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1. OBJETIVO 
 

 

Este relatório tem como propósito descrever a dinâmica e funcionamento da 

Farmácia Hórus. Através dele pretendo detalhar as experiências adquiridas, as tarefas 

executadas e os conhecimentos teóricos e práticos assimilados, que no seu conjunto 

permitem fazer a reflexão crítica do meu desempenho. 
 

2. INTRODUÇÃO 
 

O estudo das Ciências Farmacêuticas saboreia os frutos da aprendizagem ao 

fim de 5 anos de curso, com o concretizar dos estágios curriculares. A oportunidade de 

realizar estágio em Farmácia Comunitária permite não só a aplicação dos 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo o curso, mas sobretudo representa o 

primeiro contacto com a realidade farmacêutica, sendo um forte alicerce para iniciar a 

profissão com competência e responsabilidade. 

A atividade farmacêutica congrega diversas áreas de atuação, sendo que no 

núcleo destas actividades se encontra a farmácia de oficina, com as suas 

especificidades científicas, técnicas e tecnológicas, económicas e sociais. Hoje, mais 

do que nunca, as funções assumidas pelo farmacêutico na sociedade traduzem-se 

numa afirmação crescente que ultrapassa o seu papel enquanto técnico do 

medicamento. Desta forma, o farmacêutico comunitário é uma presença constante e 

obrigatória em cada farmácia, marcando a diferença pelo dinamismo, aptidão para 

prestar esclarecimentos e aconselhamento aos utentes, capacidade de sensibilizar 

para a importância da adopção de estilos de vida saudáveis, utilização racional dos 

fármacos, capacidade de despistar de forma precoce e identificar sinais de alerta [1], 

fazendo dele um importante agente de saúde. 

Assim, o intuito deste estágio consistiu em contactar com todas as perspectivas 

de uma farmácia comunitária e em reconhecer as responsabilidades técnico-científicas 

e gestoras do farmacêutico comunitário, para além do contacto com os utentes e 

outros profissionais de saúde, proporcionando uma visão abrangente da profissão. O 

estágio realizou-se entre 01/04/2013 e 31/07/2013 na Farmácia Hórus, período 

durante o qual tive o melhor acompanhamento de toda a equipa, o que contribuiu para 

que tirasse o máximo partido ao longo dos quatro meses e conseguisse sentir que os 

meus objetivos pessoais, enquanto estagiária, fossem alcançados. 

A primeira menção às origens da Farmácia Hórus remonta há 

aproximadamente oitenta anos atrás, representando assim a farmácia mais antiga de 

Guimarães. O primeiro diretor técnico, e também fundador da instituição, foi Manuel 
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Jesus de Sousa, formado em Ciências Bromatológicas, sendo que a propriedade da 

Farmácia Hórus foi sendo transmitida ao longo de várias gerações da família. Desde 

sempre a marcar a diferença pela qualidade dos seus serviços, esta farmácia chegou 

a ser a uma das melhores da região na produção de medicamentos manipulados e 

patenteados com a marca da farmácia, como o Horusil®, Kermol® e Loção Min-Hór® 

(Figura 1), tendo conquistado desde então um enorme prestígio na cidade. 

 

3. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA 

FARMÁCIA 
 

3.1. Propriedade e direção 
  

De acordo com o quadro legal em vigor (DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, 

Artigo 14º do Capítulo II), “Podem ser proprietárias de farmácias pessoas singulares 

ou sociedades comerciais”, tal como sucede na Farmácia Hórus, onde a propriedade 

pertence à Drª. Alexandra Lello [2]. 

 Ainda de acordo com o citado DL (Artigo 20º do Capítulo III), “A direção técnica 

da farmácia é assegurada, em permanência, durante o horário de trabalho, por um 

farmacêutico diretor técnico cuja atividade é independente, técnica e 

deontologicamente, no exercício das respectivas funções, da proprietária da farmácia”, 

sendo que o cargo na Farmácia Hórus compete à Dra. Cláudia Afonso, responsável 

pela promoção do uso racional do medicamento, dos deveres de colaboração e de 

farmacovigilância, reflectindo o interesse público que caracteriza a actividade de 

dispensa de medicamentos [2]. 

3.2. Localização, horário de funcionamento e espaço exterior  
 

A Farmácia Hórus usufrui de uma localização privilegiada no centro da cidade 

de Guimarães, no Largo do Toural, nº26. Nas redondezas encontram-se o Hospital do 

Alto Ave e a Cruz Verde, variadíssimas lojas de comércio, habitações e pontos 

turísticos (como o Centro Histórico), o que tornam a farmácia muito requisitada não só 

pelos utentes da área mas também por turistas, a somar à variedade, competência e 

qualidade dos serviços prestados pelos quais é muito procurada. 

Tendo em vista a promoção de um serviço de excelência aos seus utentes, o 

horário de funcionamento da Farmácia Hórus é de segunda a sexta das 9h às 13h e 

das 14h30 às 19h30 e ao sábado das 9h às 13h. Cumpre-se assim com o DL n° 

172/2012, de 1 de agosto, e com a Portaria nº 14/2013 de 11 de janeiro, que definem 

o horário padrão de funcionamento das farmácias de oficina [3]. Nos dias de serviço 

permanente, que se verifica de 9 em 9 dias, a farmácia funciona desde a hora de 
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abertura até à hora de encerramento do dia seguinte. Nestes dias, a lei permite a 

cobrança, para além do preço de venda ao público (PVP) dos medicamentos, um 

acréscimo no pagamento no valor máximo de 2,50 euros, pela dispensa de 

medicamentos não prescritos em receita médica do próprio dia ou do dia anterior. De 

frisar que o atendimento noturno é realizado através do postigo permitindo a dispensa 

de medicamentos ao público em segurança [3]. 

Relativamente ao espaço exterior, a farmácia Hórus cumpre com as normas 

das Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, uma vez que um 

espaço exterior adequado é fundamental para o cumprimento das suas funções. 

Assim sendo, exteriormente, a Farmácia Hórus (Figura 2) tem o seu nome bem 

visível; encontra-se instalada ao nível da rua por onde se faz a entrada dos utentes, 

facilitando a acessibilidade dos mesmos; possui a porta principal da farmácia dotada 

de guarda-vento, para proteção dos utentes; está identificada com uma cruz verde e a 

indicação de que pertence às Farmácias Portuguesas, ficando iluminada durante a 

noite em que está de serviço permanente; tem visível uma placa com o nome da 

farmácia e da direção técnica; possui informação sobre o horário de funcionamento 

afixada de forma visível na porta de entrada, assim como informação relativa às 

farmácias em regime de serviço permanente/disponibilidade e respectiva localização 

e/ou contacto; expõe na porta informações importantes aos utentes, como seja a 

referência aos serviços que oferece; tem a fachada com aspeto cuidado e em boas 

condições de conservação, apesar do edifício ser antigo; possui uma montra que é 

renovada periodicamente, de acordo com a época do ano ou simplesmente quando se 

considera oportuno; possui um postigo para que o atendimento noturno seja feito em 

segurança. 

3.3. Organização e descrição do espaço interior 

 

Cumprindo com o Artigo 29º do DL nº 307/2007 [2] e com as Boas Práticas 

Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária [4], a Farmácia Hórus dispõe de 

instalações adequadas de modo a garantir “a segurança e conservação dos 

medicamentos” e “a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do 

respetivo pessoal”, apesar de o edifício ser antigo e possuir uma construção peculiar. 

Assim sendo, a Farmácia Hórus é constituída por 4 pisos. O primeiro piso 

(Figura 3) corresponde à área de atendimento ao público, sendo uma área bem 

iluminada com ambiente agradável e aclimatizado para proporcionar o melhor conforto 

e onde se pode visualizar mesmo sob o balcão, uma placa com o nome da farmácia e 

da direção técnica. A área de atendimento é composta por três postos equipados com 
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o material necessário (computador, leitor de ótica…) e alguns folhetos informativos 

para os utentes. Atrás do balcão encontram-se medicamentos de venda livre que vão 

alternando consoante as necessidades dos utentes durante o ano (como exemplo: 

xaropes da tosse e antigripais nos meses frios; venotrópicos nos meses quentes). Os 

expositores a envolver a área exibem de forma atrativa várias marcas comerciais de 

dermocosméticos, produtos de higiene dentária, suplementos alimentares e outros 

específicos da altura do ano tais como produtos de emagrecimento e protecção solar/ 

bronzeamento. A proximidade dos balcões às estantes com medicamentos de marca, 

às gavetas deslizantes com medicamentos genéticos (MG) ordenados por 

denominação comum internacional (DCI) e medicamentos nas diferentes formas 

farmacêuticas (injectáveis, colírios, soluções nasais/ orais/ auriculares, saquetas e 

ampolas, supositórios, xaropes, pomadas/ cremes/ géis) - que se distribuem entre o 

primeiro e segundo piso - permite um atendimento bastante rápido e de proximidade 

com o utente, na medida em que este tem acesso visual e, na dúvida, consegue 

indicar o produto/ laboratório a que está acostumado. Nas gavetas deslizantes 

encontram-se também armazenados os estupefacientes e psicotrópicos, numa gaveta 

específica e não identificada. Junto aos medicamentos, encontra-se um telefone e 

alguma bibliografia (como exemplo: prontuário terapêutico). Na sala existe ainda uma 

balança automática, uma cadeira e acesso a água potável para os utentes, sendo 

neste local que se realiza a medicação da tensão arterial (TA) aos utentes 

incapacitados de ascender à zona das medições no segundo piso. O segundo piso 

(Figura 4) corresponde à zona de atendimento individual e de determinação dos 

parâmetros biológicos, sendo o ambiente resguardado e onde existe informação útil ao 

utente (sobre estilo de vida saudável por exemplo) e tabelas com os valores dos 

parâmetros. Esta área funciona ao mesmo tempo como local de reuniões. Mesmo ao 

lado localiza-se também o expositor de puericultura e estantes destinadas ao 

armazenamento de chás, outras marcas de dermocosmética (exemplo: ATL®) e de 

excedentes que não cabem nas gavetas/ estantes do piso 1. Existe ainda uma 

bancada com lavatório e algum material de laboratório (balança, misturador de 

pomadas, gobelés, varetas…) para preparação de manipulados de simples execução, 

um frigorífico para conservação dos medicamentos que exigem temperaturas entre os 

2ºC e os 8ºC, como as vacinas, alguns colírios (exemplo: Xalatan®, Xalacom®) e 

insulinas e o contentor da ValorMed. Este piso dá acesso ao armazém, que possui 

uma sala de espera, uma casa de banho, um gabinete destinado às consultas de 

audiologia e de cavitação/ radiofrequência e vários pisos de arrumos, num total de 

quatro. O terceiro piso está destinado à realização e gestão de encomendas num local 
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equipado com computador e dá acesso o gabinete pessoal da Drª Alexandra Lello, 

onde se realiza contabilidade e gestão. No quarto e último piso, localizam-se os 

vestiários e cacifos, as instalações sanitárias e uma sala com uma maca reservada às 

consultas (Figura 5) de podologia e fisioterapia que a farmácia fornece. 

3.4. Recursos humanos 
 

Os recursos humanos são o motor do bom funcionamento de uma farmácia 

comunitária. A simpatia, boa disposição, espírito de equipa, sentido de 

responsabilidade, entrega e dedicação de todos os colaboradores da Farmácia Hórus 

são claramente percetíveis aos utentes, traduzindo-se num ambiente saudável, 

convidativo, distinto, profissional, de excelência e em resultados extremamente 

favoráveis quer para a farmácia quer para o utente.  

Cumprindo o DL nº 307/2007, de 31 de agosto [2], que estabelece como regra 

que a farmácia disponha de pelo menos dois farmacêuticos, a Farmácia Hórus possui 

a seguinte equipa (Tabela 1): 

 

Tabela 1 - Equipa da Farmácia Hórus. 

 

COLABORADOR  

Farmacêutico Diretor Técnico Drª Cláudia Afonso 

Farmacêuticos Substitutos Dr. Luís Soares ; Drª Manuela Machado 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica Sr. Manuel Fernandes ; Débora Pinto 
 

Durante os meses em que permaneci na farmácia, integraram ainda a equipa 

os estagiários Ângela Luís, Carina Abreu, Carlos Carneiro e Rafael. 

3.5. Sistema informático 
 

Atualmente, as atividades de uma farmácia comunitária dependem 

directamente de apoios informáticos, que dão suporte na realização das mais variadas 

tarefas, de forma simples, rápida e consistente. Um bom software é imprescindível não 

só para uma boa gestão da farmácia mas também para minimizar a ocorrência de 

erros e melhorar a prestação de serviços através da informatização. 

O software informático existente na Farmácia Hórus pela altura do meu estágio 

era o Sifarma clássico, distribuído pela ANF (Associação Nacional das Farmácias), 

sendo que a partir de 1 de Agosto é substituído pelo Sifarma 2000. No Sifarma 

Clássico cada colaborador tem acesso ao programa a partir de um código, de acordo 

com as respectivas funções. Como vantagens do sistema salientam-se a possibilidade 
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de gestão de vendas e otimização do ato de dispensa farmacêutica; gestão de stocks; 

gestão de encomendas (proposta, envio e receção das mesmas); processamento e 

regularização de devoluções; controlo de prazos de validade; faturação e emissão de 

lotes de receitas; controlo eficaz do movimento dos produtos, desde a entrada até à 

saída, com especial importância para os psicotrópicos e estupefacientes; acesso às 

fichas de todos os produtos; acesso às contas dos clientes, permitindo visualizar o 

regime terapêutico vigente e facilitando o esclarecimento de dúvidas.  

Como desvantagens, ressalta-se o facto de ser um software pouco interactivo, 

com um aspeto visual pouco aprazível e com algumas falhas, tal como a ausência de 

informação sobre interações medicamentosas e possíveis efeitos adversos dos 

medicamentos, a impossibilidade de compilação das dispensas de várias receitas 

médicas numa só fatura, a dificuldade de realizar a pesquisa de produtos e a 

dificuldade de anulação de vendas. Nesta vertente o Sifarma 2000 colmata as lacunas 

do anterior, sendo um software mais completo e de utilização simplificada. 

 

 Pude perceber o funcionamento do Sifarma® Clássico, através da utilização do 

teclado como interface entre o operador e o sistema, onde as teclas definem 

comandos. Como exemplo, F1 corresponde a “fim de venda”, F9 a “opções”, Delete a 

“verde” e Page Down a “vermelho”. Contactei com quase todas as funções do software 

e aprendi a tirar o máximo partido dele nas diversas situações, apesar de no início ter 

sentido algumas dificuldades no seu manuseamento. Posso dizer que no final no 

estágio me sentia completamente apta a utilizar qualquer funcionalidade (criar fichas 

de produtos, pesquisar por DCI, verificar a comparticipação, emitir lotes…); 

 No seguimento de uma falha informática, pude sentir o quão imprescindível é este 

software para a farmácia e como o trabalho fica dificultado. 

4. GESTÃO DE STOCKS 
 

Para além do principal objetivo centrado no bem-estar e satisfação do utente, a 

Farmácia Hórus tem que assegurar a sua própria viabilidade e rentabilidade financeira, 

sendo a gestão de stocks (procedimentos que controlam os níveis de stock e que 

determinam quando, como e em que quantidade) de elevada importância e 

responsabilidade. O rigoroso controlo desta área permite evitar a rotura de stocks 

(quantidade disponível na farmácia para dispensa e/ou venda) e simultaneamente, 

evitar o excesso, sinónimo de desperdício e perdas monetárias.  
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4.1. Fornecedores e critérios de aquisição 
 

A Farmácia Hórus efetua, de forma rotineira, encomendas de produtos por 

duas vias: diretamente aos laboratórios ou aos armazenistas. Através dos laboratórios 

adquirem-se maiores quantidades de produtos, podendo originar bonificações, o que é 

vantajoso em produtos de elevada rotatividade. No entanto, implicam um elevado 

investimento, já que normalmente não se podem adquirir pequenas quantidades. 

Relativamente aos armazenistas, estes são mais rápidos na entrega e permitem a 

aquisição de um menor número de produtos, tendo o objetivo de satisfazer as 

necessidades diárias. Assim, a selecção do fornecedor prende-se com as vantagens e 

condições financeiras que cada um oferece, com a disponibilidade de produtos, 

eficiência na entrega e condições no caso de devoluções, mas também de acordo com 

a capacidade financeira da farmácia e o espaço disponível para o armazenamento.  
 

 No período em que estive em estágio, os principais armazenistas da Farmácia 

Hórus eram a Alliance Healthcare, a Botelho & Rodrigues e A. Sousa & C.ª, Lda.; 

 Pude compreender a importância do investimento nas encomendas diretas aos 

laboratórios, de salientar a Generis, Krka e Zentiva. Com frequência dirigiam-se à 

Farmácia Hórus delegados de informação médica para apresentação das novidades 

no mercado e prestação de esclarecimentos. 

4.2. Rotação de stocks e ponto de encomenda 
 

Cada produto existente na farmácia contém uma ficha no sistema Sifarma 

Clássico (Anexo 2), que inclui várias informações acerca do mesmo, tais como o 

nome, código, forma de apresentação, fabricante, quantidade encomendada, stock 

mínimo e máximo, stock atual, distribuidor preferencial, preço de custo, PVP, prazo de 

validade e as saídas no último ano.  

A definição de níveis mínimos e máximos assume particular relevo no sentido 

em que facilita o processo de execução de encomendas e evita a geração de 

excedentes, respectivamente, estando adaptados à capacidade financeira de cada 

farmácia. Os stocks são dinâmicos e devem ser definidos como resposta a variados 

fatores que incluem a sazonalidade dos produtos e histórico de vendas por exemplo.  

Com os níveis de stock definidos, o sistema informático vai detetando as baixas 

dos produtos e assim que se atinge ponto de encomenda (quantidade mínima abaixo 

da qual é necessário compor uma encomenda, com base na média mensal de 

consumos) automaticamente é feita uma proposta de encomenda.  
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 Pude perceber a dinâmica dos stocks na Farmácia Hórus, aprendi a avaliar os 

níveis mínimos e máximos e assisti à alteração para alguns produtos, como 

antibióticos e xaropes da tosse (no fim da primavera). 

