medicação todas as prescrições 

médicas têm previamente de ser validadas [32]. Cria-se assim, uma janela de oportunidade para o 

farmacêutico hospitalar, o qual consegue intervir diretamente na terapêutica de cada doente, uma 

vez que a interpretação e subsequente validação das prescrições médicas estão sob a sua 

responsabilidade [32]. 

A validação da prescrição médica é considerada um processo essencial na cadeia 

terapêutica que deve ser realizado sempre que se verificam alterações no perfil farmacoterapêutico 

do doente. Desta forma, é possível otimizar os resultados da farmacoterapia, maximizando a 

efetividade e reduzindo o risco de aparecimento de efeitos adversos [67]. 

As prescrições médicas dos doentes internados nos diferentes serviços do hospital podem 

chegar à DIDDU tanto eletronicamente através do módulo de prescrição eletrónica do CdM como 

em papel [67]. Este último caso, refere-se a situações específicas, tais como: prescrição de 
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hemoderivados, material de penso e estupefacientes, a qual é realizada nos impressos destinados 

ao efeito, apresentados em anexo [67].  

Independentemente do formato em que a prescrição médica chega ao farmacêutico hospitalar, 

para que esta possa ser validada, devem ser avaliados os seguintes parâmetros [67]: 

 Se medicamento em questão integra o FHNM, Adenda ou Deliberações da CFT; 

 Se medicamento será utilizado de acordo com as indicações terapêuticas inscritas no seu 

RCM; 

 Posologia (dose, via e frequência de administração, duração do tratamento); 

 Interações Medicamentosas; 

 Validade da prescrição: 

o Anti-infeciosos – 7 dias; 

o Hemoderivados – 24 horas; 

o Material de Penso – 8 dias; 

o Nutrição Artificial – 10 dias; 

o Casos específicos – ex.: paracetamol IV – 1 dia, salvo se a via oral estiver 

indisponível. 

Caso surja alguma questão relacionada com a prescrição o farmacêutico hospitalar pode 

intervir dando origem a uma “Intervenção Farmacêutica”, a qual deve ser sempre devidamente 

registada, ou através do CdM em casos de prescrições eletrónicas ou em impresso próprio para 

prescrições em papel, e arquivada [67]. 

Após a validação das prescrições, procede-se à preparação dos produtos farmacêuticos a 

distribuir, a qual é feita malas apropriadas para o efeito.  

As malas da medicação (Figura 21) encontram-se identificadas com o nome do serviço a 

que se destinam e são compostas por várias gavetas, cada uma das quais corresponde a uma 

cama, encontrando-se devidamente identificadas com o nome e número de cama do doente. 

  

Figura 171 - Malas e gavetas para a distribuição de medicamentos por DIDDU  
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No HSA a preparação das malas da medicação para os diversos serviços é um processo 

misto, ou seja, os produtos de maior rotatividade são aviados com o auxílio de um equipamento 

semiautomático, o Pharmapick (Figura 22), ao passo que os de menor rotatividade são colocados 

nas malas manualmente. 

 

Figura 22 - Pharmapick 

Assim após a validação das prescrições, o FH envia a informação para o robô. Este 

seleciona o medicamento, disponibilizando-o ao TDT indicando-lhe a quantidade a retirar para cada 

uma das gavetas descriminadas. 

Após a conclusão desta primeira etapa do aviamento, é solicitado ao FH que retire as listas 

com a medicação que é necessário aviar manualmente. Estas listas encontram-se organizadas por 

ordem alfabética de medicamento, sendo que para cada fármaco vêm listados todos os 

quantitativos por doente. Assim socorrendo-se das células de aviamento ou da torre central (Figura 

23 A) quando necessário, o TDT procede a preparação da restante medicação, podendo ainda ter 

de recorrer ao armário da nutrição parentérica assim como ao de material de penso (Figura 23B) 

para concluir o aviamento.  

 

 

 

 

 

Figura 23 - A: Torre Central. B: Armário do Material de Penso 

B A 
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O aviamento apenas se dá por concluído, quando as malas seguem para o seu destino. Tal 

implica que, até esse momento, se procedam as correções necessárias em consequência de 

possíveis alterações da prescrição. 

Em suma, o circuito da DIDDU pode ser esquematizado da seguinte forma: 

 

Figura 184 - Esquema da DIDDU (Adaptado de Manual FH) 

6.2.1. Intervenção Farmacêutica 

O facto de as prescrições médicas terem obrigatoriamente de ser validas para que o seu 

aviamento seja possível, faculta ao farmacêutico a possibilidade de analisar as terapêuticas 

instituídas a cada doente. Desta forma, o farmacêutico deve avaliar cada medicamento de acordo 

com os parâmetros farmacoterapêuticos de modo a identificar a ocorrência de possíveis Problemas 

Relacionados com Medicamentos (PRM) [68]. 

 Assim, cada medicamento deverá ser avaliado quanto à sua necessidade, à adequabilidade 

da posologia e ainda quanto à existência de condições por parte do doente para o usar [68]. 