5. APROVISIONAMENTO E ENCOMENDAS 

5.1. Realização, receção e conferência de encomendas 
 

Após a geração de uma proposta de encomenda para o armazenista 

preferencial, que se encontra definido na ficha do produto, segue-se a análise 

ponderada da mesma por um colaborador experiente nas necessidades da Farmácia e 

posto isto, a encomenda é realizada via modem. Havendo urgência na aquisição de 

determinados produtos há a possibilidade de contactar telefonicamente os 

armazenistas, fazendo-se uma encomenda instantânea. Esta situação permite verificar 

a disponibilidade imediata do produto e dar garantias ao utente se estará disponível na 

farmácia no próprio dia ou dia seguinte. No caso das encomendas diretas aos 

laboratórios, estas são realizadas apenas periodicamente, ficando o pedido registado 

numa nota de encomenda (Anexo 3) que é comparada com a fatura correspondente 

no momento da receção da encomenda. 

Segue-se a entrega das encomendas, em contentores específicos ou em 

caixas de cartão, acompanhadas da respetiva fatura (Anexo 4), em duplicado, onde 

consta a identificação do fornecedor e da farmácia à qual se destina, identificação dos 

produtos, quantidades pedida e enviada, preço unitário, PVP (exceto nos produtos de 

venda livre), preço total da encomenda e taxa de Imposto sobre o Valor Acrescentado 

(IVA). No caso de encomendas feitas diretamente ao laboratório geralmente vêem 

acompanhadas da guia de remessa (Anexo 5), sendo que a fatura é posteriormente 

enviada à farmácia. No caso das encomendas que contêm psicotrópicos, 

estupefacientes ou benzodiazepinas, estas fazem-se acompanhar ainda de uma 

requisição (Anexo 6). Os produtos que exigem condições especiais de conservação 

entre os 2ºC e 8ºC são enviados em contentores térmicos. 

A receção da encomenda é feita no software informático. Deve conferir-se 

atentamente os produtos, a quantidade entregue, o estado da embalagem, o prazo de 

validade e o preço de custo e o PVP. No caso de serem produtos de venda livre, deve 

ter-se em atenção o IVA e a margem de comercialização. Finalizado o processo de 

conferência e receção da encomenda, é possível transferir os produtos esgotados e/ 

ou rateados para uma proposta de encomenda de outro fornecedor. Finalmente 

compara-se o valor de custo final com o da fatura, confirma-se a entrega e conclui-se 
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o processo com a impressão de um documento que é anexado à fatura original 

(rubricada), e arquivado. De frisar que quando estão incluídos psicotrópicos ou 

estupefacientes na encomenda é necessário introduzir o número da requisição para 

finalizar a entrega. Posto isto, o sistema informático atualiza os stocks.  

 

 Na farmácia Horus são realizadas cerca de 2 encomendas diárias; 

 A escolha do fornecedor principal vai variando consoante as necessidades de 

produtos e a capacidade financeira da farmácia; 

 Tive a necessidade de sugerir, por várias vezes, produtos a adicionar à proposta 

de encomenda (na ficha de produto, no tópico “quantidade desejada”) e realizei muitos 

pedidos via telefónica; 

 Contactei com várias tarefas relacionadas com encomendas, desde a realização e 

observação de propostas de encomendas à gestão das entregas; 

 Pude aperceber-me da importância da receção de encomendas e dos cuidados 

durante a sua conferência. Relembro-me de me ter deparado com algumas 

irregularidades, como por exemplo produtos com prazo de validade muito curto, preço 

da embalagem inferior ao da fatura, embalagem danificada, produtos não facturados, 

entre outras. Nestas situações contactava o fornecedor via telefone, sendo que 

geralmente a falha era assumida, e a situação normalizada.  

5.2. Marcação de preços 
 

Os preços e as margens de comercialização dos medicamentos e produtos de 

uma farmácia são abrangidos por disposições legais. A Lei nº 25/2011, de 16 de 

junho, estabelece a obrigatoriedade da indicação do PVP na rotulagem dos 

medicamentos [5]. O DL nº 65/2007, de 14 de março, aprova o regime da formação do 

preço dos medicamentos sujeitos a receita médica e dos medicamentos não sujeitos a 

receita médica comparticipados [6]. Os produtos sem PVP definido nas embalagens, 

incluem os MNSRM não comparticipados e outros produtos de venda livre (exemplo: 

produtos de dermocosmética, para uso veterinário, puericultura), sendo que nestes 

casos o PVP é definido pela Farmácia e calculado de acordo com o IVA a que o artigo 

está sujeito: os produtos de IVA a 6% devem ter uma margem até 20%; os produtos 

de IVA a 23% devem ter uma margem entre 25% e 27%. 

5.3. Armazenamento e controlo dos prazos de validade 
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Findada a receção de uma encomenda e a marcação de preços, quando 

aplicável, procede-se ao armazenamento da mesma. Um correto armazenamento 

influencia diretamente a eficiência, facilidade e segurança do atendimento, além de 

permitir uma melhor gestão dos stocks. Em primeiro lugar, são armazenados os 

medicamentos que exigem condições especiais, como temperaturas entre os 2 e 8ºC, 

no frigorífico, e os psicotrópicos e estupefacientes, num local não identificado e fora do 

alcance e vista dos utentes. Relativamente aos MSRM e MNRSM, estes são 

armazenados em locais com condições apropriadas como seja a temperatura inferior a 

25ºC, humidade inferior a 60%, luminosidade e ventilação adequadas. No que respeita 

aos produtos de venda livre, estes costumam estar armazenados de modo a captar a 

atenção dos utentes, estando bem visíveis em expositores e lineares na zona de 

atendimento. Sempre que possível deve respeitar-se o principio first expired-first out 

(FEFO) para produtos que exibam prazo de validade ou o princípio first in-first out 

(FIFO), quando não possuam prazo de validade. 

O controlo dos prazos de validade dos medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos é um processo de extrema importância, uma vez que uma falha nesta 

área pode por em perigo a saúde do utente. O prazo de validade de um medicamento/ 

produto define-se como período de tempo durante as características químicas, físicas, 

microbiológicas, galénicas, terapêuticas e toxicológicas não se alteram ou sofrem 

modificações dentro de limites aceitáveis e bem definidos, assegurando-se a presença 

de cerca de 85 a 90% da substância ativa. O controlo dos prazos de validade é feito 

de duas formas: diariamente aquando da receção e conferência das encomendas e 

mensalmente, através da emissão de uma lista de controlo dos prazos de validade por 

família (Anexo 7). Caso o prazo de validade não seja o da lista impressa este deve ser 

actualizado; caso esteja a expirar, existem duas opções: o produto ainda é passível de 

ser dispensado ao utente atendendo ao esquema posológico da terapia ou então 

procede-se à devolução. Se a validade já tiver sido ultrapassada, entram para a 

contabilística das “quebras”, o que constitui um prejuízo para a farmácia no caso de os 

laboratórios não os aceitarem. 

 Na Farmácia Hórus o armazenamento dos MSRM e alguns MNSRM, efetua-se fora 

do alcance dos utentes, em estantes (medicamentos de marca) ou em gavetas 

deslizantes (MG), segundo o princípio FEFO, e respeitando com as condições ideais 

de armazenamento. Assistir à monitorização dos parâmetros temperatura e humidade 

durante o estágio; 
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 Tive a oportunidade de proceder ao armazenamento que todo o tipo de 

medicamentos e produtos farmacêuticos, tarefa realmente compensadora na medida 

em que me possibilitou dominar a localização dos mesmos, as particularidades de 

armazenamento (exemplo: Xalacom® no frigorífico), a associar a DCI com o nome 

comercial e a conhecer as formas farmacêuticas existentes, o que ajudou bastante na 

fase do atendimento ao público; 

 Foi-me possibilitada a oportunidade de realizar o controlo dos prazos de validade, 

em conjunto com os colaboradores responsáveis por essa tarefa. 

5.4. Devoluções 
 

Por vezes surge a necessidade de fazer a devolução de medicamentos e 

outros produtos aos fornecedores, sendo as principais razões a expiração ou 

aproximação do prazo de validade, como já descrito; embalagem danificada; produto 

alterado; produto não pedido, pedido por engano ou trocado; erro no preço (exemplo: 

PVP impresso na embalagem superior ao preço máximo autorizado (PMA)); recolha 

de produtos ou lotes a retirar do mercado pelo INFARMED ou detentor da AIM. O 

procedimento é realizado através do Sifarma Clássico, mediante a elaboração de uma 

Nota de devolução (Anexo 8), onde consta o nome e código do produto a devolver, a 

razão da devolução, os preços de custo, PVP, a quantidade e, ainda, o número da 

fatura correspondente, o fornecedor e a identificação da farmácia.  

Se o fornecedor aceitar a devolução pode optar por enviar o produto em falta, 

substituí-lo, ou alternativamente emitir uma Nota de crédito (Anexo 9). Posteriormente 

a regularização é realizada via informática, na farmácia. Se o fornecedor não aceitar a 

devolução, a farmácia acarreta com o prejuízo. 

 

 No decurso do estágio deparei-me com muitas situações que requeriam 

devoluções, sendo que uma bastante comum é o prazo de validade curto. Nestes 

casos costumava avaliar a sua rotatividade antes de decidir pela devolução. Assim, 

aprendi a realizar notas de devolução aos fornecedores e a proceder à sua 

regularização, que na maior parte das vezes era através de crédito. Compreendi que 

as notas de devolução são imprescindíveis para normalizar o stock. A impressão deste 

documento faz-se em triplicado (duas vias são enviadas juntamente para o fornecedor 

e a outra fica no arquivo da farmácia) sempre eu há um medicamento/ produto a ser 

transportado, caso contrário apenas um exemplar é emitido (para ficar na farmácia); 
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 Lembro-me de ter presenciado ainda circulares informativas, divulgadas pelo 

INFARMED, relativas à recolha voluntária de certos lotes de alguns medicamentos. 

Recordo-me também 

5.5. Inventário 
 

A ocorrência de erros nos stocks pode ocorrer devido à troca entre produtos no 

ato da receção da encomenda ou da dispensa, dispensa de número errado de 

embalagens, entre outras causas, os quais são retificados através da contagem física 

dos produtos, tarefa conhecida por inventário. Este tem o objetivo de fazer o acerto 

dos stocks, eventualmente não concordantes com as fichas informáticas.  

 Durante o período de estágio não assisti a nenhum inventário, no entanto, fiquei a 

saber que este costuma ser realizado no final de cada ano. Porém, participei na 

implementação de um plano, em que todos os erros de stock apurados eram anotados 

para posterior regularização. 

6. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA 
 

Cumprindo com o Artigo 33º do DL nº 307/2007, 31 agosto [2], a Farmácia 

Hórus dispensa aos seus utentes os seguintes produtos: 

6.1. Medicamentos sujeitos a receita médica obrigatória (MSRM) 
 

O DL nº 176/2006, de 30 de agosto - Estatuto do Medicamento – define-os, 

quanto à dispensa ao público, como medicamentos que apenas podem ser 

dispensados na farmácia através da apresentação de prescrição médica por 

apresentarem, pelo menos, um dos seguintes requisitos [7]: risco para a saúde do 

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

se utilizados sem vigilância médica; risco para a saúde, direto ou indireto, quando 

utilizados com fins diferentes daquele a que se destinam; caso contenham 

substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar; se se destinarem a ser administrados por via 

parentérica. 

Os MSRM podem ser subclassificados em [7]: 

Medicamentos de receita médica não renovável – medicamentos destinados a 

tratamentos de curta ou média duração, sendo a validade da receita de trinta dias; 
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Medicamentos de receita médica renovável – medicamentos destinados a 

determinadas doenças ou tratamentos prolongados e que possam, no respeito pela 

segurança da sua utilização, ser adquiridos mais de uma vez, sem necessidade de 

nova prescrição médica dado as receitas serem compostas por 3 vias, com uma 

validade máxima de 6 meses; 

Medicamentos de receita médica especial – medicamentos que contenham 

uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópica; que possam dar 

origem a riscos importantes de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser 

utilizados para fins ilegais; ou contenham uma substância que se considere, por 

precaução, dever ser incluída nestes termos; 

Medicamentos de receita médica restrita – medicamentos de utilização 

reservada a certos meios especializados, no caso de se destinarem a uso exclusivo 

hospitalar; quando se destinam a patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em 

meio hospitalar ou estabelecimentos diferenciados; se se destinam a pacientes em 

tratamento ambulatório mas a sua utilização seja suscetível de causar efeitos 

adversos muito graves. Os medicamentos sujeitos a receita médica restrita que não 

sejam de uso exclusivo hospitalar podem ser vendidos nas farmácias de oficina, em 

termos a definir por regulamento do INFARMED. 

Assim, compreende-se que este tipo de medicamentos só pode ser dispensado 

mediante a apresentação de uma receita médica. Os medicamentos que não 

preencham as condições referidas para os MSRM, são classificados como MNSRM. 

6.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica obrigatória (MNSRM) 
 

Os MNSRM consistem nos medicamentos que não preencham qualquer uma 

das condições previstas para os MSRM, podendo ser cedidos ao utente sem a 

necessidade de apresentação de uma receita médica. São normalmente os 

medicamentos usados no tratamento de pequenas afeções e alívio de sintomas 

menores, de modo que o farmacêutico detém um papel realmente importante no 

aconselhamento sobre o uso racional do medicamento e na farmacovigilância. Regra 

geral, não são comparticipados e o PVP é estabelecido pela Farmácia. 

A venda de MNSRM encontra-se liberalizada em Portugal, podendo ser 

efectuada nas Farmácias ou em Locais de Venda de Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica. De salientar, contudo, a recente proposta de alteração do Estatuto do 

Medicamento, em Maio de 2013, prevendo-se a introdução de uma subcategoria de 

MNSRM (a “terceira lista”), de dispensa exclusiva em farmácias [8]. 
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 Apesar de não ter tido oportunidade de ver a implementação na prática da “terceira 

lista de MNSRM” penso que esta medida vai marcar de forma importante o rumo da 

dispensa adequada desses medicamentos. 

6.3. Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 
 

A evolução do papel da farmácia comunitária e a preocupação crescente dos 

utentes com a sua aparência física e saúde, resultou no investimento, por parte das 

farmácias, e da solicitação, por parte dos utentes, deste tipo de produtos. As farmácias 

deixaram de ser espaços onde apenas se vendem medicamentos e passaram a 

prestar outros cuidados de saúde centrados no bem-estar, onde se incluem os 

produtos cosméticos e dermofarmacêuticos e respectivo aconselhamento. 

Entende-se por produto cosmético qualquer substância ou mistura, destinada a 

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

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

externos, ou com os 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 [9]. O constante progresso técnico e a 

necessidade de assegurar um elevado nível de proteção dos consumidores, impõem a 

aplicação rigorosa das mais estritas condições de segurança quanto aos elementos 

que compõem os produtos cosméticos [10]. Assim, os produtos cosméticos são 

regulados pelo DL nº 115/2009, de 18 de maio; DL nº 113/2010, de 21 de outubro, DL 

nº 63/2012, de 15 de março e DL n.º 245/2012, de 09 de novembro [9]. 

O aconselhamento passa pela compreensão das necessidades do utente, das 

preferências, do poder de compra, do estilo de vida (tempo para cuidados e 

tratamentos mais demorados) e nas características da superfície corporal (oleosidade, 

sensibilidade, etc.). Dada a vastidão de produtos disponíveis, uma constante 

atualização a nível dos produtos disponíveis, seu modo de atuação e aplicação e 

principais constituintes é fundamental para prestar a melhor orientação aos utentes. 

 

 Uma farmácia “de cidade” como a Farmácia Hórus beneficia com o perfil dos seus 

utentes: preocupados com o bem-estar e aparência. A Farmácia trabalha com várias 

marcas de produtos, tais como a Avène®, La Roche Posay®, Uriage®, Vichy®, 

Serum7®, Klorane® e Bioderma®. Durante o estágio foi-me possível aprofundar o 

conhecimento sobre este tema, que me interessa bastante, quer através dos catálogos 

das marcas bem como através das explicações que os colaboradores da farmácia me 

deram ou ainda dos delegados de informação médica, por meio de pequenas 
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apresentações. Confesso que foi um dos grandes desafios para mim, dada a vastidão 

de produtos existentes e a complexidade dos aspectos a avaliar neste domínio.  

6.4. Medicamentos manipulados e preparações extemporâneas 
 

Um medicamento manipulado define-se como “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico” [11][12], sendo que as fórmulas magistrais e os preparados oficinais são 

medicamentos preparados em farmácia de oficina ou hospitalar segundo uma receita 

médica ou segundo as indicações compendiais de uma farmacopeia ou de um 

formulário oficial, respectivamente [4]. Estes medicamentos estão ao abrigo do DL n.º 

95/2004, de 22 de abril, e da Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, que regulamentam 

as boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados, a fim de 

assegurar a qualidade, segurança e eficácia dos mesmos. Os medicamentos 

manipulados servem o propósito de proporcionar uma terapia personalizada e 

ajustada ao perfil fisiopatológico de cada utente. Apesar de em Portugal 

representarem uma baixa quota de mercado do total do volume de vendas, a 

tendência actual é a sua revalorização, atendendo às suas características particulares 

e vantajosas.  

 Relativamente às preparações extemporâneas, geralmente correspondem a 

pós para suspensão oral, de baixa instabilidade, preparadas previamente à sua 

utilização, mediante reconstituição com água purificada. 

 

 A Farmácia Hórus apresenta actualmente uma expressão quase nula de 

preparação medicamentos manipulados, sendo que em caso de necessidade os 

pedidos são dirigidos para a Farmácia Serpa Pinto, no Porto, acompanhados de um 

pedido (Anexo 10). Contudo, durante o estágio tive a oportunidade de visualizar 

apenas a preparação de uma Solução alcoólica de ácido bórico saturado. 

Relativamente às preparações extemporâneas, foi-me possibilitado fazer a 

reconstituição de alguns antibióticos, como o Clavamox ES® e o Clamoxyl®, sendo que 

aquando da dispensa forneci a informação sobre a necessidade de agitar antes de 

usar e da conservação em local fresco (abaixo dos 25ºC). 

6.5. Medicamentos e produtos farmacêuticos homeopáticos 
 

A homeopatia é uma abordagem que tem como princípio a administração de 

substâncias, em elevadas diluições, provocando sintomas em pessoas saudáveis 

semelhantes aos que se pretende tratar, tendo como princípios a similitude e 
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infinitesimalidade. Os medicamentos e produtos farmacêuticos homeopáticos 

encontram-se ao abrigo do DL n.º 94/95, de 9 de maio (entretanto revogado pelo DL 

n.º 176/2006, de 30 de Agosto), definindo-se produtos homeopáticos como “aqueles 

que, contendo uma ou mais substâncias, sejam obtidos a partir de produtos ou 

composições denominados «matérias-primas homeopáticas», de acordo com o 

processo de fabrico homeopático descrito na Farmacopeia Europeia ou, quando dela 

não conste, nas farmacopeias de qualquer Estado membro da União Europeia”. Estão 

classificados dois tipos de produtos homeopáticos, ambos considerados MNSRM: os 

medicamentos homeopáticos possuem propriedades curativas ou preventivas das 

doenças e seus sintomas, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a 

restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas; um produto farmacêutico 

homeopático não possui indicações terapêuticas, é administrado por via oral ou tópica 

e não deve conter mais de uma parte por 10000 de tintura-mãe, nem mais de 1/100 da 

mais pequena dose utilizada em alopatia para as substâncias ativas [13]. 

 

 Na Farmácia Hórus não contactei com muitos produtos homeopáticos e apenas me 

lembro de um pedido de Homeovox®. 

6.6. Produtos dietéticos e para alimentação especial 
 

Segundo o DL nº 74/2010, de 21 de junho, os produtos dietéticos destinados a 

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

fabrico especiais, se distinguem dos alimentos de consumo corrente, destinando-se à 

alimentação exclusiva (única fonte alimentar) ou parcial (complemento a uma 

alimentação equilibrada, não a substituindo) de pessoas com necessidades 

nutricionais específicas, sob supervisão médica [14][15]. Assim, incluem os alimentos 

para pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem 

perturbados (exemplo: doença celíaca), para pessoas que se encontram em condições 

fisiológicas especiais (exemplo: idosos subnutridos, doentes oncológicos, atletas, 

pessoas com dietas de restrição calórica para redução do peso) e para lactentes ou 

crianças jovens (exemplo: leites, farinhas, papas, purés de frutas, etc.). 

Relativamente aos suplementos alimentares, a sua procura tem vindo a 

aumentar fortemente devido à facilidade de acesso, à variedade de produtos 

disponíveis no mercado e às estratégias de marketing bastante eficazes. Estes 

géneros alimentícios podem conter um leque bastante amplo de nutrientes como 

vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, fibras e extratos de 

plantas, em várias apresentações, com indicação para todo o tipo de situações, como 
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deficiências nutricionais, fadiga, problemas de memória, melhoramento da visão, falta 

de líbido, gravidez e/ ou preparação para a conceção, entre outras. Os suplementos 

alimentares encontram-se sob o abrigo do DL Nº 136/2003, de 28 de junho. Devido à 

possibilidade de provocarem efeitos adversos no caso de ingestão excessiva de 

vitaminas e de minerais, encontrando-se fixados, quando necessário, limites máximos 

de segurança para as substâncias presentes de modo a garantir a utilização correta e 

segura. O aconselhamento farmacêutico revela-se de extrema importância para o 

máximo benefício do utente [16]. 
 

 

 No decurso do estágio contactei com uma grande variedade de fórmulas para 

lactentes e crianças, adaptados a várias faixas etárias e a fins específicos (exemplo: 

leites hipoalergénicos, anticólica, anti-regurgitação, sem lactose). Verifiquei que as 

farinhas também são adaptadas à idade da criança e a situações específicas 

(exemplo: farinhas sem glúten ou sem lactose). Aquando do atendimento dos utentes 

que procuravam este tipo de produtos, tentei explicar as diferenças entre eles e frisei a 

importância da amamentação na primeira fase da vida do bebé. Algumas das marcas 

com as quais contactei foram a Aptamil®, Nutribén®, S-26® e Enfalac®; 

 Relativamente aos suplementos alimentares, pude contactar com os vários 

suplementos existentes na Farmácia Hórus (Centrum®, Viterra®, Novalac®, Acutil®, 

Becozyme Forte®, Memofante®, entre outras) e as diversas solicitações, sendo que na 

dispensa reforçava o facto de não substituírem uma dieta saudável e equilibrada. 

6.7. Produtos fitoterapêuticos 
 

Os produtos fitoterapêuticos contêm plantas medicinais para tratar problemas 

de saúde frequentes e melhorar a qualidade de vida. O Estatuto do Medicamento 

define medicamento à base de plantas como qualquer medicamento que contenha 

exclusivamente como substâncias ativas substâncias derivadas de plantas, 

preparações à base de plantas ou ambas em associação, sendo considerados 

MNSRM [7]. Estes produtos, que se podem apresentar sob a forma de infusões, pós, 

cápsulas ou comprimidos, são muito requisitados pelos utentes para tratar doenças ou 

controlar sintomas relativos a certas patologias ou condições, como estados gripais, 

certas infecções, problemas digestivos, insónias, stress, entre outras, dada a ideia da 

inocuidade e isenção de contra-indicações ou efeitos adversos decorrentes do uso. 

Assim, é extremamente importante avaliar cada caso e transmitir ao utente toda a 

informação relativa às propriedades, efeitos secundários, interações e contra-

indicações aquando do aconselhamento deste tipo de produtos. 
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 Por várias vezes tive a oportunidade de dispensar produtos fitoterapêuticos, como 

Pursenide®, Agiolax® e chás para distúrbios gastrointestinais, Valdispert® para estados 

de ansiedade, entre outros. Relembro-me de uma situação em que me foi solicitado 

Hypericum perforatum para a depressão e alertei para a da indução enzimática do 

citocromo P450 e das interações com outros medicamentos; 

6.8. Produtos e medicamentos de uso veterinário 
 

De acordo com o DL n.º 314/2009, de 28 de outubro, entende-se por 

medicamento veterinário “toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em 

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

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

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

fisiológicas” [17], sendo estes de grande importância para o bem-estar dos animais e 

para a protecção da saúde pública. Este DL estabelece o regime jurídico a que devem 

obedecer todos os produtos de uso veterinário. De frisar que os medicamentos 

veterinários sujeitos a prescrição obrigatória são dispensados mediante uma receita 

médico-veterinária normalizada [18]. 

 A Farmácia Hórus não possui a vertente de veterinária, contudo pude contactar 

com alguns desses produtos, principalmente desparasitários internos (exemplo: 

Drontal®), externos (exemplo: Frontline®) e anticoncepcionais (exemplo: Megecat®). 

6.9. Dispositivos médicos 
 

A definição de dispositivo médico abrange um vasto conjunto de produtos. De 

acordo com o DL nº 145/2009, de 17 de junho, um dispositivo médico é “qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a 

ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja 

necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses 

meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: 

diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de 
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uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo 

fisiológico; controlo da conceção” [19]. 

 Na Farmácia Hórus existe uma grande variedade de dispositivos médicos. Tive a 

possibilidade de contactar com as várias classes de risco e de explorar as suas 

aplicações. Entre os que contactei encontram-se as seringas, meias de descanso e 

compressão gradual, pés/mãos/joelhos elásticos, preservativos, material de penso e 

ligaduras, fraldas, luvas de exame, algodão hidrófilo, dispositivos de autodiagnóstico 

como os testes de gravidez, de medição da tensão arterial e da glicemia, frascos de 

colheita de amostras biológicas, sacos coletores de urina, entre outros. Aquando da 

dispensa procurei explicar o seu funcionamento ao utente para assegurar a correta 

utilização. Aprendi a seleccionar meias de descanso, área desconhecida até então. 

6.10. Artigos de puericultura 
 

Por artigo de puericultura entende-se “qualquer produto destinado a facilitar o 

sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças”, tal como 

constante no DL nº 10/2007, de 18 de janeiro [20]. Possuem, por isso, como finalidade 

atender às necessidades das mães e dos bebés, facilitando cada etapa do 

crescimento e desenvolvimento. 

 Pude familiarizar-me com vários artigos de puericultura, como os biberões, 

chupetas, tetinas, discos mamários, toalhitas, aspiradores nasais, entre outros, de 

marcas como a Chicco® e Mustella®. Dentro do mesmo género de produto, pude 

observar a variabilidade existente (exemplo: diferentes formas das chupetas 

adaptadas às diferentes idades da criança, válvula anti-cólicas).  

6.11. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 
 

A produção, prescrição, tráfico e consumo de medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos encontra-se sujeita a uma intensa legislação. O DL nº 15/93, de 22 de 

janeiro, veio definir o regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e 

psicotrópicos, o Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, veio regulamentar 

o DL anterior e a Portaria n.º 981/98, de 8 de junho, definiu as medidas de controlo de 

estupefacientes e psicotrópicos. De salientar que a legislação referente a estes 

medicamentos já foi retificada várias vezes por outras Leis ou Decretos 

Regulamentares.  
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Estes medicamentos encontram-se organizados, pela legislação vigente, em 

tabelas de I a IV consoante aos requisitos e condições a que estão sujeitos. Uma vez 

que atuam a nível do sistema nervoso central (SNC), apresentam potencial para 

indução de alterações mentais e comportamentais e risco de dependência física e/ou 

psicológica, o que propicia o consumo abusivo e ilícito [21][22][23]. No entanto, desde 

que as suas propriedades sejam usadas de forma correta, podem trazer benefícios 

terapêuticos a um número alargado de doentes, sendo essencialmente usados em 

doenças psiquiátricas, mas também como analgésicos ou antitússicos [24]. 

Compete ao INFARMED fiscalizar todas as atividades relacionadas com estes 

medicamentos. O controlo inicia-se logo no transporte deste tipo de medicamentos, 

que são entregues em sacos de plástico como forma de sinalização e fazendo-se 

acompanhar de uma Requisição (Anexo 6), em duplicado, em que o original fica 

arquivado na farmácia e o duplicado é devolvido ao armazenista, após assinatura e 

carimbo pelo diretor técnico. Este documento contém a identificação do fornecedor e 

da farmácia, a identificação do fármaco, código, quantidade, data e o número de 

requisição. Aquando da entrada de encomendas contendo estes medicamentos, a 

nível informático, é atribuído um código de registo de entrada e aquando da dispensa 

é atribuído um código de registo de saída. Mensalmente são enviados ao INFARMED 

os registos de entrada, saída e balanço entrada/saída dos psicotrópicos, sendo que 

para as benzodiazepinas os registos de entradas e o balanço entrada/ saída só é 

enviado no final do ano, juntamente com as listagens anuais dos psicotrópicos. 

 

 Pude aperceber-me do controlo e atenção redobrada sobre os medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes na Farmácia Hórus, e visualizei todos os documentos/ 

registos associados ao movimento destes medicamentos. Assisti, ainda, ao envio da 

documentação ao INFARMED no último mês do meu estágio. 

7. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 
 

A dispensa de medicamentos é o exercício mais correntemente associado à 

profissão farmacêutica, sendo esta de extrema importância. Efetivamente, a “primeira 

e principal responsabilidade do Farmacêutico é para com a saúde e o bem-estar do 

doente e do cidadão em geral, devendo pôr o bem dos indivíduos à frente dos seus 

interesses pessoais e comerciais e promover o direito de acesso a um tratamento com 

qualidade, eficácia e segurança” [25]. Na farmácia comunitária, cabe ao Farmacêutico 

e aos restantes profissionais que atendem os utentes, a responsabilidade de 

estabelecer o último contacto com o utente antes da toma do seu medicamento 
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através da orientação e transmissão de informação necessária para assegurar a 

eficácia e segurança da terapêutica, instituída pelo médico ou através do 

aconselhamento farmacêutico, e ainda a responsabilidade de favorecer a adesão à 

mesma e sensibilizar para o uso racional do medicamento. De salientar que uma 

relação farmacêutico-utente eficaz é fulcral para o sucesso da terapêutica. A 

comunicação verbal adaptada a cada utente, complementada com a comunicação 

escrita e visual, contribui para o êxito desta relação. 

O processo de dispensa de medicamentos é complexo e exige espírito crítico, 

conhecimento científico, capacidade de comunicação, atitude profissional e de empatia 

com o utente. A decisão de reencaminhar para um médico, dispensar um MNSRM ou 

simplesmente aconselhar medidas não farmacológicas, deve ser tomada com a 

máxima consciência. 

7.1. Dispensa de MSRM 
 

7.1.1. Prescrição médica 
 

A dispensa de MSRM exige a apresentação de uma receita médica, de acordo 

com a Lei n.º 11/2012, de 8 de março, que estabelece as novas regras de prescrição e 

dispensa de medicamentos de uso humano, e da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de 

maio. De forma a incentivar à utilização de medicamentos genéricos, a promover a 

qualidade da prescrição e favorecer a redução dos encargos com medicamentos, 

fomentando o acesso dos utentes aos medicamentos mais baratos, a prescrição de 

medicamentos inclui obrigatoriamente a Denominação Comum Internacional (DCI) da 

substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia, 

passando o utente a ter o direito de optar por adquirir qualquer medicamento 

pertencente ao mesmo grupo homogéneo (mesma substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem) [26][27]. O médico prescritor pode contudo indicar na receita 

justificações técnicas que impeçam o direito de opção do doente, nos seguintes casos: 

 Prescrição de um medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de 

acordo com informação prestada pelo INFARMED, devendo o prescritor 

mencionar: Exceção a) art. 6.º; 

 Suspeita reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra 

denominação comercial, devendo o prescritor mencionar: Exceção b) art. 6.º - 

Reação adversa prévia; 
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 Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias, devendo o prescritor 

mencionar: Exceção c) art. 6.º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

Relativamente às alíneas a) e b) o utente não tem o direito de opção, 

contrariamente à alínea c), em que o direito de opção está limitado a medicamentos 

com PVP igual ou inferior ao do medicamento prescrito [26][27].  

Atualmente é obrigatória a prescrição eletrónica, a qual incentiva a 

informatização do SNS e diminui os erros associados à prescrição pelo médico e à 

interpretação pelo farmacêutico. Um novo modelo de receita foi aprovado 

recentemente [28]. As receitas electrónicas “antigas” (Anexo 11) podem ser 

distinguidas das “recentes” (Anexo 12) pelo número da receita (13 dígitos e as novas 

19 dígitos), pela ausência de espaço para a opção do utente e ausência da bandeira 

de Portugal no canto superior esquerdo (presente na nova) [29]. A exceção para o 

recurso a uma receita manual (Anexo 13) é válida em determinadas situações, sendo 

necessária a menção a uma das exceções: falência do sistema informático; 

inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada 

anualmente pela respetiva Ordem profissional; prescrição ao domicílio; outras 

situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês; e ainda da Portaria n.º 137-

A/2012, de 11 de maio [27]. 

 

 No período do meu estágio tive a oportunidade de contactar com os dois tipos de 

receitas, manual e electrónica, e dentro desta última com os dois modelos em vigor.  

7.1.2. Validação da prescrição médica 
 

O processo de dispensa inicia-se com a validação da prescrição médica, onde 

se averigua a autenticidade da receita e conformidade com os requisitos necessários 

para ser aceite. 

Uma receita electrónica é considerada válida se incluir: número da receita; local 

de prescrição; identificação e assinatura do médico prescritor; nome e número de 

utente ou de beneficiário de subsistema; entidade financeira responsável; se aplicável, 

referência ao regime de comparticipação; identificação do medicamento (DCI, 

dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens e 

designação comercial do medicamento, se aplicável); se aplicável, a exceção e a 

alínea correspondente; se aplicável, identificação do despacho que estabelece o 

regime especial de comparticipação (mencionado abaixo do medicamento) e data de 

prescrição. Os elementos a constar numa receita manual tendo em vista a sua 

validação são similares aos da receita eletrónica, com a diferença do local de 
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prescrição ser facultativo, da identificação do médico prescritor ser apresentada na 

forma de vinhetas e da obrigatoriedade da menção da exceção e da alínea apropriada, 

não podendo ser admitida mais do que uma via [27]. 

Outro ponto importante é prazo de validade, que deve ser sempre verificado. 

Uma receita é válida pelo prazo de 30 dias a contar da data da emissão, caso seja não 

renovável, ou seis meses, caso seja renovável (para as três vias) [27].  

Um erro durante a validação representa prejuízos para a farmácia, dado que as 

receitas são devolvidas, não sendo paga a comparticipação por parte da entidade 

comparticipadora. 

 

 Pude observar, por várias vezes, o incumprimento de alguns requisitos, como por 

exemplo a expiração do prazo de validade, falta da assinatura do médico prescritor, 

ausência da menção ao despacho nos medicamentos que beneficiam de regime 

especial de comparticipação e receitas manuais compostas por três vias; 

 Com o tempo fui-me familiarizando com os requisitos a ter em conta na validação. 

Em relação às receitas médicas electrónicas só podem ser prescritos até quatro 

medicamentos distintos com o limite máximo de duas embalagens por DCI; os 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes e os produtos incluídos no protocolo da 

Diabetes mellitus (tiras e lancetas) não podem constar numa receita onde estejam 

prescritos outros medicamentos; na prescrição de um único medicamento que inclua a 

denominação comercial deve ser respeitada a marca, ao passo que mais do que um 

medicamento prescrito desta forma passa a ser assumida como tendo sido prescrita 

por DCI podendo o utente exercer o direito de opção. Relativamente às unidades, 

quando não especificado deve dispensar-se a embalagem de menor dimensão 

disponível no mercado ou de acordo com o esquema posológico que o utente vai fazer 

e apenas é permitida a dispensa de embalagens com mais 50% de unidades da 

embalagem prescrita. 

7.1.3. Interpretação, avaliação farmacêutica e dispensa 
 

Nesta etapa recai sobre o farmacêutico a importante responsabilidade de 

verificar que a medicação prescrita está adequada ao problema de saúde do utente 

(questionando-o e interpretando as suas queixas), de fornecer os medicamentos 

correctamente e garantir que este fica esclarecido sobre a sua terapêutica. O objectivo 

é fazer a avaliação farmacoterapêutica da prescrição a fim de identificar e resolver 

problemas relacionados com os medicamentos (PRM) e resultados negativos dos 
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medicamentos (RNM), protegendo o doente de possíveis resultados negativos 

associados à medicação. 

A selecção dos medicamentos deve reger-se, sempre que possível, pela opção 

do utente. O processo encontra-se facilitado pelo sistema informático, que regista 

informação relativa à medicação dos clientes, permitindo o seu acompanhamento. Se 

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

medicamentos com os cinco PVP mais baixos dentro do grupo homogéneo (as 

farmácias devem ter sempre disponíveis para venda, no mínimo, 3 medicamentos de 

cada grupo homogéneo de entre os 5 medicamentos com preço mais baixo) [26][27]. 