 Quando o farmacêutico deteta um PRM, como por exemplo, a existência de interações 

farmacológicas entre medicamentos prescritos, deve comunicá-lo aos clínicos fornecendo a 

informação necessária quanto às medidas a serem tomadas. Além disso, é igualmente importante 

que proceda ao registo dessa intervenção, uma vez que tal permitirá a elaboração de relatórios 

com recomendações, que deverão ser divulgados aos restantes profissionais de saúde [69]. 

 Em suma, a “Intervenção Farmacêutica” consiste na atuação do farmacêutico com vista à 

alteração de alguma característica da terapêutica instituída que possa comprometer os resultados 

terapêuticos esperados, visando desta forma, a melhoria das condições de saúde do doente [69]. 
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6.3. Distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório 

Atualmente, graças à evolução que os medicamentos sofreram em termos tecnológicos, um 

alargado número de doentes pode passar a realizar os seus tratamentos em regime ambulatório. 

Ou seja, os doentes prosseguem o seu tratamento em casa usufruindo da assistência de um 

estabelecimento hospitalar [32]. 

 A possibilidade do doente continuar o tratamento no seu ambiente familiar traz inúmeras 

vantagens não só para este como para o Hospital [32]. Se por um lado, o doente pode realizar o 

tratamento com mais conforto e menor desintegração da sociedade, estando menos suscetível a 

uma possível infeção nosocomial; por outro, o hospital consegue diminuir os custos associados ao 

internamento e libertar camas para doentes que não podem beneficiar deste regime [32]. 

 Neste tipo de sistema de distribuição do medicamento, a intervenção dos SF revela-se de 

extrema importância, permitindo um maior controlo e vigilância da terapêutica, uma vez que a 

medicação dispensada poderá desencadear a ocorrência de efeitos adversos graves; assim como, 

assegurar a adesão dos doentes à terapêutica [32]. Existem ainda motivos de ordem económica 

associados à dispensa em ambulatório, uma vez que, desta forma, o doente consegue ter acesso a 

medicação comparticipada a 100% [32]. 

6.3.1. Organização física e funcional da farmácia de ambulatório 

A Farmácia de Ambulatório encontra-se numa zona separada da restante área dos SF, 

apresentando um acesso exterior aos mesmos, sendo constituída por uma sala de espera, uma 

zona de atendimento, armazém e uma área administrativa. 

A sala de atendimento ao público (Figura 25 A) possui três postos de atendimento, 

equipados com computadores que permitem o acesso ao GHAF. 

O armazém é constituído por um armário com gavetas (Figura 25 B) onde os medicamentos 

estão organizados por patologia e por ordem alfabética de DCI, e por três frigoríficos (Figura 25C) 

onde é acondicionada a medicação que necessita de ser refrigerada. 

Toda a medicação está arrumada segundo a norma FEFO, possuindo sistema Kanban. 
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Figura 195 - A:Zona de atendimento. B: Armário da medicação. C: Frigoríficos 

6.3.2. Enquadramento legal 

Entre os medicamentos fornecidos pela farmácia de ambulatório encontram-se 

medicamentos classificados de uso exclusivo hospitalar, os quais dado o seu perfil de segurança 

apenas devem ser administrados em regime hospitalar; assim como medicamentos que não se 

encontram disponíveis no mercado extra-hospitalar.  

Os medicamentos dispensados possuem um suporte legal para a sua dispensa gratuita pela 

farmácia hospitalar, apresentando-se ao abrigo de diplomas legais ou deliberações específicas 

autorizadas pelo conselho de administração. No entanto, em determinadas circunstâncias 

devidamente justificadas, podem ser cedidos medicamentos sem diplomas legais nem deliberações 

específicas que autorizem a sua dispensa [70]. 

Assim sendo, são várias as situações que se podem encontrar no momento do aviamento 

das receitas de ambulatório, nomeadamente [70]: 

 Medicamentos cuja dispensa se encontra autorizada por diplomas legais; 

 Medicamentos cuja dispensa se encontra autorizada por diplomas legais mas com 

restrições impostas pelo CHP; 

 Medicamentos sem diplomas legais que autorizem a sua dispensa, mas com deliberações 

específicas, autorizadas pelo Conselho de Administração do CHP; 

 Medicamentos no âmbito de alta precoce; 

 Medicamentos sem diplomas legais nem deliberações específicas do CHP que autorizam 

a dispensa. 

6.3.2.1. Medicamentos ao abrigo de diploma 

A dispensa nestes casos é regulada por um diploma, publicado em Diário da República, no 

qual se encontram definidos os motivos e as condições segundo as quais um determinado grupo 

de fármacos pode ser fornecido para uma patologia específica. 