A fase seguinte é a dispensa e o fornecimento de informações clínicas. Este é 

um momento privilegiado para fomentar a adesão à terapêutica, o uso correto dos 

medicamentos, a adoção de medidas não farmacológicas e, ainda, garantir que ao 

utente não resta nenhuma dúvida, sendo a comunicação verbal e escrita fundamental 

para que este retire o máximo benefício do seu tratamento. Faz-se também revisão do 

processo de uso da medicação. Por fim, oferece-se ao utente outros serviços 

farmacêuticos. Segue-se o processamento da receita médica, onde toda a informação 

necessária é introduzida no sistema informático e devidamente conferida (os 

medicamentos, a quantidade, o organismo de comparticipação, o PVP…). O 

atendimento é finalizado pela emissão da fatura e impressão, no verso da receita, das 

informações relativas ao ato da dispensa, onde constam os seguintes dados: 

identificação da farmácia e do Diretor Técnico; data e número da venda; código de 

identificação do operador; código do organismo comparticipante; número da receita e 

de lote; identificação dos medicamentos (código dos medicamentos, designação, 

número de embalagens, dosagem e forma farmacêutica dos medicamentos); PVP, 

valor comparticipado e a pagar pelo utente. No caso de existir complementaridade de 

subsistema deve fotocopiar-se a receita e emitem-se dois documentos de faturação, 

de modo que o original é enviado para a entidade primária e a cópia para a entidade 

secundária. Por fim, o utente deve assinar no local correspondente (é a confirmação 

de que lhe foi dispensada a medicação e transmitida toda a informação relevante à 

terapêutica e direito de opção, se aplicável), tal como o operador responsável que 

também deve datar, carimbar e assinar. Concluído este processo, a receita encontra-

se pronta para ir para a faturação, após ter sido conferida. Caso se detete alguma 

incoerência que afete o utente, aquando da conferência das receitas aviadas, este é 

contactado imediatamente a fim de se proceder à correção do erro. No caso dos 

lapsos que não afetem o doente, o programa informático permite realizar a alteração 

nos dados introduzidos previamente.  
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Além do tipo de dispensa mediante receita médica, podem também dispensar-

se MNSRM via venda suspensa e venda a crédito. Efetua-se uma venda suspensa 

sempre que se dispensa um medicamento comparticipado a um utente que vai trazer a 

receita posteriormente ou quando não levanta no momento todos os medicamentos 

prescritos na receita, ficando a receita em estado pendente. Nestes casos é emitido 

um comprovante de venda suspensa ou fatura simplificada. Efetua-se uma venda a 

crédito quando o utente tem conta cliente na farmácia e não paga no ato da dispensa. 

 

Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

A dispensa deste tipo de medicamentos é alvo de atenção acrescida, 

realizando-se com algumas particularidades. Até 30 de junho de 2011, os 

medicamentos contendo as substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I a 

II só poderiam ser fornecidas ao público, para tratamento, mediante apresentação de 

receita médica especial da Imprensa Nacional da Casa da Moeda (“receita amarela”), 

enquanto que as substâncias e preparações compreendidas nas tabelas III a IV (onde 

se incluem as benzodiazepinas) podiam ser prescritas como qualquer outro 

medicamento. Atualmente, e de acordo com DL n.º 11/2012, de 8 de março, e da 

Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, o modelo de receita especial já não é válido, 

sendo utilizados os mesmos modelos de receita dos restantes medicamentos [26][27]. 

Assim, aquando da dispensa de medicamentos contendo substâncias 

classificadas como estupefaciente ou psicotrópica, compreendida nas tabelas I e II 

anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, ou qualquer das substâncias 

referidas no artigo 86.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, é 

necessário introduzir determinadas informações no sistema informático para poder 

finalizar-se a venda: informações sobre o doente, do médico prescritor e do adquirente 

e ainda o número da receita. Posto isto, um “Documento de psicotrópicos” é emitido e 

anexado à fotocópia da receita. No tratamento destas receitas, o original é 

encaminhado para a entidade comparticipadora, tal como acontece com os outros 

medicamentos, enquanto o duplicado fica arquivado na farmácia por um período de 3 

anos, devidamente duplicado, carimbado e assinado pela DT [27]. 

 

 Com o tempo fui ganhando perícia na dispensa de MSRM e as tarefas de 

validação da receita, selecção de medicamentos e processamento de receitas foram-

se tornando claras. O contacto com os utentes foi extremamente gratificante e penso 

que consegui efetivar uma boa comunicação. O fornecimento de informações clínicas 

foi, sem dúvida, o maior desafio e onde senti mais dificuldades; 
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 Durante o tempo em que fiz atendimento ao balcão deparei-me com alguns PRM 

como incumprimento da terapêutica, erros de prescrição como posologia não 

adequada (mirtazapina de 30mg em vez de 15mg; irbesartan de 300mg em vez de 

irbesartan de 150mg), duplicação de terapêutica (sinvastatina) e utentes que não 

conseguiam tomar os comprimentos (comprimidos muito grandes de um antibiótico). 

Também pude identificar alguns RNM, tais como falta de efectividade (tensão arterial 

ou colesterol elevados em utentes tratados com antihipertensores e 

antidislipidémicos, respetivamente), falta de seguridade (diarreia como reacção 

adversa à metformina, reacção alérgica à penicilina e hipotensão após toma de dose 

elevada de antihipertensor). Nestes casos tentei dar a melhor orientação, contando 

com o apoio e experiência dos colaboradores da Farmácia Hórus; 

 Relativamente à dispensa de MSRM sem receita médica, este procedimento era 

facilitado aos clientes conhecidos da Farmácia, que a apresentavam posteriormente; 

 Tive a possibilidade de dispensar psicotrópicos (exemplo: fentanilo e buprenorfina) 

e observar todos os procedimentos relacionados. 

7.1.4. Subsistemas de saúde e comparticipação de medicamentos 
 

Certos MSRM estão sujeitos a comparticipação, isto é, na presença de 

prescrição médica o utente apenas paga parte do PVP, sendo o pagamento do 

restante valor deixado ao encargo de determinada entidade de saúde, sendo o SNS a 

entidade responsável pela comparticipação dos MSRM prescritos a todos os cidadãos 

portugueses. Relativamente ao SNS, salienta-se o Regime Geral (abrange todos os 

utentes do SNS e trabalhadores migrantes), no qual o estado paga uma percentagem 

do PVP dos medicamentos de acordo com quatro escalões: 90%, 69%, 37% e 15% 

(escalões A, B, C e D respetivamente) e o Regime Especial (abrange os pensionistas 

cujo rendimento total anual não excede 14 vezes o salário mínimo nacional, e para o 

qual se verifica um acréscimo de 5% para o escalão A e de 15% para os restantes 

escalões), identificado pela letra “R” na prescrição médica. De frisar a comparticipação 

de 100 % para os utentes do regime especial, nos medicamentos que apresentem os 

cinco preços de venda ao público mais baixo do respectivo grupo homogéneo. As 

receitas com comparticipação especial, relacionadas com certas patologias como 

Doença de Alzheimer, Psoríase, Lúpus, entre outras, possuem a menção a uma 

portaria ou despacho, que nalguns casos apenas médicos especialistas da área 

podem remeter [30][31][32][33]. 

Existem ainda subsistemas de saúde que estabelecem regimes de 

complementaridade entre entidades, beneficiando os respetivos beneficiários de uma 
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percentagem de comparticipação adicional à estabelecida pelo SNS, como é o caso 

da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Serviços de Assistência Médico-Sociais (SAMS) 

ou seguros de saúde. Em relação aos subsistemas de saúde que substituíam o SNS, 

como entidade comparticipante, tais como a Assistência na Doença aos Servidores do 

Estado (ADSE), a Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM), o 

Sistema de Assistência na Doença da Polícia de Segurança Pública (SAD PSP) e o 

Sistema de Assistência na Doença da Guarda Nacional Republicana (SAD GNR), 

passaram, a partir de 1 de abril de 2013, a ter o pagamento das comparticipações do 

Estado na compra de medicamentos dispensados aos seus beneficiários ao encargo 

do SNS, de acordo com o Despacho n.º 4005/2013, de 18 de março e Despacho n.º 

4631/2013, de 3 de abril [34][35]. 

 

 O despacho que observei mais frequentemente foi o Despacho n.º 13020/2011 

(medicamentos prescritos a doentes com doença de Alzheimer ou demência de 

Alzheimer). 

 Durante o estágio contactei com as diversas entidades comparticipadoras, que são 

identificadas por um código próprio, como por exemplo: 01 (Regime Geral), 48 

(Regime Especial), DS (Protocolo da Diabetes), 45 (Regime Geral, Diploma), 49 

(Regime Especial, Diploma) – para o SNS – e J1 (Regime Geral + SAMS), J7 (Regime 

Especial + SAMS), 01 (Regime Geral + SAMS Quadros), 03 (Regime Especial + 

SAMS), R1 (Caixa Geral de Depósitos), AA (Savida) – dos subsistemas de saúde. 

7.1.5. Medicamentos genéricos e sistema de preços de referência 
 

Entende-se por medicamento genérico o medicamento com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados [6]. Este deve ser 

identificado pela DCI, dosagem, forma farmacêutica e da sigla "MG", constantes no 

acondicionamento secundário. Os medicamentos genéricos autorizados só podem ser 

comercializados dez anos após a autorização inicial do medicamento de referência, 

concedida a nível nacional ou comunitário. Podem ser, excecionalmente, onze anos 

depois, se nos primeiros oito dos dez anos, o titular da AIM do medicamento de 

referência tenha obtido uma autorização para uma ou mais indicações terapêuticas 

novas [6].  

O preço de referência corresponde ao valor sobre o qual incide a 

comparticipação do preço dos medicamentos incluídos em cada um dos grupos 
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homogéneos, sendo que a cada grupo homogéneo é atribuído um preço de referência 

e é sobre este valor que o Estado comparticipa. Entende-se como grupo homogéneo, 

o conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se 

inclua pelo menos um medicamento genérico existente no mercado [36]. Assim, o 

preço de referência para cada grupo homogéneo corresponde à média dos cinco PVP 

mais baixos praticados no mercado, tendo em consideração os medicamentos que 

integrem aquele grupo [31]. O valor máximo da comparticipação é determinado de 

acordo com o escalão ou regime de comparticipação aplicável, calculado sobre o 

preço de referência do respetivo grupo homogéneo. No caso de a comparticipação ser 

maior que o PVP, o utente não paga nada. Até ao 15º dia do último mês de cada 

trimestre civil são aprovados os preços de referência para cada um dos grupos 

homogéneos de medicamentos, entrando em vigor no 1º dia do mês seguinte [30]. 

 

 Durante o estágio apercebi-me que os utentes começam a preferir os 

medicamentos genéricos, devido ao preço mais baixo. Por várias vezes pediam-me o 

mais barato existente na farmácia, não se importando com a troca do laboratório. Por 

outro lado, experienciei situações de utentes que não abdicam dos medicamentos de 

marca porque acreditam que os genéricos não são efetivos. Em ambas as situações, 

respeitei a opção do utente e tentei fornecer os melhores esclarecimentos. 

7.2. Dispensa de MNSRM e outros produtos de saúde 
  

Para além de adquirir medicamentos mediante apresentação de uma 

prescrição médica, o utente pode também adquiri-los no seguimento do 

aconselhamento farmacêutico ou automedicação. A dispensa de MNSRM exige assim 

grande acuidade e responsabilidade por parte do farmacêutico. Em qualquer dos 

casos é crucial a sensibilização para os perigos de práticas inadequadas e 

banalização da utilização dos medicamentos, a qual pode levar a sérios problemas de 

saúde pública e para a própria saúde do utente. 

7.2.1. Aconselhamento farmacêutico 
 

De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária, 

na cedência de medicamentos no seguimento de aconselhamento farmacêutico, o 

farmacêutico responsabiliza-se pela selecção de um MNSRM ou tratamento não 

farmacológico com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde 

considerado como um transtorno menor ou sintoma menor, entendido como problema 
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de saúde de carácter não grave, autolimitante, de curta duração, que não apresente 

relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente [4]. 

Assim, o primeiro passo consiste em fazer a entrevista para avaliar a situação 

do utente: natureza do problema, duração, origem e intensidade dos seus sintomas, 

estado de saúde geral e doenças concomitantes, medicação que está a efetuar 

(relacionada ou não com o problema apresentado) e outras variáveis (idade, gravidez, 

amamentação, história familiar, etc.), de modo a seleccionar as medidas mais 

apropriadas. Após avaliação da informação recolhida o farmacêutico pode indicar uma 

opção terapêutica para aliviar/tratar o(s) sintoma(s) como MNSRM ou medidas não 

farmacológicas. A seleção de um MNSRM deve reger-se por normas de orientação 

farmacêuticas, protocolos, guias clínicos e guias farmacoterapêuticos. Na dispensa 

deve ser fornecida ao utente as indicações necessárias para promover o seu bom uso, 

tais como: posologia, modo de administração, precauções de utilização, 

contraindicações e interações, efeitos indesejáveis e reações adversas. De salientar 

que as medidas não farmacológicas devem acompanhar as medidas farmacológicas e 

são fundamentais para a melhoria. O farmacêutico pode também oferecer ao utente 

outros serviços farmacêuticos (educação para a saúde, acompanhamento 

farmacoterapêutico) ou ainda encaminhar para o médico, nas situações mais graves. 

Em qualquer dos casos, deve-se solicitar ao utente que regresse à farmácia, a 

fim de se avaliar a eficácia e resultados obtidos com o tratamento. 
 

7.2.2. Automedicação 
 

O Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho, define automedicação como 

sendo “a utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio 

e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou 

aconselhamento opcional de um profissional de saúde” e define a lista de situações 

passíveis de automedicação [37]. Consiste, por isso, na instauração de um tratamento 

medicamentoso por iniciativa própria do doente, orientado ou não. Este conceito 

engloba não só MNSRM, mas também os medicamentos existentes no domicílio, os 

MSRM e outros (plantas medicinais, infusões...), situação que conduz a situações de 

uso irracional dos medicamentos.  

A automedicação faz cada vez mais parte da nossa sociedade e o seu 

aumento é inevitável, sendo muitas vezes a solução mais fácil e rápida para os 

problemas de saúde dos utentes, a acrescentar o facto de o fácil acesso promover o 

incremento da sua procura. Por um lado, a automedicação é favorável, pois alivia-se a 

sobrecarga dos sistemas de saúde, mas pode ser prejudicial, devido à falta de 
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informação por parte dos utentes ou mesmo pelo abuso. O farmacêutico deve, então, 

tentar intervir educando e orientando para a utilização ou não do medicamento 

solicitado pelo doente, contribuindo para que a automedicação se realize sob uma 

indicação adequada e segundo o uso racional do medicamento [4]. 

 

 Posso sem dúvidas afirmar que os momentos mais gratificantes para mim foram 

aqueles em que os utentes me pediram aconselhamento para os seus problemas de 

saúde. Nem sempre consciente da melhor resposta, os colaboradores experientes e 

competentes da Farmácia Hórus foram essenciais na decisão pela melhor opção.  

 Perante algumas situações de automedicação, tentei intervir e educar o doente. 

Relembro-me de me terem solicitado um antibiótico para as dores de garganta, sendo 

que aconselhei a levar um anti-inflamatório e umas pastilhas, o que utente aceitou. 

Noutra situação solicitaram-me uma pomada antibiótica para uma unha e após ter 

verificado que era uma infecção fúngica fiz o utente optar por uma pomada antifúngica. 

Consegui ainda incentivar a toma de paracetamol em certas situações ao invés de 

ibuprofeno, incutir disciplina em relação à toma de antiácidos frequentemente e sugerir 

medidas não farmacológicas em várias situações.  

8. CONTABILIDADE E GESTÃO NA FARMACIA 

8.1. Processamento de receituário e faturação 
 

O processamento de receituário e faturação permitem à farmácia o reembolso 

das comparticipações dos medicamentos dispensados previamente. 

No verso das prescrições médicas encontra-se impresso o documento de 

faturação (Anexo x), o qual tem atribuido um número de receita e um número de lote, 

de acordo com o organismo de comparticipação. Após a conferência do receituário, 

onde se confirma se as receitas foram corretamente aviadas e facturadas, estas são 

separadas por organismos e agrupadas por lote, pelo número da receita, sendo que 

cada lote é constituído por 30 receitas (apenas o último lote do mês pode conter um 

número inferior). Quando um lote é completado é emitido o Verbete de identificação do 

lote (Anexo 14), documento que apresenta os seguintes dados: identificação da 

farmácia (nome e código da ANF), mês e ano, entidade e plano de comparticipação, 

tipo, números de lote, de receitas e de etiquetas, PVP, importância paga pelo utente e 

valor da comparticipação total. No último dia do mês a faturação é fechada. 

Quando todo o processamento de receituário se dá por terminado, há a recolha 

na farmácia das receitas relativas ao SNS, no dia 5 de cada mês (ou dia útil seguinte 
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no caso de fim-de-semana ou feriado), para o Centro de Conferência de Faturas 

(CCF) da Maia (antes era para a Administração Regional de Saúde (ARS)). 

Simultaneamente com os lotes e respetivos verbetes é enviada uma Relação de 

resumo dos lotes, uma fatura mensal em triplicado incluindo o original e uma nota de 

crédito original. Envia-se, ainda por fax à ANF, o original da fatura emitida, dado que é 

esta a entidade responsável pelo pagamento relativo às comparticipações. As receitas 

dos restantes organismos são enviadas via correio para a ANF até ao dia 10 de cada 

mês, juntamente com a Relação de resumo dos lotes e a fatura mensal em triplicado 

incluindo o original e, ainda, o Mapa comprovativo de entrega de receituário e uma 

cópia da nota de crédito. Para além destes documentos enviados, na farmácia ficam 

em arquivo os seguintes documentos: uma relação de resumo dos lotes, uma fatura, 

uma cópia da nota de crédito, um comprovativo do envio de fax à ANF (relativamente 

ao SNS) e uma relação de resumo dos lotes, uma fatura, um mapa comprovativo de 

entrega de receituário, e uma relação resumo de lotes (relativamente aos outros 

organismos). Para a contabilidade fica uma fatura (do SNS e outros organismos) e 

uma listagem resumo de faturas. 

As receitas devolvidas à farmácia (acompanhadas da respetiva justificação e 

do duplicado da fatura) correspondem às receitas com algum tipo de erro, sendo que o 

valor da comparticipação não é pago, tendo a farmácia de elaborar uma de nota de 

crédito correspondente ao montante total das comparticipações dessas receitas. Se a 

correção for possível, corrige-se e reenvia-se para a entidade respetiva no mês 

seguinte de faturação e recupera-se o valor da comparticipação. 

 Na Farmácia Horus, o receituário é conferido diariamente, por cada um dos 

colaboradores, e separado por organismos. Ao longo do mês as receitas iam sendo 

organizadas por lote e nº de receita, processo em que participei desde o início do 

estágio. Emiti também, sob supervisão, verbetes de identificação dos lotes. 

 No último mês de estágio pude acompanhar o processo de faturação, emissão, 

organização, arquivo e envio de todos documentos necessários. Visualizei também as 

receitas devolvidas e os tipos de erros cometidos. 

9. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA 

 

A Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, define os serviços farmacêuticos 

que podem ser prestados pelas farmácias [41], sendo abordados à frente os que são 

praticados na Farmácia Hórus. 
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9.1. Serviços essenciais 

9.1.1. Farmacovigilância 
 

Consiste na identificação, quantificação, avaliação e prevenção dos riscos 

associados ao uso dos medicamentos em comercialização, permitindo o seguimento 

dos possíveis efeitos adversos dos medicamentos [1]. De carácter essencial para o 

bom funcionamento do sistema de saúde, foi criado o Sistema Nacional de 

Farmacovigilância, da responsabilidade do INFARMED. De salientar que a violação do 

dever de farmacovigilância por parte de uma farmácia é considerada uma 

contraordenação grave punida com coima [2]. Aquando da deteção de uma reacção 

adversa ao medicamento (RAM), o farmacêutico deve preencher a ficha de notificação 

disponível no site do Infarmed e de seguida envia-la por correio a uma unidade de 

Farmacovigilância ou contactando-a diretamente por telefone, fax ou internet. A partir 

de julho de 2012, os utentes passaram a poder notificar suspeitas de RAM diretamente 

ao Sistema Nacional de Farmacovigilância [38]. 

9.1.2. Recolha de medicamentos e radiografias 
 

A VALORMED é a sociedade responsável pela gestão dos resíduos de 

embalagens e medicamentos fora de uso, criada pelo conjunto da indústria 

farmacêutica, distribuidores e farmácias. A juntar a outro tipo de aconselhamento aos 

utentes, fornecidos aos utentes da farmácia, a sensibilização para as boas práticas 

ambientais é uma acção extremamente relevante para a Saúde Pública [39].  

A recolha anual de radiografias (sem valor diagnóstico) tem como objetivo a 

angariação de fundos monetários para a Associação Médica Internacional (AMI), pois 

cada tonelada de radiografias dá origem a cerca de 10Kg de prata. Assim, ajuda-se 

quem precisa com o dinheiro obtido e recicla-se um material altamente poluente [40]. 

 

 Na Farmácia Horus as embalagens e medicamentos fora de prazo ou em desuso 

são entregues aos colaboradores que os depositam num contentor de cartão da 

ValorMed. Após estar completo, este é selado, pesado e uma ficha de identificação é 

preenchida, sendo posteriormente recolhido por um armazenista (Alliance Healthcare) 

que o reencaminha para tratamento. 

9.1.3. Determinação de parâmetros biológicos e bioquímicos 
 

A Farmácia Hórus realiza determinações bioquímicas rápidas e precisas, entre 

elas a glicemia e o colesterol total. Também disponibiliza a medição gratuita da 
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pressão arterial e da pulsação. É ainda disponibilizado aos utentes uma balança que 

determina o peso, altura e índice de massa corporal (IMC) e testes de gravidez.  

Medição da tensão arterial 

A tensão arterial é a força que o sangue em circulação exerce nas paredes das 

artérias. Durante o dia a pressão arterial sofre variações consideradas normais, 

permitindo a adaptação do organismo às diferentes situações, como o exercício e o 

repouso. Contudo, existem situações que aumentam o risco de hipertensão, como o 

excesso de peso, o estilo de vida sedentário, uma dieta rica em sal e gorduras, e o 

consumo excessivo de álcool, café e tabaco [42]. Assim, por hipertensão arterial 

entende-se todas as situações em que se verificam valores de tensão arterial 

aumentados, considerando-se os valores de tensão arterial sistólica superiores ou 

iguais a 140 mm Hg (milímetros de mercúrio) e/ou valores de tensão arterial diastólica 

superiores a 90 mm Hg. Com frequência, apenas um dos valores surge alterado. 

Quando os valores da “máxima” estão alterados, diz-se que o utente sofre de 

hipertensão arterial sistólica; quando apenas os valores da “mínima” se encontram 

elevados, o utente sofre de hipertensão arterial diastólica. De salientar que a primeira 

situação é mais frequente em idades avançadas [43]. 

A tensão arterial deve ser avaliada com o utente sentado, em repouso, em 

ambiente calmo, sem roupa no braço e objetos apertados, em silêncio, e sem ingestão 

ou inalação de produtos excitantes (bebidas com cafeína, álcool, tabaco, etc.) no 

período imediatamente antecedente (15-30 minutos). O valor obtido deve ser avaliado 

de acordo com as guidelines, cabendo ao farmacêutico fazer as devidas 

recomendações. 

 

Medição da glicémia e do colesterol total 

A Diabetes mellitus é uma doença muito comum entre a população portuguesa, 

principalmente a Tipo II, frequente em pessoas mais velhas, que, se não controlada, 

pode levar a complicações como retinopatia, nefropatia, entre outras. Define-se como 

uma doença metabólica crónica, caracterizando-se pelo aumento da glicémia em 

resultado da deficiência ou ausência na secreção/ação da insulina [44]. Este tipo de 

medição é muito solicitado na farmácia, especialmente por doentes diabéticos para 

forma a controlar os níveis de glicémia, mas também por não diabéticos, para despiste 

da doença. Este parâmetro deve ser determinado em jejum ou ocasionalmente duas 

horas após a ingestão de alimentos, devendo o valor ser avaliado de acordo com as 

guidelines. Em jejum, o valor normal de glicemia é inferior a 110 mg/dl, sendo que para 

valores superiores é aconselhada a procura de um médico para despiste da doença ou 
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de outros estádios pré-Diabetes (Tolerância Diminuída à Glucose e Anomalia da 

Glicémia em Jejum). Uma glicémia em jejum superior a 126 mg/dl ou ocasional 

superior a 200 mg/dl indica para um diagnóstico de diabetes, devendo o utente ser 

aconselhado a consultar um médico. 

O colesterol elevado ou hipercolesterolemia é um dos principais fatores de 

risco para o acontecimento de eventos cardiovasculares. Apesar de o colesterol ser 

naturalmente produzido pelo fígado e ser fundamental ao normal funcionamento do 

organismo (produção de ácidos biliares que possibilitam a digestão das gorduras, 

participação na constituição de hormonas, constituição das membranas das células, 

no metabolismo e da vitamina D), quando em excesso, pode depositar-se nas paredes 

dos vasos sanguíneos e dar origem ao desenvolvimento de aterosclerose, 

comprometendo o fluxo sanguíneo através das artérias. De frisar que uma parte do 

colesterol provém da alimentação. O colesterol é transportado no sangue por 

proteínas, cuja combinação se denomina lipoproteínas. As principais são as de baixa 

densidade (LDL) ou “mau colesterol” e as de alta densidade (HDL) ou “bom colesterol”. 

O primeiro deposita-se na parede das artérias tornando-as rígidas e estreitas, o 

segundo retira o excesso das artérias e transporta-o de volta para o fígado [45]. 

A determinação do colesterol é independente da hora a que se realiza. De 

acordo com as guidelines, o valor normal de colesterol total deverá ser inferior a 190 

mg/dL. Contudo, para um doente com outros factores de risco entende-se que deverá 

ser inferior a 175mg/dL. Face a resultados elevados, o farmacêutico deve sempre 

aconselhar o utente a cumprir determinadas medidas como sejam a redução da 

ingestão de gorduras (principalmente as saturadas), o aumento da ingestão de 

legumes e frutas, a cessação tabágica, a perda de peso, a prática de exercício físico e 

no caso de já ser medicado, o cumprimento da terapêutica. 

A medição da glicémia e do colesterol total na farmácia Hórus realiza-se com 

recurso a um fotómetro CR 3000®, sendo necessária a recolha de uma amostra de 

sangue capilar. Assim, após a limpeza e punção do dedo com uma lanceta, recolhe-se 

uma amostra de sangue num tubo capilar. Coloca-se o tubo com o sangue numa 

cuvete, agita-se lentamente para evitar a formação de espuma, e faz-se leitura do 

branco. Por fim, adicionam-se 2 gotas de reagente e, após agitar novamente para 

promover a reação, coloca-se a cuvete no aparelho e aguarda-se pela leitura. De frisar 

que a determinação da glicémia também é por vezes realizada em aparelhos portáteis 

(exemplo: One Touch®). 

Realização de Testes de Gravidez 
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Os testes de gravidez têm como fundamento a pesquisa da hormona 

Gonadotrofina Coriónica Humana (HCG) na urina. Este teste deve ser realizado a 

partir do primeiro dia de atraso da menstruação ou 15 dias após o período fértil, de 

preferência utilizando a primeira urina da manhã por ser a mais concentrada. Após 

recolha da urina, algumas gotas são adicionadas ao teste e espera-se uns minutos 

pelo resultado, sendo que o negativo corresponde a uma banda (controlo) e o positivo 

corresponde a duas bandas (controlo + teste).  

A farmácia Hórus fornece “Cartões de registo do utente” (Anexo 15), o que permite 

fazer o seguimento do estado de saúde, quer pelo médico, quer pelo farmacêutico. 

Além disso, cada utente possui uma ficha nos arquivos da farmácia; 

 Durante o meu estágio realizei todas as determinações referidas, o que me permitiu 

contactar com os utentes e ganhar aptidão no fornecimento do aconselhamento em 

cada situação. Pude constatar que existe uma grande procura por este tipo de serviço 

devido à sua enorme prevalência na população portuguesa e aumento crescente do 

interesse e preocupação por partes dos utentes em monitorizar o seu estado de 

saúde, principalmente em relação à pressão arterial; 

 Tive a oportunidade de explicar detalhadamente a execução de um teste de 

gravidez a uma utente, contudo este não foi efectuado na farmácia; 

 Procurei realizar sempre perguntas relativas à medicação efetuada pelo utente, ao 

seu estilo de vida (identificação de fatores que possam ter repercussões nas 

determinações realizadas), ao estado psicológico (demonstra interesse pelo bem-estar 

do utente e permite inferir sobre o resultado para os valores obtidos, como a pressão 

arterial elevada em casos de ansiedade) ou ao cumprimento de certos requisitos para 

determinação de alguns parâmetros, como o jejum na medição da glicémia.  

9.2. Outros serviços 
 

A Farmácia Hórus dispõe de profissionais com a qualificação para a 

administração de vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação e 

medicamentos injetáveis. Este serviço permite fazer a administração imediatamente 

após sua dispensa, trazendo maior comodidade para o utente. Disponível aos utentes 

de forma gratuita a Farmácia dispõe de panfletos informativos e revistas como a 

revista “Farmácias Portuguesas”. Relativamente a rastreios, a Farmácia Hórus realizou 

em Maio, no âmbito do “Mês do coração”, um rastreio de doenças cardiovasculares 

onde se realizaram testes bioquímicos gratuitos e se indicaram conselhos de estilo de 

vida saudável. No Dia Mundial dos Avós, 26 de Julho, um rastreio da hipertensão e 
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diabetes foi oferecido à população. De acrescentar a oferta de uma “Consulta do 

viajante” para todos os utentes que fossem de férias no verão, onde se forneceu 

aconselhamento e panfletos com medidas importantes e conselhos úteis. Como 

referido anteriormente, a farmácia possibilita, ainda, consultas de podologia, 

audiologia, fisioterapia, radiofrequência e cavitação e de tratamento de hérnias. 

10. FONTES DE INFORMAÇÃO 
 

A Farmácia Hórus dispõe nas suas instalações de vários documentos de apoio 

à prática farmacêutica, como o Prontuário Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, 

a Farmacopeia Portuguesa e o Formulário Galénico Português, em outras 

publicações, em concordância com o DL nº 307/2007 de 31 de agosto [2]. 

Alternativamente, a consulta de informação pode ser acedida online, com 

recurso à Internet, em sites como o do Prontuário Terapêutico Online, do 

INFARMDED, bases de dados como o PUBMED e sites de organizações de saúde 

como o da Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Os armazenistas podem também ser fontes importantes, relativamente à 

obtenção de informação sobre a disponibilidade e preço de determinados 

medicamentos/ produtos. 
 

 A consulta do Prontuário Terapêutico foi uma constante no meu estágio, 

principalmente quando comecei a fazer atendimentos ao balcão. 

 Para um utente em particular, fiz uma pesquisa bibliográfica sobre a possível 

relação causal entre a medicação que este fazia para a Artrite Reumatóide e a 

hipertensão. 

11. FORMAÇÕES 
 

Tive a oportunidade de ir a algumas formações durante o estágio pela 

Farmácia Hórus: Formação “Sistema Respiratório”; Formação “Febre e Dor na 

Criança”, da Bene Farmacêutica; Ciclo de conferências “Eu Posso”, da Mylan; 

Formação sobre “Rcomendações no diagnóstico e tratamento da doença venosa 

crónica”, da Servier Portugal; Formação sobre “Inovação em contraceção”, da Gedeon 

Richter. Realizei, ainda, um Curso de Administração de Vacinas e Injetáveis. 
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12. CONCLUSÃO 

 

 Apesar de curto, posso dizer que o meu estágio na Farmácia Hórus foi repleto 

e verdadeiramente enriquecedor a nível pessoal e profissional. O contacto com as 

várias vertentes da atuação farmacêutica, a nível comunitário, mostrou-me a 

pluralidade da profissão, a sua importância e valor, e ainda, a necessidade de nós, 

futuros farmacêuticos, termos de continuar a luta pela salvaguarda do nosso papel na 

prestação de cuidados de saúde. O FH não se dedica apenas à dispensa de 

medicamentos mas sim a todo um conjunto de intervenções singulares, que afetam 

directamente os utentes da comunidade.  

 Cada dia na farmácia foi um desafio. Foi gratificante aperceber-me da minha 

evolução, não só a nível técnico e científico, mas também a nível da capacidade de 

comunicação e adaptação às novas situações, dado o apoio constante dos 

colaboradores e o dinamismo que caracteriza a Farmácia Hórus.  

Para finalizar, termino o curso com um estágio completo e com a certeza de 

querer exercer a atividade farmacêutica com a maior responsabilidade e respeito, 

seguindo o exemplo de todos os que tive o prazer de acompanhar. 
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14. ANEXOS 

Anexo 1: Imagens referentes à Farmácia Hórus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1 - Publicidade de um 
medicamento manipulado produzido na 
Farmácia Hórus. Figura 2 - Espaço exterior da 

Farmácia Hórus. 

Figura 3 - Piso 1: área de atendimento e armazenamento de medicamentos de marca e genéricos, 
respetivamente. 

Figura 4 - Piso 2: área de 
atendimento individual. Figura 5 - Piso 4: área destinada às 

consultas. 
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Anexo 2: Ficha de um produto 
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Anexo 3: Nota de encomenda 
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Anexo 4: Fatura de uma encomenda (primeira página) 
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Anexo 5: Guia de remessa 
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Anexo 6: Requisição de estupefacientes/psicotrópicos 
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Anexo 7: Lista de controlo dos prazos de validade por família 
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Anexo 8: Nota de devolução 
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Anexo 9: Nota de crédito 
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Anexo 10: Impresso para pedido de manipulado à Farmácia Serpa Pinto 
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Anexo 11: Receita electrónica “antiga” 
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Anexo 12: Receita electrónica “recente” 
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Anexo 13: Receita manual “recente” 
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Anexo 14: Verbete de identificação do lote 
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Anexo 15: Cartão de registo do utente 
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1. Objetivo 
 

Este relatório teve como propósito descrever a dinâmica e funcionamento dos 

Serviços Farmacêuticos (SF) do IPOPFG, E.P.E.. Com o relatório pretendo detalhar as 

experiências adquiridas, as tarefas executadas e os conhecimentos assimilados, que 

no seu conjunto permitem fazer a reflexão crítica do meu desempenho. 

2. Introdução 
 

O estudo das Ciências Farmacêuticas saboreia os frutos da aprendizagem ao 

fim de 5 anos de curso, com o concretizar dos estágios curriculares. A oportunidade de 

realizar estágio em Farmácia Hospitalar permite não só a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos durante o curso, constituindo também um importante 

alicerce para iniciar a profissão farmacêutica com competência no âmbito hospitalar e 

representando o transitar para a realidade profissional. 

O intuito deste estágio consistiu em conhecer os SF como serviço integrante 

dos cuidados de saúde em meio hospitalar, os seus objetivos e funcionamento; em 

contactar com a prática do exercício farmacêutico em todas as suas vertentes de 

atuação e em reconhecer as responsabilidades técnicas, científicas e gestoras da 

profissão. Para tal, foi-me dada a possibilidade de experienciar cada um dos setores, 

sempre com o melhor acompanhamento da equipa, que tanto contribuiu para que 

tirasse o máximo partido ao longo dos dois meses. O referido estágio decorreu no 

período de 4 de fevereiro a 29 de março de 2013, sob a orientação da Dra. Florbela 

Braga, com a seguinte calendarização: 

 

DIDDU 04/02 até 18/02 

Distribuição em regime 

de Ambulatório 
19/02 até 04/03 

EC 05/03 até 08/03 

UCQ 11/03 até 22/03 

 UPE e UPNE 25/03 até 28/03 

3. Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, 

E.P.E 
 

Professor e médico de profissão, Francisco Soares Branco Gentil foi o grande 

instigador da luta contra o cancro em Portugal. Fruto da sua dedicação, nasceu o 
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Figura 2 – Organigrama do IPOPFG, E.P.E.  

Instituto Português de Oncologia com sede em Lisboa no 

ano de 1923, e em 1974 surgiu no Porto (Figura 1), com o 

mesmo nome do seu fundador, sob tutela do Ministério da 

Educação e Cultura. A 16 de dezembro de 2002, já na tutela 

do Ministério da Saúde, foi transformado em sociedade 

anónima de capitais exclusivamente públicos e a 30 de 

dezembro de 2005 em entidade pública empresarial, por 

força da publicação do Decreto-Lei n.º 233/2005, passando 

à designação de Instituto Português de Oncologia do Porto 

Francisco Gentil, Entidade Pública Empresarial (IPOPFG, 

E.P.E.) [1]. 