A B C 
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 As patologias abrangidas por Diploma são [71]: 

 Acromegalia; 

 Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite Psoriática, Artrite Idiopática Juvenil 

Poliarticular e Psoríase em placas; 

 Doença de Crohn; 

 Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA); 

 Esclerose Múltipla; 

 Fibrose Quística; 

 Hepatite C; 

 Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH); 

 Deficiência da Hormona do Crescimento na Criança, Síndrome de Turner; Perturbações 

do Crescimento; Síndroma de Preder – Willi; 

 Insuficiência Renal Crónica; 

 Síndrome de Lennox-Gastaut; 

 Paraplegias Espáticas Familiares e Ataxias Cerebelosas Hereditárias, nomeadamente a 

Doença de Machado Joseph; 

 Profilaxia da rejeição aguda do transplante alogénico renal, hepático e cardíaco; 

 Paramiloidose. 

6.3.2.2. Outros medicamentos 

Além dos medicamentos ao abrigo de Diploma, podem ainda ser dispensados na farmácia 

de ambulatório medicamentos para patologias específicas mas que não possuem diploma, como a 

Hipertensão Pulmonar ou a Hepatite B, assim como medicamentos necessários a situações 

clínicas específicas [70]. 

6.3.3. Dispensa de medicamentos 

 A dispensa de medicação em regime de ambulatório é apenas efetuada mediante a 

apresentação de uma prescrição em modelo apropriado (ANEXO XIX) e redigida de acordo com as 

normas estabelecidas [70]. 

 De forma a determinar os quantitativos cedidos a cada doente, o farmacêutico deve ter em 

consideração a data da próxima consulta, assim como os critérios definidos para a gestão e 

racionalização dos stocks e custos [72]. 
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 Assim sendo, a dispensa de qualquer medicamento deverá ser feita para um período de até 

3 meses, desde que o montante do seu valor seja inferior a 100 euros, para doentes residentes em 

qualquer área ou até 300 euros se residirem fora do distrito do Porto. Acima destes montantes o 

medicamento apenas será fornecido para 1 mês [72]. 

 No caso dos doentes transplantados renais ou hepáticos o fornecimento de 

imunossupressores é realizado para um período de até 3 meses [72]. 

Qualquer exceção às situações anteriores necessita de autorização pela direção clínica. No 

entanto, e não obstante a estas orientações, deve imperar o bom sendo relativamente ao número 

de dias de tratamento, às embalagens e stocks disponíveis [72]. 

Toda a medicação dispensada tem de ser debitada no GHAF em nome do doente e a 

receita datada e assinada pelo farmacêutico e pelo doente ou seu representante [73]. 

Ao doente é entregue, juntamente com a medicação, a guia de tratamento e no caso de a 

medicação não ser aviada na sua totalidade, um documento com a medicação pendente, que 

permite o seu posterior levantamento [73]. 

Para os SF, o TSS responsável pela dispensa deve imprimir um documento de débito, o 

qual após datado e assinado é anexado à prescrição médica [73]. 

Sempre que possível a medicação deve ser dispensada nas embalagens originais. No 

entanto, quando tal não é possível recorre-se ao uso de envelopes, os quais devem ser 

devidamente identificados com a DCI e nome comercial do medicamento, dose e quantidade 

fornecida. Estando perante um medicamento de frio, o farmacêutico deve rotular o mesmo com a 

etiqueta “Conversar no Frigorífico” e proceder à dispensa em bolsas térmicas com acumuladores 

de frio de forma a não quebrar a cadeia de frio. 

6.3.3.1. Processo de validação de prescrições médicas 

De forma a verificar se a prescrição médica reúne as condições necessárias à sua 

dispensa, de acordo com os diplomas legais, autorizações da direção clínica, do conselho de 

administração, CFT e CES, o farmacêutico destacado para o aviamento em regime de ambulatório 

deve proceder à sua validação [70].  

Assim sendo, no ato da validação deverão ser verificados os seguintes critérios [70]: 

 Prescrição eletrónica elaborada de acordo com as normas estabelecidas; 

 Modelo apropriado para a prescrição médica para a farmácia de ambulatório; 
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 Dados de identificação do doente (nome, número de processo, sistema de saúde e 

respetivo número); 

 Designação do medicamento por denominação internacional comum (DCI); 

 Forma farmacêutica, dose, frequência e via de administração; 

 Indicação da próxima consulta; 

 Indicação da especialidade médica; 

 Identificação e assinatura do médico prescritor; 

 Identificação do diploma legal a que obedece a prescrição médica. 

Sempre que sejam identificadas situações não conformes, estas deverão ser comunicadas 

ao prescritor não se dispensando a medicação até que a situação se encontre devidamente 

regularizada [70]. 

Além de verificar se a prescrição médica se encontra em conformidade com a política do 

medicamento estabelecida pelo hospital, a validação efetuada deve também contemplar a procura 

por possíveis PRMs [70]. 

6.3.3.2. Informação e aconselhamento ao doente 

De forma a garantir o uso correto e racional da medicação o farmacêutico deve, no 

momento do aviamento de uma prescrição de novos medicamentos, fornecer ao doente toda a 

informação necessária para que este seja capaz de o fazer [74].  