O IPOPFG, E.P.E. é uma instituição de saúde de referência nacional e 

internacional no domínio do ensino, tratamento, da investigação do cancro. Posiciona-

se na rede pública de cuidados hospitalares como instituição altamente diferenciada, 

de cuidados especializados e de natureza muito específica. É, também, a unidade de 

referência em cuidados oncológicos da região norte, para a qual são direcionadas as 

situações mais complexas e dispendiosas [2]. Em 2004, foi acreditado pelo Caspe 

Healthcare Knowledge System e desde então tem sido reacreditado e tem recebido 

certificações ISO [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- IPOPFG, E.P.E. 
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Relativamente à organização, o IPOPFG, E.P.E. encontra-se organizado em 

unidades multidisciplinares por patologia (Clínicas de Patologia), que são a base de 

toda a estruturação assistencial. É dirigido por um Conselho de Administração, dotado 

de autonomia financeira, administrativa e patrimonial. Na Figura 2 encontra-se 

representado o organigrama do hospital, onde se pode verificar que os Serviços 

Farmacêuticos integram os Serviços de Apoio Assistencial [4]. 

4. Serviços Farmacêuticos do IPOPFG, E.P.E. 
 

O Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de fevereiro de 1962 define Farmácia Hospitalar 

como as atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou serviços a 

eles ligados, colaborando nas funções de assistência que pertencem a esses 

organismos e serviços, bem como promovendo a ação de investigação científica e de 

ensino que lhes couber. O conjunto dessas atividades é designado por Serviços 

Farmacêuticos (SF) [5]. 

 De acordo com o Manual de Farmácia Hospitalar (MFH), Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares são o serviço que, nos hospitais, assegura a terapêutica 

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

integra as equipas de cuidados de saúde e promove acções de investigação científica 

e de ensino, funcionando de forma autónoma. No IPOPFG-E.P.E. os SF são um 

departamento com autonomia científica, técnica e de gestão interna e de dependência 

directa dos órgãos de Administração, cuja função consiste no desenvolvimento de um 

conjunto de actividades tecnicamente diferenciadas e exercidas por farmacêuticos e 

seus colaboradores. A direção desses mesmos serviços é obrigatoriamente 

assegurada por um Farmacêutico Hospitalar (FH)[6]. Desde o ano 2002 a direcção dos 

SF desta instituição está sob a responsabilidade da Drª Florbela Braga. 

O FH é um profissional habilitado com o grau de especialista que faz parte de 

uma equipa multidisciplinar e desempenha uma variedade de actividades. 

Reconhecido como o especialista do medicamento, o FH desempenha um papel 

central na promoção da saúde, na prevenção da doença, na garantia de qualidade e 

segurança dos medicamentos e no uso racional dos mesmos [8].  

São algumas das funções dos SF [6] [7]: 

 Selecção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos; 

 Aprovisionamento, armazenamento e distribuição de medicamentos; 

 Preparação de medicamentos; 
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 Controlo de qualidade; 

 Participação em Comissões Técnicas; 

 Intervenção na Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a 

prestação de Cuidados Farmacêuticos; 

 Colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 Participação nos Ensaios Clínicos; 

 Colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação; 

 Informação de Medicamentos; 

 Desenvolvimento de acções de formação. 

 

Os SF surgiram contemporaneamente à abertura IPOPFG, E.P.E., sendo um 

elemento fundamental para o funcionamento da instituição e qualidade dos cuidados 

de saúde prestados, sendo marcados pelo dinamismo e evolução no sentido das 

necessidades dos seus utentes. 

4.1. Localização das instalações 

 

Os SF localizam-se no piso 1 do edifício das Cirurgias do IPOPFG, E.P.E., 

ocupando uma posição centralizada no hospital. A exceção é o sector da Distribuição 

de Medicamentos em Regime de Ambulatório, que se localiza no piso 1, no edifício do 

Hospital de Dia. Cumprem-se assim com as orientações constantes no MFH: a 

facilidade de acesso externo e interno; área de distribuição de medicamentos em 

ambulatório próxima da circulação normal deste tipo de doentes e verifica-se a 

proximidade com os sistemas de circulação vertical e elevadores, o que garante um 

desempenho de excelência.  

4.2. Horário de funcionamento 
 

A tabela 1 resume o horário de funcionamento dos diferentes setores que 

integram os SF do IPOPFG, E.P.E. [9]: 

 

Tabela 1 - Horário dos setores dos SF do IPOPFG, E.P.E.  

Setor 2ªf – 6ªf Sábado Domingo 

DIDDU 9:30h - 17:30h 10h - 13h - 

Ambulatório /EC 9h - 17 h - - 

UPE 9:30h - 16:30h - - 

UPNE 9h - 17h - - 
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UCQ 
8h – 20h (Hospital Dia) 

9h – 17h 

(Internamento) 

8h - 13h 

(Internamento) 

8h - 13h 

(Internamento) 

 

Para além do horário de funcionamento, as funções dos SF são assegurados 

pelo farmacêutico destacado para fazer prevenção até às 24h, sendo contactado por 

via telefónica. A tabela 2 contempla os horários de prevenção em vigor no IPOPFG, 

E.P.E: 

Tabela 2 - Horários de prevenção dos SF do IPOPFG, E.P.E. 

Dias da semana Horário 

Semana 18h - 24h 

Sábado 13h - 24h 

Domingo 9h - 24h 

 

4.3. Organização do espaço físico dos SF 
 

 

O espaço físico dos SF está organizado nas seguintes áreas/ setores de 

atividade [9]: 

 Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

 Distribuição Tradicional 

 Sala da Quimioterapia Oral/ Distribuição de Medicamentos em Regime de 

Ambulatório 

 Ensaios Clínicos (EC) 

 Farmacotecnia (UPE) 

 Farmacotecnia (UPNE)  

 Gabinete do Serviço de Informação de Medicamentos (SIM) 

 Unidade Centralizada de Quimioterapia (UCQ). 

 

É ainda composto por: 

 Gabinetes (da Diretora, dos FH e dos técnicos de diagnóstico e terapêutica 

(TDT)); 

 Secretaria; 

 Vestiários; 

 Armazéns de medicamentos (com condições de temperatura e humidade 

adequadas para conservação dos medicamentos e produtos farmacêuticos, 
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como seja citostáticos, substâncias inflamáveis, medicamentos de EC, 

alimentação entérica e parentérica …); 

 Área destinada ao armazenamento de hemoderivados; 

 Sala de alta segurança para armazenamento de estupefacientes e 

psicotrópicos; 

 Área de receção de encomendas; 

 Biblioteca/ Sala de arquivos/ Sala de reuniões. 

 Sala de pessoal. 

 

Os diferentes setores de actividade dos SF encontram-se interligados entre si 

por diversos meios. Quer através do sistema informático (Sistema de Gestão Integrada 

do Circuito do Medicamento - SGICM) existente nos computadores dos SF e em todo 

o IPOPFG, E.P.E., quer através das extensões telefónicas. Quanto à deslocação de 

produtos farmacêuticos entre os vários edifícios/pisos e os SF, esta tarefa é 

assegurada pelos assistentes operacionais (AO).   

4.4. Recursos humanos 
 

Os recursos humanos são a base essencial dos SF, pelo que a dotação destes 

serviços em meios humanos adequados, quer em número, quer em qualidade, 

assume especial relevo no contexto da organização da Farmácia Hospitalar.  

Os SF do IPOPFG, E.P.E. dispõe de uma equipa de profissionais adequada às 

necessidades do hospital em causa. Assim, conta com a colaboração de dezassete 

FH (Florbela Braga - diretora dos SF -, Bárbara Lourenço, Bruno Costa, Carla Carlos, 

Catarina Fontes, Andrea Brandão, Dora Bernardo, Filipa Duarte, Francisca Carvalho, 

Francisco Araújo, Helena Carvalho, Henriqueta Sampaio, Joana Gomes, Luísa 

Pereira, Maria João Pelayo, Sofia Magalhães e Susana Pinto), e ainda com a 

colaboração dos TDT, dos AO e dos assistentes técnicos. 

4.5. Sistema informático 
 

O sistema informático adotado pelo IPOPFG, E.P.E. é o denominado Glintt HS 

e permite a participação conjunta de todos os intervenientes (médicos, farmacêuticos, 

enfermeiros, técnicos, administrativos e gestores) num extenso leque de tarefas com 

vista a interligação e correto funcionamento dos vários serviços. Este sistema permite 

realizar prescrições e registos terapêuticos, entre outros. Nele cada profissional 

encontra o suporte necessário ao cabal desempenho da sua atividade, com elevados 

níveis de robustez, segurança de dados e controlo de acessos [10]. 
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Uma vez que um bom software informático é imprescindível para uma boa 

gestão dos medicamentos, mas também como suporte às várias atividades 

farmacêuticas, foi adquirido pelos SF o SGICM - Farmácia. Este programa executa 

uma série de funções, com muitas vantagens, entre elas a destacar: 

 Gestão do medicamento mais adequada (melhor controlo das existências, 

acesso facilitado à informação de todos os medicamentos através da 

respectiva “ficha do produto” e acompanhamento de todo o circuito dos 

mesmos no que refere à aquisição, distribuição e devolução); 

 Simplificação da comunicação entre os profissionais de saúde do hospital; 

 Acompanhamento do perfil farmacoterapêutico dos utentes; 

 Redução do tempo, despesas associadas e possibilidade de erros. 

Algumas das aplicações deste software a salientar são precisamente a 

validação das prescrições electrónicas médicas, com grande rapidez e comodidade, a 

nível do Sistema de distribuição em regime de ambulatório, do Sistema de distribuição 

individual em dose unitária (para pisos de Medicina 3, 4, 6, STMO e Pediatria) e da 

UCQ (Internamento). De frisar que alguns pisos de Medicina e o Hospital de Dia ainda 

não se encontram informatizados.  

5. Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos  
 

 

A gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é o 

conjunto de procedimentos realizados pelos SF, que garantem além do bom uso, a 

sua dispensa em perfeitas condições aos utentes do IPOPFG, E.P.E., sendo o FH o 

elemento fundamental neste campo de acção. O objectivo principal é a satisfação das 

necessidades terapêuticas dos utentes com a melhor utilização dos recursos 

disponíveis [11]. Assim, é fundamental um controlo rigoroso desta área, como seja a 

constante atualização dos stocks, preferencialmente por via informática, de modo a 

evitar rotura de stocks e a eventual falta de medicamentos, e tentando 

simultaneamente evitar o excesso de produtos em stock, sinónimo de desperdício e, 

consequentemente, perdas monetárias. A gestão inclui várias fases: selecção, 

aquisição, receção e armazenamento, colmatando com a distribuição aos utentes [6]. 

Atendendo ao hospital em questão, compreende-se que esta temática assume 

crucial importância, quer pela particularidade de utentes que acolhe quer pelo tipo de 

medicamentos/produtos farmacêuticos que gere (dispendiosos e de grande 
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ponderação). Se por um lado os medicamentos não devem faltar, por outro devem ser 

racionalizados. 

 

Seleção 

A selecção de medicamentos para IPOPFG, E.P.E. baseia-se no Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e nas necessidades terapêuticas dos 

seus utentes. O FHNM consiste num documento orientador que traduz a escolha 

selectiva perante uma larga oferta de medicamentos, contendo os medicamentos 

necessários a uma terapêutica adequada à generalidade das situações hospitalares 

[12]. Porém, este não é limitativo da prescrição médica e para determinadas patologias 

e hospitais especializados ou diferenciados, como é o caso do IPOPFG, E.P.E., o 

FHNM pode não contemplar situações clínicas especiais. Neste casos pode ser feita 

uma adenda ao formulário, sendo a selecção dos medicamentos da responsabilidade 

da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) que é constituída por médicos e 

farmacêuticos e presidida pelo Diretor Clínico do Hospital. De frisar que os 

medicamentos constantes no formulário interno do hospital têm um código interno. 

Existem outras situações em que há a prescrição de medicamentos extra formulário, 

com elevado custo/ indicações restritas ou não possuidores de Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) sendo estes casos alvo de controlo especial, a explorar 

mais à frente. 

 

Aquisição 

Os SF são responsáveis por garantir aos doentes os medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos, de melhor qualidade e aos mais baixos custos 

[6].  

A aquisição e gestão dos stocks é da responsabilidade dos FH, através do 

registo regular das necessidades de reforço em função das existências, em articulação 

com o serviço de aprovisionamento. Sempre que se atinge o ponto de encomenda 

(quantidades mínimas abaixo dos quais é necessário compor uma encomenda, com 

base na média mensal de consumos) faz-se um pedido de encomenda que é enviado 

ao serviço de aprovisionamento (tem como função a aquisição de bens e serviços, 

garantindo os melhores rácios qualidade/ investimento/ custos operacionais), que por 

sua vez emite e envia uma nota de encomenda ao fornecedor. No caso de rutura de 

stock há a possibilidade de contacto com outros fornecedores podendo ainda ser 

consultado o catálogo do Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde (IGIF), 

que é um instrumento facilitador da aquisição de bens e serviços [13]. Em casos de 
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extrema urgência pode ainda ser gerado um pedido de empréstimo aos hospitais mais 

próximos, como seja ao Hospital de São João ou Hospital de Santo António. 

Os pedidos de encomenda neste hospital são da responsabilidade da Dr.ª 

Luísa. O suporte documental das aquisições é devidamente arquivado, durante o 

período exigido pela legislação. 

 

Receção 

Depois de requisitados, os medicamentos/ produtos farmacêuticos são 

entregues nos SF, acompanhados da guia de remessa, sendo este processo da 

responsabilidade de TDT e AO. Uma série de procedimentos deve ser seguida 

aquando da receção e conferência de uma encomenda, tais como [6]: 

 Conferência qualitativa e quantitativa dos medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos a rececionar; 

 Comparação da fatura com a nota de encomenda; 

 Assinatura da nota de entrega e entrega de um duplicado ao transportador; 

 Conferência, registo e arquivo da documentação técnica (certificados de 

análise); 

 Registo de entrada do produto, informaticamente, com introdução do lote, 

validade e quantidade; 

 Envio da fatura original ao Serviço de Aprovisionamento; 

 Armazenamento dos produtos, tendo em atenção os critérios técnicos 

(condições especiais de armazenamento e segurança especial de 

medicamentos). 

Exceção são os medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, hemoderivados 

e medicamentos para ensaios clínicos (EC), cuja receção é da exclusiva 

responsabilidade do FH. No caso da receção de hemoderivados, estes exigem a 

conferência dos boletins de análise e dos certificados de aprovação emitidos pelo 

INFARMED; no caso dos medicamentos de EC compara-se a encomenda com a guia 

de remessa, preenchendo-se o formulário fornecido pelo promotor e fazendo-se a 

receção online (registo IWRS).  

No que respeita aos produtos que necessitam de refrigeração, dá-se prioridade 

à sua conferência para os armazenar corretamente o mais rápido possível, sendo 

também necessário verificar se o transporte cumpriu com as condições de temperatura 

adequadas, através das informações dadas pelo monitor de temperatura que 

acompanha a encomenda. 
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Por fim, a nota de encomenda é enviada para os serviços administrativos dos 

SF a fim de precederem à atualização do registo em stock informático. 

 

Armazenamento 

Após a receção, segue-se o armazenamento dos medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos. Este deve ser feito de modo a garantir as 

condições necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança. É uma 

fase importante para que se faça cumprir a garantia da qualidade, a gestão racional 

das quantidades armazenadas e o controlo eficaz dos prazos de validade. 

 Os SF do IPOPFG, E.P.E. cumprem com as normas de armazenamento 

impostas no MFH, como seja [6]:  

 Os parâmetros de temperatura e humidade são monitorizados continuamente e 

registados;  

 Todos os medicamentos estão devidamente rotulados e arrumados por ordem 

alfabética;  

 Os prazos de validade dos medicamentos são devidamente verificados e 

controlados, preferencialmente por via informática para permitir a sua 

rastreabilidade. Mensalmente são feitas listas de todos os medicamentos cujo 

prazo termina em três meses e dependendo do fornecedor, estes 

medicamentos podem ser devolvidos ou então faz-se a troca por novos 

produtos ou ainda solicita-se uma nota de crédito; 

 Armazenamento segundo o princípio FIFO (first in, first out) ou pelo prazo de 

validade, princípio FEFO (first expired, first out); 

 Local próprio de armazenamento destinado aos psicotrópicos e 

estupefacientes, citotóxicos, inflamáveis, ensaios clínicos, entre outros 

armazéns. 

 

Regularmente é realizado um inventário para verificar a concordância entre os 

stocks informáticos e os reais. 

 

 O que aprendi… 

A nível da gestão não acompanhei directamente algumas das atividades, no 

entanto, pude presenciar a importância desta vertente e a sua interligação com outros 

setores do hospital, tendo em vista o sucesso terapêutico. Algumas das actividades 

que executei ou observei: 

 Ruturas de stock por atraso da entrega do laboratório (no DIDDU); 
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 Pedido para se fazer encomendas, por ter sido atingido o pondo de encomenda 

(DIDDU); 

 Abate do stock dos pisos de cirurgia após preparação dos tabuleiros com 

medicação (DIDDU); 

 “Justificações clínicas” para alguns medicamentos extra-formulário e de utilização 

restrita; 

 Pedidos de empréstimos e a conceção de empréstimos ao Hospital de São João; 

organizei os documentos “Empréstimo obtido” e “Empréstimo concedido” nas 

respectivas capas de arquivo; 

 Participei na realização de inventários (Ambulatório); 

 Fiz recolha dos prazos de validade (Ambulatório); 

 Aprendi a fazer o abate de um medicamento cujo prazo de validade tinha expirado 

(Saída para abate), seguindo-se a sua rejeição para o contentor vermelho 

(Ambulatório); 

 Aprendi a fazer requisições internas ao armazém 1 (alguns deles urgentes) e a 

conferir as guias impressas “Satisfação de pedido” (no Ambulatório); 

 Executei receção de medicamentos de EC e aprendi como confirmar os mesmos 

com a guia de remessa (o nº do protocolo, nº da medicação, os lotes, quantidade 

recebida, prazos de validade) e todos os restantes procedimentos relacionados 

com cada EC em particular. 

6. Sistemas de distribuição de medicamentos 
 

A distribuição de medicamentos é um sector onde os FH estão em destaque, 

pela importância que esta assume, pois é através deste processo que o doente recebe 

a medicação, na quantidade, qualidade e dose corretas. Tem como principais objetivos 

garantir o cumprimento da prescrição; monitorizar e garantir a administração correta; 

diminuir os erros (administração de medicamentos não prescritos, troca da via de 

administração, erros de doses, etc.); racionalizar os custos, reduzir o tempo de 

enfermaria dedicado às tarefas administrativas e manipulação dos medicamentos [6]. 

Nos SF do IPOPFG, E.P.E. os sistemas de distribuição de medicamentos 

encontram-se adaptados às diferentes exigências dos serviços, sendo realizada pelos 

seguintes sistemas: 

 Distribuição a doentes em internamento (Tradicional ou Clássica e Distribuição 

Individual Diária em Dose Unitária); 
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 Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Prescrição Especial (legislação 

específica); 

 Distribuição de Medicação em Regime de Ambulatório; 

 Distribuição de Medicamentos para Ensaios Clínicos. 