 Assim, sempre que o doente inicia um novo medicamento, os aspetos mais relevantes da 

terapêutica devem-lhe ser explicados de uma forma simples, clara e concisa. Deve então ser 

cedida informação detalhada sobre os medicamentos, nomeadamente no que se refere à indicação 

terapêutica, posologia, precauções com a toma, efeitos adversos comuns, condições de 

conservação, não só verbalmente mas também através de um suporte escrito, recorrendo à 

distribuição de folhetos informativos [70,74].  

 Considerando que, numa grande maioria das vezes, as dúvidas acabam por surgir em casa, 

no momento da administração, o farmacêutico deve ter a preocupação de indicar um número direto 

da farmácia de ambulatório ao doente [74]. 

6.3.4. Venda de medicamentos 

De acordo com o disposto no Decreto-lei n.º 206/2000, de 1 de setembro, as farmácias 

hospitalares, estão autorizadas a vender medicamentos ao público em circunstâncias de caráter 

excecional nas quais o acesso normal do utente ao medicamento possa estar comprometido [75]. 
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 A venda direta ao público apenas será feita mediante a apresentação da respetiva 

prescrição médica a qual deve apresentar pelo menos 3 carimbos de farmácias comunitárias a 

comprovar a rotura do medicamento [76]. 

6.3.5. Devolução de medicamentos 

Por vezes sucede-se que os doentes ao verem a sua terapêutica alterada, ou suspensa, 

ficam em casa com medicação que, embora para eles inútil, poderia ser utilizada por outras 

pessoas. Assim, quando tal se sucede os doentes podem/devem proceder à devolução desses 

medicamentos junto da farmácia de ambulatório. 

Todos os medicamentos devolvidos devem ser analisados pelo farmacêutico à luz dos 

critérios de aceitação/rejeição estipulados de forma a averiguar quais podem ser novamente 

dispensados sem comprometer a segurança do doente que os irá receber [77]. Deste modo, todos 

os medicamentos rejeitados devem ser colocados em contentores vermelhos e eliminados de 

acordo com o procedimento de eliminação de resíduos hospitalares [77]. 

6.4. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

6.4.1. Estupefacientes e psicotrópicos 

Os Serviços Clínicos, Consulta da Dor, Hospital de Dia e Blocos possuem os seus próprios 

stocks de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, sendo que a reposição destes é da 

responsabilidade dos serviços farmacêuticos [74]. 

Sempre que é retirado um destes fármacos do cofre presente no serviço, o enfermeiro deve 

preencher um impresso próprio, denominado Anexo X (ANEXO XX) que permitirá a reposição dos 

produtos consumidos [74]. 

As requisições são então entregues nos serviços farmacêuticos, onde o farmacêutico 

hospitalar será responsável pela totalidade do aviamento. 

Perante as requisições o farmacêutico tem de proceder à sua análise, verificando se estas 

se encontram bem preenchidas. Para tal, todas as requisições devem apresentar a designação do 

medicamento requerido e do serviço requerente, a identificação dos doentes a quem o 

medicamento foi administrado, a assinatura do Diretor do Serviço e do enfermeiro que procedeu à 

administração. 

 Após esta primeira conferência, as requisições são separadas por serviços e é totalizada e 

registada, na requisição, a quantidade de produto utilizada. Seguidamente efetua-se o débito 
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informático, por centro de custo, das quantidades a dispensar, e à impressão da folha de débito, 

que acompanhará, juntamente com as requisições, a medicação. 

 O farmacêutico hospitalar procede então à preparação dos estupefacientes e psicotrópicos 

solicitados para cada serviço e ao seu acondicionamento em caixas fechadas.  

 As requisições têm ser ainda assinadas pela pessoa que transporta a medicação aos 

serviços (AAM) e por quem a recebe (enfermeiro), sendo posteriormente devolvidas aos serviços 

farmacêuticos, onde serão arquivadas.  

 Diariamente é feito um registo do fornecimento dos psicotrópicos e estupefacientes, num 

impresso próprio para o efeito e trimestralmente é enviado para o INFARMED um mapa referente 

ao seu consumo [74]. 

6.4.2. Hemoderivados 

Os medicamentos derivados do plasma apresentam um circuito de distribuição próprio na 

medida em que todas as atividades referentes à sua requisição, distribuição e administração têm 

de ser registadas num impresso oficial de acordo com o previsto no Despacho Conjunto n.º 

1051/2000 de 14 de Setembro, dos Ministérios da Defesa e da Saúde [78]. 

A obrigatoriedade de preenchimento de uma requisição oficial, modelo n.º1804 da INCM – 

Imprensa Nacional Casa da Moeda (ANEXO XXI), prende-se com a natureza destes produtos, que 

por serem derivados do plasma humano, acarretam um potencial risco biológico elevado [79]. O 

recurso a este impresso modelo permite tornar o processo de administração destes produtos 

rastreável, tornando possível avaliar se a ocorrência de uma determinada doença infeciosa 

transmissível pelo sangue poderá ou não estar associada ao produto administrado [78, 79]. 

O impresso referido apresenta duas vias, a “Via Farmácia” (original) e a “Via Serviço” 

(duplicado), sendo utilizado na requisição de Imunoglobulinas Inespecíficas e Específicas, Cola de 

Fibrina, Albumina Humana e Concentrados de Fatores de Coagulação.  

Para que o FH proceda à dispensa de medicamentos hemoderivados, os impressos tem de 

chegar aos SF apresentando os quadros A e B devidamente preenchidos pelo médico prescritor. 

Nestes constam a identificação do doente e do médico, o hemoderivado prescrito, assim como a 

dose e o diagnóstico. 

Ao FH cabe o preenchimento do quadro C aquando da dispensa, no qual é registado o 

hemoderivado dispensado assim como a dose, quantidade, o lote, o laboratório de origem e o 

Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL). 
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Após débito informático, cada unidade dispensada é rotulada com um autocolante 

identificativo do doente e segue para o serviço requisitante acompanhada do respetivo impresso, 

onde é assinado pela pessoa que procede a sua receção.  

A “Via Farmácia” segue para os SF onde é arquivada em local próprio enquanto a “Via 

Serviço” é arquivada no processo do doente. 

Caso o produto dispensado não seja administrado no prazo de 24 horas deve ser devolvido 

aos SF juntamente com a “Via Serviço” com o registo de administração/inutilização (Quadro D) 

devidamente preenchido. 

6.4.3. Antídotos 

Sempre que é necessária a administração de um antídoto o médico procede ao 

preenchimento de um impresso próprio para o efeito (ANEXO XXII). 

O modelo de “Prescrição e Requisição de Antídotos” é composto por 4 vias, sendo que 

apenas o triplicado e quadruplicado são enviados para os SF para que o aviamento dos produtos 

requeridos seja possível. A via original é anexada ao processo do doente e o duplicado funciona 

como registo de administração do antídoto. 

A chegada de uma destas requisições aos SF implica o aviamento imediato da primeira 

toma do antídoto solicitado, por um TDT. Caso não se verifique a renovação da prescrição o 

fornecimento de tomas subsequentes é automaticamente suspenso [74]. 

 Em determinados serviços, como é o caso da UCIU, UCIP e SCI existem sub-stocks de 

antídotos para situações de emergência. Nestes casos, a entrega das requisições nos SF permitem 

a reposição dos antídotos nos quantitativos utilizados. 

6.4.4. Anti-infeciosos 

Com exceção do SU, que pelas suas características possuí um stock próprio de 

medicamentos anti-infeciosos, os restantes serviços recebem estes produtos sempre em dose 

unitária.  

Nos serviços indexados ao sistema de distribuição clássica, a prescrição de agentes anti-

infeciosos é realizada recorrendo ao impresso “Prescrição e Requisição de Anti-infeciosos” 

(ANEXO XXIII), ao passo que nos sistemas que possuem DIDDU a prescrição é feita 

eletronicamente através do CdM. 
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Para que o medicamento requerido seja dispensado o FH tem de validar a prescrição, 

sendo que para tal têm de se reunir alguns critérios, nomeadamente [74]: 

 As prescrições de medicamentos anti-infeciosos para profilaxia cessam ao fim de 24 

horas; 

 As prescrições de medicamentos anti-infeciosos para tratamento cessam automaticamente 

ao fim de 7 dias; 

 A prescrição de 3 ou mais anti-infeciosos exige justificação médica; 

 Qualquer alteração da terapêutica cessa automaticamente prescrições anteriores. 

O aviamento é executado por um TDT, sendo que no penúltimo dia em que é feito é 

colocado um autocolante juntamente com a medicação, alertando para a necessidade de renovar a 

prescrição de forma a dar continuidade ao tratamento, se necessário. 

6.4.5. Medicamentos extra-formulário 

Em determinadas circunstâncias pode ser solicitado aos SF o fornecimento de 

medicamentos que não constam do FHNM ou da sua Adenda. Em tais situações a dispensa 

implica a existência de uma autorização prévia da CFT a qual é concedida por doente [70]. 

Neste sentido o médico prescritor tem de preencher um formulário próprio (“Justificação de 

Receituário de Medicamento”), no qual justifica a necessidade do medicamento, nomeadamente, 

se não existe no FHMN ou Adenda nenhum medicamento com a mesma finalidade ou se existe, 

porque considera a necessidade deste. 

6.4.6. Nutrição artificial 

A distribuição da nutrição artificial (NA) é da responsabilidade dos SF, sendo 

preferencialmente efetuada em DIDDU [74]. 

Aos doentes em regime de ambulatório também pode ser dispensada NA, desde que lhes 

tenha sido concedida autorização. Esta autorização só é dada aos doentes que tenham estado 

internados no hospital ou que frequentem as consultas externas [74]. 

6.4.7. Material de penso 

A requisição de material de penso é feita, normalmente pelos enfermeiros, através de do 

preenchimento de um impresso adequado (ANEXO XXIV) no qual são especificadas as 

caraterísticas das feridas nomeadamente a localização, gravidade, tamanho, sinais de infeção, 

necrose, exsudado e odor [74]. Através destas informações o FH poderá avaliar a adequação do 
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material de penso solicitado à ferida em questão, procedendo assim à validação da requisição. 