6.1. Distribuição Tradicional ou Clássica 
 

 

Pela sua facilidade de implementação e economia de recursos, a Distribuição 

Tradicional ou Clássica foi o primeiro sistema a ser implementado. Neste tipo de 

distribuição é feito o fornecimento de medicamentos para reposição de stocks 

existentes nos serviços clínicos, em quantidades previamente estabelecidas pelo 

diretor do serviço, enfermeiro-chefe e FH responsável e para um determinado período 

de tempo, não sendo especificado os doentes a que se destinam [6]. Os produtos 

farmacêuticos incluídos nesse stock são definidos de acordo com as necessidades de 

cada serviço. Por um lado, apresenta certas vantagens pois o acesso aos 

medicamentos está mais simplificado e exige menos meios materiais e humanos. Por 

outro, pode acarretar muitos problemas, tais como [14]: 

 Omissão da dose a administrar, administração de medicamento não prescrito, 

pela via errada, em dose diferente da prescrita, utilização de técnicas incorretas 

na administração e administração de medicamentos possivelmente 

deteriorados; 

 Falta de conhecimento e acompanhamento do perfil farmacoterapêutico e 

prescrição individual por parte dos SF; 

 Diminuição da disponibilidade dos enfermeiros para com os doentes por 

necessidade de controlo de stocks de medicamentos; 

 Acumulação desnecessária de stocks e não cumprimento da regra FIFO, com 

expiração das validades e geração de desperdícios; 

 Desconhecimento do custo de medicação para cada doente. 

 

Este tipo de distribuição justifica-se assim para produtos de maior consumo e 

para serviços com necessidades especiais, como por exemplo a UCI, Blocos 

Cirúrgicos e STMO, para os quais a reposição é efetuada pelos TDT segundo uma 

periocidade definida. Esta pode ser realizada por stock nivelado, por serviço ou 

individual. Na reposição de stocks por níveis, há reposição de stocks de 

medicamentos previamente definidos pelos farmacêuticos e enfermeiros responsáveis. 

O pedido dos medicamentos para reposição dos stocks nivelados é feito pelo 

enfermeiro do serviço e validado pelo farmacêutico. A vantagem prende-se com o 
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acesso rápido a fármacos com mais saída. Os serviços que funcionam com estes 

stocks nivelados são o Hospital de Dia e alguns pisos das Cirurgias 3, 4 e 6. 

Relativamente à requisição por serviço (via informática SGICM ou manual), a 

requisição de soros faz-se às 2ª, 4ª e 6ª feiras; a requisição de medicamentos de 

recurso faz-se 2 vezes por semana, sendo que para as cirurgias está armazenado nos 

carros de transporte e para as medicinas está no armazém avançado; a requisição 

geral também é realizada 2 vezes por semana, sendo que a Pediatria e o STMO têm o 

maior stock. Quanto à requisição individual, esta realiza-se para a Endocrinologia (ex. 

Hormonas do crescimento) e Hemodiálise (ex. Eritropoietinas). 

Na secção da distribuição clássica 

os medicamentos e outros produtos 

encontram-se em estantes, dispostos por 

ordem alfabética da Denominação 

Comum Internacional (DCI) e divididos por 

grupos terapêuticos, como mostra a 

Figura 3. Os medicamentos termolábeis 

têm local próprio nos frigoríficos, assim 

como os soros e alimentação entérica 

/parentérica têm espaço próprio. Também 

os produtos inflamáveis e citotóxicos possuem salas específicas para o seu 

acondicionamento.  

 

 O que aprendi… 

Apesar de não me ter sido proposto explorar este sistema de distribuição de 

medicamentos, pude aperceber-me de certas questões do seu funcionamento 

aquando da minha passagem pelos outros sistemas de distribuição, como por 

exemplo: 

 Na validação dos medicamentos/produtos farmacêuticos na DIDDU, alguns eram 

marcados com um ”flag” no ícon Tradicional, o que significava que eram 

distribuídos pela distribuição tradicional. Com isto pude verificar que este é o 

sistema preferencial na distribuição de soros e injetáveis de grande volume, 

antisséticos, desinfetantes, dispositivos médicos (ex. materiais de penso…); 

 UCI só tem distribuição pela Clássica, pois apresentam um stock permanente 

(doentes críticos que não podem esperar por medicação, devendo haver sempre 

disponível no piso); 

Figura 3 - Distribuição Clássica ou 
Tradicional. 



Relatório de estágio em Farmácia Hospitalar  
 

Helena Neves | 2012-2013  21 
 

 Preparei tabuleiros com antibioterapia (metronidazol, meropenem, amoxicilina, 

cefotaxima, piperacilina, entre muitos outros), para os carros dos pisos de 

cirurgias – stocks nivelados. 

6.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  
 

A DIDDU consiste na distribuição medicamentos em regime diário, em dose 

individual, para cada doente, para um período de 24 horas (entre as 15h e as 15h do 

dia seguinte), exceto aos feriados e fins de semana, em que é fornecida medicação 

para 48 e 72 horas, respetivamente. Este sistema de distribuição de medicamentos a 

doentes, em regime de internamento, mostra-se extremamente útil e eficaz, no sentido 

em que permite [6]: 

 Aumento da segurança no circuito do medicamento; 

 Conhecimento do perfil terapêutico dos doentes, havendo uma diminuição dos 

riscos de interações e/ou incorreções, pois exige uma validação prévia da 

prescrição por parte de um FH; 

 Os enfermeiros podem dedicar mais tempo aos cuidados dos doentes;  

 Redução dos desperdícios e controlo dos custos, parâmetros essenciais a ter 

em conta actualmente. 

 

Este tipo de distribuição está claramente associado a uma maior intervenção 

do farmacêutico em todo o processo de farmacoterapia, desde a análise da prescrição 

até à sua distribuição. Dois FH estão permanentemente na DIDDU e têm funções 

distintas. Um deles (farmacêutico 1) têm como principais funções validar, tratar da 

medicação urgente, dos pré-operatórios, das eritropoietinas, dos hemoderivados e das 

correções de alimentação. O outro (farmacêutico 2) está igualmente orientado para a 

validação, mas trata dos estupefacientes, das eritropoietinas, das justificações de 

medicação e dos empréstimos. A partir desta descrição pode perceber-se a variedade 

de funções executadas e, mais do que isso, a responsabilidade requerida. 

As prescrições médicas podem ser enviadas via online (Anexo 1) ou via 

manual por digitalização. A validação pelo FH passa pelos seguintes procedimentos 

[15]: 

 Analisar concordâncias entre os medicamentos prescritos, via de 

administração, forma farmacêutica, dose, frequência, horário e quantidade a 

dispensar. Caso não seja concordante alertar o médico, via telefone, para que 

este possa solucionar; 

 Verificar incompatibilidades e estudar as prescrições anteriores; 
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Figura 4 - Carros arrumados 
nos SF. 

 Atentar na adequação do perfil farmacoterapêutico ao doente; 

 Atender à duração do tratamento e calendarizar as dispensas seguintes; 

 Calendarizar medicação adjuvante de quimioterapia. 

 Avaliar se a medicação é administrada em SOS, e caso seja sinalizar para não 

ser distribuída via DIDDU, a não ser que: não conste nos stocks dos serviços; 

se for requisitada pelo enfermeiro devido a consumo excessivo no serviço ou 

se incluída num protocolo de quimioterapia; 

 Averiguar se o medicamento é de Distribuição Tradicional, devendo selecionar 

“Tradicional” no ato de validação; 

 Conferir se o fármaco é extra-formulário e se necessita de “Justificação clínica”; 

 Caso estejam presentes eritropoietinas devem dispensar-se por registo de 

consumo ao doente, de maneira a não serem incluídas no mapa diário de 

distribuição; 

 

Estando tudo conforme, a prescrição é validada 

e segue para os TDT, que preparam a medicação a fim 

de ser organizada nas gavetas dos carros que depois 

seguem para os diferentes pisos com base nos mapas 

terapêuticos elaborados por doente. Estes carros 

(Figura 4) são específicos de cada serviço, ala e 

número da cama, e funcionam como o meio de 

transporte dos medicamentos aos pisos pelo que deve ser garantido no seu percurso a 

não contaminação e o acondicionamento adequado da medicação. São constituídos 

por: 

 mala de gavetas(específicas para cada doente, num período de 24 horas); 

 mala de S.O.S. (encontram-se medicamentos de urgência); 

 gaveta superior (destinada a medicação que não cabe nas gavetas individuais); 

 gaveta inferior (comporta stock fixo, pré-definido, de antibióticos e antifúngicos, 

estando ainda presente o cloridrato de ropivacaína e solução polieletrolítica, 

para lavagem gastrointestinal); 

 caixa lateral (transportam as listas de medicação que consta no carro); 

 tampo do carro (para produtos de grande volume (por exemplo soros)) [15]. 
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Em resumo do processo, as prescrições são validadas pelos FH, os carros são 

preparados e transportados pelos TDT e AO, respetivamente. Os fármacos que 

precisem de refrigeração devem ser sinalizados com uma etiqueta de cor laranja 

fluorescente com a inscrição “Conservar no frigorífico” (Anexo 2) e os citotóxicos orais 

devem estar também identificados e sinalizados com uma etiqueta de cor amarelo 

fluorescente com a inscrição “Citotóxicos” (Anexo 3). 

No que se refere ao armazenamento, 

os medicamentos encontram-se armazenados 

por classificação terapêutica, formas 

farmacêuticas e por ordem alfabética. As 

prateleiras não estão em contacto direto com 

o chão e apresentam as devidas condições 

de luz, temperatura e humidade, tal como 

mostra a Figura 5.  

 

 O que aprendi… 

 Na passagem pelo DIDDU pude perceber toda a dinâmica do funcionamento 

nesta secção, presenciei uma série de ocorrências importantes, umas comuns e 

outras com menor frequência, que passo a descriminar: 

 Na validação de prescrições médicas, percebi os cuidados a ter e as informações 

a ter em conta (os dados da prescrição, medicação alterada ou da distribuição 

tradicional, forma farmacêutica, as unidades, a via, frequência e hora de 

administração, quantidade, quando escrever observações, entre muitas outras 

coisas). Interiorizei os aspectos relacionados com a calendarização, com a 

medicação SOS, com os medicamentos que tinham indicação para ir em excesso 

(ex. ondansetron) e com o funcionamento do software propriamente dito. 

 Assisti frequentemente a enfermeiros a contactarem via telefone ou via fax 

(Anexo 4) os SF para pedir medicação. Tratava-se de situações urgentes em que 

um medicamento se encontrava em falta (ex. o doente deixou cair o comprimido, a 

medicação foi trocada ou não foi dispensada ao piso correto por engano ou erro 

informático, etc). Aprendi a registar o pedido, assinalando o piso e número da 

cama, assim como a DCI e a dosagem no documento “Registo de Consumos ao 

Doente” (Anexo 5) e procurava saber o motivo desso pedido; 

 Assisti também a algumas devoluções, em que as unidades não administradas 

pelas mais variadas razões (descontinuação da terapia, óbito, engano na 

distribuição, etc) eram restituídas aos SF, juntamente com requisição de 

Figura 5 - Local de armazenamento dos 
medicamentos na DIDDU. 
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devolução. Após se ter assegurado a integridade do estado da embalagem 

primária e secundária (consoante o caso), das características organoléticas e das 

condições de conservação, essas unidades passavam a integrar novamente o 

stock informático. No caso de não conformidade, eram rejeitadas nos contentores 

vermelhos para incinerar; 

 Aprendi como interpretar as “Prescrições de pré-operatório” (Anexo 6) e a validar 

as mesmas. Percebi os medicamentos que eram distribuídos pela DIDDU e os 

que eram excluídos e a contabilização das unidades necessárias só até à cirurgia 

de acordo com os protocolos prescritos (no fim toda terapia é alvo de reavaliação). 

Cefazolina e SELG surgiam com muita frequência. Nas vésperas de feriado ou 

fins-de-semana, o envio da medicação era feita em quantidades que garantissem 

o cumprimento da prescrição para esse período; 

 Aprendi que as prescrições de medicamentos manipulados rececionadas na 

DIDDU são encaminhadas para a UPNE e as prescrições de alimentação 

parentérica individualizada são encaminhadas para a UPE. 

 

6.3. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Legislação Especial  

 

 Neste grupo de medicamentos incluem-se: 

 Estupefacientes e psicotrópicos; 

 Eritropoetinas; 

 Hemoderivados; 

 Medicamentos extra-formulário, com indicações restritas ou elevado valor 

económico; 

 Medicamentos que necessitam de “Formulário de Autorização de Prescrição”; 

 Medicamentos sem AIM em Portugal; 

 Medicamentos em Ensaios Clínicos; 

devido a fatores relacionados com a sua segurança. 

6.3.1. Estupefacientes e psicotrópicos 
 

Estes medicamentos estão sujeitos a legislação especial estabelecida pelo 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que estabelece o “Regime jurídico do tráfico e 

consumo de estupefacientes e psicotrópicos”, pela Lei n.º 45/96, de 3 de setembro, 

pelo Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, pela Portaria n.º 981/98, de 8 

de junho sobre “Execução das medidas de controlo de estupefacientes e 

psicotrópicos”, e ainda pelo Despacho n.º 5824/2011. DR n.º 66, Série II de 2011-04-

04 (condições de dispensa e utilização de medicamentos opióides prescritos para o 
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tratamento da dor oncológica moderada a forte), dadas as questões relacionadas com 

a sua correta utilização terapêutica e necessidade de controlo efetivo. O seu 

mecanismo de ação a nível do Sistema Nervoso Central, a estreita margem 

terapêutica e a possibilidade de causar dependência e tolerância, justificam a 

legislação exigente que nem sempre é fácil de aplicar. 

Analisando o circuito destes medicamentos, os pedidos de aquisição pelos SF 

são realizados através do Anexo VII. Na receção, o FH deve verificar criteriosamente a 

nota de encomenda, a quantidade recebida, os prazos de validade e lote. O 

armazenamento é feito numa sala de alta segurança protegida por uma porta 

permanentemente trancada, existente nos SF e nos Serviços utilizadores, sob a 

responsabilidade de um FH e Enfermeiro-chefe, respetivamente. Relativamente à 

distribuição para os serviços, esta faz-se por reposição do stock mediante 

apresentação do Anexo X (requisito manual para reforço do stock) (Anexo 7) ou Via 

on line, sendo de referir que existem stocks fixos nos diferentes serviços do hospital. 

Os pisos das medicinas 3, 4 e 6, STMO e Pediatria fazem os pedidos on-line e os 

restantes pelo Anexo X, onde cada folha está destinada a apenas uma forma 

farmacêutica e onde consta, além do nome do fármaco e código, a dose, o número de 

unidades gastas, a data de administração, o nome do paciente a quem o fármaco se 

destina, o serviço e as assinaturas dos enfermeiros e FH que contactam com o anexo. 

O enfermeiro que recebe a medicação no serviço assina a requisição e o original é 

reenviado aos SF, a fim de ser mantido em arquivo por 3 anos. As requisições pelo 

Anexo X são arquivadas por especialidade farmacêutica e as requisições online são 

arquivadas por serviço clínico. A reposição é feita nos dias estipulados para os 

Serviços, sendo que cada um possui 2 dias destinados à reposição, exceto o Bloco 

operatório com apenas 1 dia.  

Semanalmente, às quartas-feiras, é realizado o inventário, onde se procede à 

comparação das existências reais com as informáticas, detectando-se não 

conformidades e corrigindo-as, coincidindo com o dia de reposição do Bloco 

operatório. Importa salientar que trimestralmente é enviado ao INFARMED um mapa 

com todos os movimentos (entradas, saídas, devoluções) destes medicamentos. 

 

 O que aprendi… 

 Pesquisei o RCM de alguns estupefacientes, a fim de perceber as diferentes 

indicações terapêuticas e características farmacocinéticas e conhecer as várias 

formas existentes no mercado; 

 Colaborei na realização de um inventário; 
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 Assisti à validação de requisições e ao registo de movimento de psicotrópicos, 

através do Anexo X, assim como ao arquivo destes documentos; 

 Colaborei na dispensa, aplicando todos os cuidados necessários (confirmação da 

substância ativa, das unidades, prazo de validade…). 

6.3.2. Eritropoetinas 

 

O despacho n.º 10/96, de 16 de maio, “Acesso à Hormona Eritropoietina para 

os doentes insuficientes renais crónicos” e o despacho n.º 9 825/98, de 13 de maio , 

“Acesso ao medicamento Eritropoietina Humana Recombinante”, regulamentam a 

prescrição, distribuição e a comparticipação destes medicamentos aos doentes renais 

crónicos, oncológicos e transplantados, sendo muitas vezes indispensáveis. 

Eritropoetinas são substâncias hormonais estimulantes da eritropoiese, cuja 

forma recombinante é designada por epoetina. Estas incluem as epoetinas alfa e beta 

e as darbepoetinas alfa (epoetina modificada por hiperglicolização donde resulta uma 

vida média três vezes superior e daí a possibilidade de uma injecção semanal) [16]. As 

indicações aprovadas estão reservadas para tratamento da anemia associada à IRC 

em doentes que fazem hemodiálise (diminuição da produção de EPO) e da anemia em 

doentes oncológicos sujeitos a quimioterapia (diminuição da produção de EPO ou 

diminuição da resposta das células eritróides à EPO).  

As eritropoetinas no IPOPFG, E.P.E. são distribuídas através de dois sistemas 

de distribuição de medicamentos. Pela distribuição 

clássica, mediante requisição da 

Hemodiálise/Endocrinologia e pela distribuição em regime 

de ambulatório aos IRC, para 1 mês (com apresentação de 

receita médica, modelo de SNS). Assim, compreende-se a 

necessidade da existência de um armazém independente 

de eritropoetinas, quer nos pisos da hemodiálise, quer no 

local do ambulatório (sala da Quimioterapia Oral). Nos SF, 

estas encontram-se armazenadas/ conservadas entre 2º e 

8º, no frigorífico (Figura 6). Em qualquer dos casos o 

manuseamento é da responsabilidade exclusiva do FH. 

 

 O que aprendi… 

 Pesquisei RCM das diferentes epoetinas (Aranesp® e NeoRecormon®); 

Figura 6 - Local 
armazenamento das 

epoetinas. 
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 Participei na distribuição semanal para a Hemodiálise/ Endocrinologia, assim 

como na distribuição para os doentes em regime de Ambulatório. A indicação de 

conservação no frio era feita através da etiqueta laranja. 