Posteriormente realiza-se o aviamento da mesma por um TDT que coloca o material de penso na 

gaveta do doente. 

Cada requisição tem uma validade máxima de 8 dias, sendo que no penúltimo dia de 

aviamento é enviado um autocolante com a indicação que é necessário proceder à renovação da 

requisição, para que o material continue a ser cedido. 

Todas as requisições são então arquivadas, constituindo o suporte para estudos de 

incidência/prevalência de feridas no hospital por parte do Gabinete da Qualidade [74]. 

7. Informação e atividades de farmácia clínica 

O conceito de farmácia clinica deixa de considerar o FH apenas como dispensador de 

medicamentos, demonstrando a sua importância para uma utilização segura e eficaz dos 

medicamentos. 

As ações de farmácia clínica desenvolvidas pelos FH do CHP são: 

 Informação sobre medicamentos, dispositivos médicos e outros PF; 

 Farmacovigilância; 

 Participação em EC; 

 Participação em Comissões Técnicas. 

Diariamente, no contacto direto com o doente na distribuição em ambulatório e na validação 

de prescrições médicas, os FH desempenham funções de farmácia clínica. 

7.1. Informação sobre medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos 

farmacêuticos 

Uma das mais importantes atividades integrantes do ato farmacêutico é a dispensa de 

informação sobre medicamentos e outros produtos de saúde, junto de profissionais de saúde e 

utentes, de modo a promover a sua correta utilização. 

O FH deve identificar, localizar, avaliar e usar a informação adequada a cada situação, 

podendo recorrer a várias fontes, primárias, secundárias e terciárias. O Centro de Informação do 

Medicamento (CIM), que consiste num centro criado pela Ordem dos Farmacêuticos (OF) com o 

objetivo de reunir, tratar e fornecer a todos os profissionais de saúde toda e qualquer informação 

científica acerca de medicamentos, e o Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF), constituem 

outras fontes de informação para o FH. 
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A informação pode ser transmitida de forma ativa, através de seminários e folhetos 

informativos, ou de forma passiva, através de respostas a questões colocadas pelos profissionais 

de saúde (ANEXO XXV). 

7.2. Ensaios Clínicos 

O Decreto-Lei nº 46/2004 de 19 de agosto [81] define ensaios clínicos como “qualquer 

investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, 

farmacológicos ou farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais (ME), ou a 

identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais ME; ou a analisar a farmacocinética de um ou 

mais ME, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia”. 

Os EC são fundamentais para a aprovação de medicamentos com segurança e eficácia e 

no seu planeamento deve-se ter em conta todos os benefícios e riscos que os doentes podem 

sofrer. 

Os SF hospitalares são os responsáveis pela gestão dos ME em todo o seu circuito, e 

devem garantir o cumprimento das Boas Práticas Clínicas. 

  

 

7.2.1. Espaço físico 

A UEC divide-se em duas áreas distintas: o gabinete de trabalho e o armazém de ME. 

O gabinete de trabalho é o local onde se arquiva, em armários de acesso restrito, toda a 

documentação relativa aos ensaios a decorrer bem como aos ensaios que já terminaram. Esta 

documentação deve permanecer arquivada por um período de 15 anos, após a conclusão do 

estudo, por forma a uniformizar o procedimento de estudos multinacionais, isto apesar de a 

legislação portuguesa apenas exigir um período de 5 anos. Além disso, o gabinete é também o 

local onde ocorrem o atendimento a doentes e as reuniões com os diferentes intervenientes dos 

EC. 

A sala de armazenamento de ME é o local onde é armazenada a medicação dos ensaios e 

a medicação devolvida e/ou não utilizada pelos doentes, em armários e frigorífico de acesso 

restrito e com condições de temperatura e humidade devidamente monitorizadas e controladas 

[82]. 
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Figura 206 - A: Sala de armazenamento de ME; B – Frigorífico de acesso restrito; C – Gabinete de Trabalho 

da UEC. 

7.2.2. Fases 

Os EC são divididos em quatro fases: 

 Fase I – envolvem um número limitado de voluntários sãos e pretendem avaliar a 

farmacocinética, farmacodinâmica, segurança e tolerabilidade do medicamento; 

 Fase II – envolvem um número limitado de indivíduos doentes e pretendem avaliar o efeito 

do tratamento e a dose terapêutica; 

 Fase III – são estudos em grande escala, envolvem um grande número de doentes e 

pretendem avaliar a segurança e eficácia do novo medicamento em comparação com o 

tratamento padrão/placebo servindo de suporte para a autorização de registo e 

comercialização; 

 Fase IV – são estudos de farmacovigilância realizados pós-comercialização e pretendem 

avaliar a segurança e eficácia a longo prazo, bem como novas indicações do medicamento 

[82]. 

7.2.3. Classificação 

Os ensaios clínicos podem ser classificados de acordo com diversos critérios, como se pode 

observar na figura 27 [82]. 
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Figura 217 - Classificação dos EC. 

7.2.4. Intervenientes 

O Decreto-Lei nº 46/2004, de 19 de agosto [81] define como principais intervenientes num 

EC os seguintes: 

 Promotor – pessoa singular ou coletiva, instituto ou organismo responsável pela conceção, 

realização, gestão e financiamento de um ensaio clínico; 

 Monitor – profissional dotado da necessária competência científica ou clínica, designado 

pelo promotor para acompanhar o ensaio clínico e para o manter permanentemente 

informado; 

 Investigador - médico ou outra pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal para 

o exercício da atividade de investigação, devido às habilitações científicas e à experiencia 

na prestação de cuidados a doentes que a mesma exige, que se responsabiliza pela 

realização do EC no centro de ensaio e, sendo caso disso, pela equipa que executa o 

ensaio nesse centro. Este é responsável pela realização dos ensaios em conformidade 

com o protocolo subscrito conjuntamente com o promotor, nos termos da autorização 

concedida; 
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 Participante – pessoa que participa no ensaio clínico, quer como recetor do medicamento 

experimental, quer para efeitos de controlo; 

 Comissão de Ética para Investigação Clínica (CEIC) – organismo independente constituído 

por profissionais de saúde e outros, incumbido de assegurar a proteção dos direito, da 

segurança e do bem-estar dos participantes nos ensaios clínicos e de garantir a mesma 

junto do público, a quem compete, em regra, emitir o parecer único; 

 CES – entidades criadas pelo Decreto-Lei nº 97/95, de 10 de maio, às quais compete, 

sempre que solicitadas pela CEIC, emitir o parecer previsto na presente lei. 

7.2.5. Etapas  

Um EC é composto por diversas etapas. A primeira etapa é a aprovação por parte das 

entidades reguladoras, ou seja, a CEIC, que faz a relação benefício/risco, o INFARMED e a 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), no que diz respeito à informação confidencial 

relativa aos participantes. 

Seguidamente, o protocolo do EC é apresentado ao CA e à CES do hospital, que em 

conjunto vão aprovar, ou não, a execução do EC nas suas instalações. 

Após autorização do CA, o Promotor contacta o Investigador Principal e o Farmacêutico 

Coordenador do Ensaio para agendar a reunião de início, na qual é explicado o protocolo a todos 

os intervenientes. É também entregue um dossier ao investigador e outro aos SF com todas as 

informações relativas ao estudo. 

Posteriormente, há um período de recrutamento de doentes por parte do investigador, de 

acordo com os critérios de inclusão no estudo. É fornecida aos doentes toda a informação relativa 

ao estudo, medicamento e procedimentos a cumprir bem como a possibilidade de, em qualquer 

momento, abandonar o estudo. 

Após o recrutamento de doentes dá-se início ao EC e é nesta fase que o papel dos SF se 

torna fundamental no circuito do ME [82]. 

7.2.6. Circuito do medicamento experimental 

7.2.6.1. Receção 

O ME é rececionado no APF, onde é preenchido o impresso de receção de medicação de 

EC (ANEXO XXVI) que acompanha a medicação que é posteriormente enviada à UEC. 
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Na UEC, o FH receciona a encomenda devendo confirmar o código do medicamento e 

respetivo protocolo, estado de conservação da medicação e integridade das embalagens, número 

de unidades recebidas de acordo com o documento que acompanha a encomenda, PV, lote, 

certificados de análise e dispositivo de registo de temperatura se aplicáveis. 

Após esta conferência, a receção do ME deve ser comunicada ao Promotor via IVRS ou 

IWRS e os registos de receção devem ser atualizados e arquivados no Pharmacy File. Se alguma 

destas condições verificadas não estiver conforme, a medicação deve ser colocada em quarentena 

até ao promotor decidir se deve ser utilizada ou não [82]. 

7.2.6.2. Acondicionamento 

Os ME devem ser acondicionados de acordo com as condições exigidas, ou seja, 2-8 º C, 

caso se trate de medicação de frio, e 15-25 º C para as outras. O local de armazenamento deve ser 

de acesso restrito, em local separado de qualquer outro PF e sob condições de temperatura e 

humidade controladas. Caso se verifique algum desvio à humidade e temperatura de 

armazenamento, o promotor deve ser notificado e a medicação colocada de quarentena [82]. 

7.2.6.3. Prescrição 

A prescrição de ME é feita através de impresso próprio (ANEXO XXVII), pelo investigador 

principal ou outro médico autorizado e de acordo com o protocolo do ensaio. Toda a documentação 

deve ser registada e arquivada [82]. 

7.2.6.4. Dispensa e Informação 

A dispensa da medicação é feita pelo farmacêutico coordenador do ensaio, de acordo com 

a prescrição e respetivo protocolo. 

Antes da dispensa, o farmacêutico deve validar a prescrição, verificando a correspondência 

de dados, nomeadamente o código do protocolo e de randomização da medicação e a quantidade 

a dispensar. Deve-se efetuar o registo da informação nas embalagens e colocar à disposição do 

doente toda a informação relativa ao cumprimento do tratamento (ANEXO XXVIII). 

Toda a informação deve ser arquivada no dossier do estudo em causa [82]. 

7.2.6.5. Devoluções/Destruição 

As embalagens de ME cujo PV expirou ou que sobraram no final do estudo devem ser 

devolvidas aos SF que contabilizam e registam essa informação. Posteriormente, essa medicação 
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é devolvida ao promotor ou destruída no próprio hospital de acordo com o acordado no início do 

EC [82]. 

7.3. Farmacovigilância 

Segundo a OMS, farmacovigilância é definida como o “conjunto de atividades para deteção, 

registo e avaliação das reações adversas, com o objetivo de determinar a incidência, gravidade e 

nexo de causalidade com os medicamentos, baseadas no estudo sistemático e multidisciplinar dos 

efeitos dos medicamentos”. 

Foi criado em 1992 o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) em Portugal, do qual o 

INFARMED é responsável e que tem como objetivos: recolher, avaliar e divulgar informação sobre 

RAM, identificar RAM, examinar e analisar a possível existência de causalidade entre o 

medicamento e a RAM, estabelecer métodos de obtenção de dados, avaliar o perfil de segurança 

dos medicamentos comercializados, elaborar normas técnicas de utilização de medicamentos, 

desencadear ações para reduzir os riscos dos medicamentos e coligir dados sobre o consumo de 

medicamentos. 

O SNF é coordenado pelo Centro Nacional de Farmacovigilância do INFARMED. Em 2000 

foram criadas as Unidades Regionais de Farmacovigilância, que permite maior proximidade entre o 

sistema e os profissionais de saúde. 

Todos os profissionais de saúde devem comunicar o mais rápido possível as RAM às 

Unidades Regionais de Farmacovigilância ou ao INFARMED, utilizando um impresso próprio [83]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Março e Abril de 2013 

 

 

86 

 

8. Conclusões 

Concluídos estes dois meses de estágio curricular no HSA, fica a certeza de que esta foi 

uma experiência deveras enriquecedora. Além de possibilitar a consolidação de vários 

conhecimentos adquiridos durante o curso, este estágio permitiu-nos a aquisição de novas 

vivências. 

 A possibilidade de integrar os diferentes setores dos serviços farmacêuticos facultou-nos 

uma visão mais integrada do papel e funções do farmacêutico hospitalar. Sem dúvida ficou patente 

em nós a necessidade do farmacêutico ser um profissional versátil capaz de trabalhar em equipas 

multidisciplinares. 

 O contacto com situações reais permitiu-nos compreender que é fundamental atualizar os 

conhecimentos de forma a dar resposta imediata às várias questões que são colocadas ao longo 

do dia de trabalho. 

 Por tudo o que tivemos oportunidade de aprender, durante o período de estágio, 

consideramos que esta etapa foi uma mais-valia para a nossa formação quer profissional quer 

pessoal. 
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10. Anexos 

ANEXO I: Cálculo dos pontos de encomenda (PE) e quantidades a encomendar 
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ANEXO II: Requisição de psicotrópicos e estupefacientes (Anexo VII) 
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ANEXO III: Ordem de preparação de NP 
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ANEXO IV: Rótulo para a bolsa da solução I de hidrossolúveis 
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ANEXO V: Rótulo da seringa ou bolsa de emulsão lipídica (solução II) 
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ANEXO VI: Ordem de preparação e rótulo de PEE 
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ANEXO VII: Prescrição de CTX para doentes internados 
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ANEXO VIII: Prescrição de CTX para doentes em ambulatório 
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ANEXO IX: Ordem de preparação de CTX 
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ANEXO X: Rótulo de CTX 
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ANEXO XI: Fluxograma dos procedimentos a adotar em caso de Acidente/Derrame com 

CTX 
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ANEXO XII: Fluxograma das instruções para recolha do derrame 
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ANEXO XIII: Ordem de preparação de FFNE 
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ANEXO XIV: Rótulo de FFNE 
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ANEXO XVI: Requisição para a Distribuição em Dose Unitária 
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ANEXO XVII: Requisição de Antisséticos e Desinfetantes 
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ANEXO XVIII: Requisição de Soluções Injetáveis de Grande Volume e Outras Soluções Estéreis 
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ANEXO XIX: Modelo da Receita de Prescrição Eletrónica 
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ANEXO XX: Requisição de Estupefacientes e Psicotrópicos (Anexo X) 
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ANEXO XXI: Requisição de Hemoderivados (modelo n.º1804 da INCM) 
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ANEXO XXII: Prescrição e Requisição de Antídotos 
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ANEXO XXIII: Prescrição e Requisição de Anti-infeciosos 
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ANEXO XXIV: Requisição de Material de Penso 
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ANEXO XXV: Impresso para Pedido de Informação sobre Medicamentos 
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ANEXO XXVI: Impresso de receção de Medicamentos Experimentais 
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ANEXO XXVII: Impresso para prescrição de Medicamentos Experimentais 
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ANEXO XXVIII: Informação ao doente sobre Medicamentos Experimentais 

 

 

 

 

 

 