 

6.3.3. Hemoderivados 
 

O Despacho n.º 1051/2000, de 14 de Setembro (Registo de medicamentos 

derivados de plasma) tem por finalidade organizar e uniformizar ficheiros hospitalares 

que registem, com rigor, a identificação dos lotes, dos fabricantes e distribuidores dos 

produtos hemoderivados, bem como dos doentes aos quais são administrados, para 

que se possa credivelmente investigar a eventual relação de causalidade entre a 

administração terapêutica destes medicamentos e a deteção de doença infeciosa 

transmissível pelo sangue. Para assegurar a segurança viral (infecções por 

HIV,HBV,HCV entre outros) uma série de medidas são levadas a cabo, tais como: 

selecção de dadores, rastreio de dádivas individuais e etapas no fabrico para 

remoção/ inactivação dos mesmos. No entanto, não se pode excluir totalmente a 

possibilidade de transmissão de agentes infecciosos, de modo que assegurar a 

rastreabilidade do percurso de um hemoderivado é de crucial importância. 

Assim, a dispensa deste tipo de medicamentos é feita mediante o 

preenchimento de uma requisição do modelo nº 1804 (Anexo 8), constituída por duas 

vias: Via serviço e Via farmácia. Esta requisição contém a identificação do hospital; 

identificação do serviço requisitante; identificação do doente (nome e nº do processo); 

identificação do médico (nome, nº mecanográfico e assinatura); data da requisição; 

nome do medicamento, forma farmacêutica, dose, via de administração e a justificação 

clínica. Cada requisição refere-se a um só produto e um só doente. Aquando da 

prescrição médica o médico preenche os quadros A e B. Aquando da dispensa o 

farmacêutico deve avaliar a requisição, confirmando o preenchimento de todos os 

parâmetros, seguidamente consulta o certificado de autorização do INFARMED 

(arquivados em dossiers identificados), preenche no local correspondente o nome do 

medicamento, o lote, a quantidade fornecida, o laboratório de origem e o nº do 

certificado do INFARMED. Por fim assina, regista o nº mecanográfico e a data. Após 

este procedimento pode finalmente dispensar o hemoderivado, juntamente com a “Via 

serviço”. Posteriormente é dada a saída do medicamento informaticamente, por 

doente. A “Via farmácia” é arquivada nos SF, anexada ao registo do consumo.  
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Figura 7 - Locais de armazenamento dos 
Hemoderivados. 

Convém salientar que o stock de hemoderivados no IPOPFG, E.P.E. localiza-

se exclusivamente nos SF (o stock do bloco cirúrgico pertence aos SF). As condições 

de armazenamento variam. O plasma humano, a -18º, encontra-se no serviço de 

Imunohemoterapia; os restantes hemoderivados encontram-se nos SF, 

nomeadamente os que não requerem 

refrigeração (Antitrombina Humana, 

Albumina Humana, Imunoglobulina 

Humana, etc) e os que necessitam de 

refrigeração entre os 2ºC-8ºC 

(Fibrinogénio Humano, Somatropina 

Humana Recombinante, Imunoglobulina 

Humana contra Hepatite B, etc), como 

mostra a Figura 7. 

Também os hemoderivados são 

alvo de verificação de stock periodicamente, que neste caso se efetua 

quinzenalmente. Acrescenta-se que mensalmente deve ser enviada uma lista ao 

INFARMED acerca da dos produtos Hemoderivados que deram entrada nos SF bem 

como dos respetivos lotes. 

 

 O que aprendi… 

 Li o RCM de alguns hemoderivados (Ex: Tachosil®, Atryn®, Tissellyo®, entre 

outros), de modo a entender melhor a aplicação/ indicações terapêutica e as 

formas farmacêuticas disponíveis (esponjas medicamentosas, colas para tecidos, 

soluções e.v., etc); 

 Assisti ao processo de dispensa, ao preenchimento dos documentos, verificação 

do Certificado de Autorização de Utilização do Lote, envio da Via Serviço (da 

requisição modelo nº 1804) com o hemoderivado para o serviço e arquivo da Via 

Farmácia nos SF; 

 Apercebi-me que a Albumina Humana é o hemoderivado mais requisitado pelo 

Bloco Cirúrgico e que existe sob duas concentrações: a 40-50g/L é hipo-oncótica 

e a 200g/L é híper-oncótica. 

6.3.4. Medicamentos extra-formulário, com indicações restritas ou elevado valor 

económico 

 

Com foi dito anteriormente, o formulário interno do hospital contém os 

medicamentos necessários a uma terapêutica adequada à generalidade das situações 
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hospitalares, representando um veículo de racionalização da escolha de 

medicamentos no IPOPFG, E.P.E.. Este documento constitui um importante apoio no 

trabalho dos profissionais de saúde, sendo um instrumento de suporte a uma 

prescrição e utilização de medicamentos de qualidade [12]. 

Sempre que há necessidade de prescrever um medicamento extra-formulário, 

com indicações restritas ou de elevado valor económico, mas que seja mais adequado 

à situação clínica de determinado doente, é feita uma requisição especial através de 

uma “Justificação de medicação” (Anexo 9) assinada pelo diretor do serviço ou diretor 

clínico ou ambos, onde constam informações que fundamentam a real necessidade 

desse fármaco, tal como a identificação do doente, o serviço onde está internado, a 

DCI e a forma farmacêutica, a via de administração, a posologia, duração prevista do 

tratamento, o diagnóstico e a situação clínica do paciente em causa. Após análise da 

necessidade, em termos da relação benefício-risco para o doente e em termos 

económicos, poderá, ou não, ser fornecido pelos SF mediante um rigoroso controlo.  

 

 O que aprendi… 

 Visualizei “Justificações de Medicação” emitidas pelo médico. Na DIDDU vizualizei 

para o voriconazol ou caspofungina por exemplo, e a necessidade de justificação 

prendia-se com o facto de se ter de assegurar a correta utilização destes 

antifúngicos de largo espectro. Na UCQ vi, a título de exemplo, justificações para 

o rituximab, devido ao preço elevado; 

 Percebi que existem diferentes “níveis” de autorização, sendo que pode bastar o 

parecer do Diretor do Serviço (Ex: para o rituximab, topotecano) ou então ser 

também necessário o parecer do Diretor Clínico (Ex: bortezomib, alentuzumab, 

doxorrubicina lipossómica). 

 

6.3.5.Medicamentos que necessitam de “Formulário de Autorização de 

Prescrição” 
 

O grande exemplo do fármaco que necessita de uma autorização de prescrição 

obrigatória é a talidomida. Trata-se de fármaco rigorosamente controlado devido aos 

seus efeitos adversos graves (teratogénico), apesar de ter utilização em oncologia, 

estando indicada como tratamento de primeira linha em doentes com mais de 65 anos 

e com mieloma múltiplo ou como segunda linha em doentes com menos de 65 anos. O 

seu mecanismo de acção não está perfeitamente esclarecido, mas relaciona-se com a 
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inibição da libertação do factor de necrose tumoral alfa pelos monócitos activados e 

com a inibição da angiogénese.  

A dispensa da talidomida é feita após apresentação obrigatória da “Justificação 

Clínica” e após o consentimento informado do doente em causa, através da 

apresentação do “Formulário de Autorização de Prescrição do Programa de 

Prevenção da Gravidez - Thalidomide Celgene®” (Anexo 10) (documento que certifica 

que o médico preveniu o doente acerca das reações adversas associadas à 

Talidomida e alertou para a responsabilidade relacionada com a sua toma, 

nomeadamente a prevenção da gravidez - aconselha sobre a contraceção e realização 

de testes de gravidez -, sendo que os doentes são classificados de acordo com o grau 

de risco/potencial para engravidar). De frisar que as condições do Programa de 

Prevenção de Gravidez Thalidomide Celgene® devem ser cumpridas pelos doentes de 

ambos os sexos. As prescrições são limitadas a um máximo de 4 e a 12 semanas de 

tratamento, para mulheres com e sem potencial para engravidar, respectivamente, 

sendo depois necessária uma nova prescrição (na sequência de um teste de gravidez 

negativo) para que o tratamento possa prosseguir, não sendo contudo necessária 

nova “Justificação Clínica” [16]. 

 

 O que aprendi… 

 Assisti à dispensa de talidomida, em regime de ambulatório, onde verifiquei a 

apresentação dos dois documentos obrigatórios – a “Justificação Clínica” e o 

“Formulário de Autorização de Prescrição”, pois era a primeira vez que o doente ia 

tomar o medicamento. Nas dispensas seguintes, a Justificação clínica já não era 

solicitada. 

 Participei no arquivo da documentação. 

 

6.3.6. Medicamentos sem AIM em Portugal 
 

A utilização de medicação que não possua AIM em Portugal é legislada pela 

Deliberação n.º 105/CA/2007 de 1 de março. Estes medicamentos não são usados na 

prática clínica comum, sendo aplicados a situações clínicas muito específicas, 

necessitando por isso de uma AUE – Autorização de utilização especial (Anexo 11) 

[12]. O pedido de requerimento de AUE é apresentado ao INFARMED, pelo diretor 

clínico ou entidade equivalente, mediante a prévia autorização do respetivo órgão 

máximo de gestão, sob proposta fundamentada do diretor do serviço que se propõe 

utilizar o medicamento, e parecer da CFT [31]. Além desta autorização, também uma 

“Justificação clínica”, assinada pelo diretor do serviço, deve ser apresentada. 
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6.3.7. Medicamentos de EC 
 

Os medicamentos de EC são regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 64/2010, 

DR 111 série I de 2010-06-09, que adapta ao progresso científico e técnico as normas 

e os protocolos dos ensaios de medicamentos para uso humano, e pelo Decreto-Lei 

n.º 102/2007, DR 65 série I de 2007-04-02, que estabelece os princípios e directrizes 

de boas práticas clínicas no que respeita aos medicamentos experimentais para uso 

humano. As particularidades relacionadas com os medicamentos experimentais e o 

papel do FH serão exploradas mais à frente. 

6.4. Distribuição de Medicação em Regime de Ambulatório  

 

Este sistema de distribuição veio permitir que um número significativo de 

doentes passasse a fazer os seus tratamentos em casa, em ambiente familiar, com 

uma notável redução dos custos e dos riscos associados ao internamento, como as 

infeções nosocomiais. Outras vantagens, igualmente importantes, são o maior 

controlo, a vigilância e a garantia da adesão dos doentes à terapêutica [6], assumindo 

este ponto particular relevância dadas as patologias e tipo de fármacos usuais no 

IPOPFG, E.P.E.. 

São abrangidos por este regime de distribuição os doentes seguidos em 

consulta no Hospital de Dia. Estes podem adquirir medicação de forma gratuita que 

seja estipulada pela lei, acrescida da que o Conselho de Administração autorizou por 

considerar oportuna. A medicação distribuída em ambulatório passa por 

antineoplásicos (hormonoterapia, quimioterapia convencional, terapêutica alvo, 

dexamentasona), factores de crescimento, antivíricos, antifúngicos, antibacterianos, 

antiparasitários, eritropoetinas, tuberculostáticos, medicação prevista pela lei para 

doentes IRC, alimentação artificial e imunomoduladores [17]. 

A cedência de medicamentos em regime de 

ambulatório é feita por farmacêuticos, num gabinete 

reservado a este efeito e separado da restante farmácia, 

gabinete esse denominado “Quimioterapia Oral” (Figura 8). 

Os medicamentos encontram-se armazenados por ordem 

alfabética e grupos farmacoterapêuticos. De salientar que os 

medicamentos citotóxicos se encontram num armário à 

parte e os que exigem refrigeração, como as epoetinas ou a 

hormona de crescimento, encontram-se na câmara 

frigorífica (Figura 9). 
Figura 8 - Gabinete da 

Quimioterapia Oral. 
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O fornecimento da medicação aos doentes é feito mediante a apresentação do 

cartão de identificação do utente do IPO. O FH tem como responsabilidades: 

 Analisar a prescrição médica, que pode estar sob 3 formas - manual através do 

modelo interno 602/1 (Anexo 12), receita do SNS - apenas para IRC (Anexo 

13) e prescrição online (Anexo 14); 

 Validar a prescrição consultando o histórico terapêutico do doente e 

comparando os dados com as prescrições anteriores e contactando o médico 

no caso de alguma dúvida ou incoerência; 

 Atentar nas dispensas especiais de medicação, procedendo de acordo com o 

apropriado: 

o Fármacos que necessitam de avaliação económica: só dispensados 

mediante autorização individualizada, do INFARMED (Ex: 

deferasirox; everolimus; gefitinib; erlotinib para adenocarcinoma do 

pulmão em 1º linha com mutação). 

o Fármacos de justificação obrigatória: só fornecidos mediante a 

apresentação desta. Nos casos em que corresponda a uma 

continuação do tratamento deverá ser verificado no sistema 

informático se o doente tem uma justificação activa (Ex: talidomida). 

o Fármacos de distribuição autorizada pelo Diretor do Serviço: só 

dispensados mediante apresentação de justificação autorizada pelo 

mesmo (Ex: erlotinib para Cancro do pâncreas, imatinib, 

isotretinoina, micofenolato de mofetil, posaconazol, tacrolímus). 

o Fármacos de distribuição autorizada pelo Diretor Clínico: só 

dispensados mediante apresentação de justificação autorizada pelo 

mesmo (Ex: dasatinib, lapatinib, lenalidomida, metirapona, nilotinib, 

plerixafor, e sunitinib e todos os extra-formulário). 

Figura 9- Armazenamento de citotóxicos e medicamentos de conservação 
no frio, respectivamente, no Gabinete da Quimioterapia Oral. 
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o Dispensa de hormonoterapia para um período superior a 3 meses: 

só fornecidos mediante autorização da Direcção Clínica. 

o Medicamentos manipulados: agendar as visitas do utente em 

documento Excel, com a devida antecedência, a fim de ser possível 

a sua preparação atempada. 

o Venda de medicamentos: só medicamentos esgotados em pelo 

menos 3 farmácias comunitárias da região, e que não sejam de uso 

exclusivo hospitalar podem ser vendidos ao preço definido pelo 

Conselho de Administração. 

 Fornecer a medicação de acordo com o medicamento e calendarização 

prescritos e registar todas as dispensas no sistema informático. De acordo com 

o tipo de medicação, as quantidades fornecidas variam: 

o Hormonoterapia: máximo de três meses (mês atual mais dois) ou 

até à data de fim de prescrição, se esta for inferior aos 3 meses. 

o Citostáticos, terapia alvo, antibioterapia, epoetinas, fatores de 

crescimento : máximo de 30 dias, ou até à data de fim da 

prescrição se esta for inferior a 30 dias.  

o Alimentação artificial entérica: máximo de 7 dias. 

o IRC: máximo 30 dias, não ficando pendente. 

 Facultar ao doente toda a informação relevante sobre a sua terapêutica: 

posologia, forma de administração, possíveis interações medicamentosas e 

efeitos secundários. Deve esclarecer, também, todas as dúvidas que este 

apresente. Quando se trata de um início de terapêutica, deve prestar ainda 

mais atenção. Nas dispensas seguintes é importante conversar com o doente, 

recolhendo informações relativamente ao correto cumprimento do plano 

terapêutico e sobre a existência de queixas com a medicação, como os efeitos 

adversos (farmacovigilância) assim como incentivar sempre a adesão à 

terapêutica.  

 Colocar a etiqueta identificativa “Citotóxico” (Anexo 3) nos produtos citotóxicos 

líquidos a fim de alertar para o risco associado e para os medicamentos que 

exigem conservação a temperaturas de 2-8ºC, colocar a etiqueta “Conservar 

no frigorífico” (Anexo 2) para assegurar o correto transporte/ conservação até 

ao momento da sua administração.  
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 O que aprendi… 

 Li RCM de alguns medicamentos fornecidos em ambulatório a fim de conhecer as 

suas indicações terapêuticas, para perceber a informação a ser dada aos doentes 

aquando do seu fornecimento (horário das tomas, o jejum, os efeitos adversos, 

etc) e entender os esquemas e protocolos terapêuticos (as associações, os 

medicamentos adjuvantes…); 

 Percebi a dinâmica e os cuidados a ter na validação de prescrições médicas, na 

calendarização, na explicação do esquema terapêutico ao doente e fui 

aprendendo algumas informações a dar (Ex: anastrozol, 1x/dia sempre à mesma 

hora); 

 Presenciei a marcação das datas para a preparação dos manipulados e os 

procedimentos aquando do fornecimento dos mesmos, tais como a verificação do 

prazo de validade, lote, confirmação do OBS e doente a quem se destina; 

 Apercebi-me que a medicação mais fornecida é a hormonoterapia, como o 

anastrozol, tamoxifeno, exemestano, letrozol (para o cancro da mama 

hormonodependente) e bicalutamida (cancro da próstata), seguindo-se 

antineoplásicos como o imatinib, a capecitabina, e imunomoduladores como o 

tacrolímus e o micofenolato de mofetil; 

 Fui capaz de organizar capas e arquivar documentos correspondentes às 

Justificações de Avaliação Económica, Justificações Obrigatórias, Justificações do 

Diretor do Serviço e Justificações da Direção Clínica; 

 Cooperei na realização de um estudo, solicitado por um médico, no âmbito da 

utilização de erlotinib em doentes com cancro do pulmão das células não 

pequenas. Pesquisei informação em artigos científicos sobre a indicação deste 

inibidor de cinases da tirosina, nomeadamente para perceber os doentes a ser 

abrangidos em primeira linha (com mutação no rector Erb2). O estudo permitiu 

averiguar a percentagem de doentes vivos em função do número de meses de 

tratamento e inferir acerca dos resultados clínicos com o tempo; 

 Auxiliei na confirmação de uma dose aparentemente alta de um citostático, a 

temozolamida, através do cálculo da superfície corporal e verificação da dose 

máxima; 

 Tive a oportunidade de cooperar na gestão de stocks, ajudar na realização do 

inventário semanal, verificar e registar os prazos de validade, visualizar 

“Requisições Internas ao Armazém” (ao armazém central 1) e aprendi como 

recepcionar e conferir as quantidades pedidas (da guia que acompanha o pedido) 
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com as satisfeitas e onde arquivar nas capas para esse fim. Também assisti a 

devoluções e “Abate para saída” de medicamentos que tinham expirado o seu 

prazo de validade. 

7. Farmacotecnia 
 

Farmacotecnia (pharmakon - medicamento; techné - arte) define-se como “a 

arte do medicamento”, sendo a ciência que estuda a formulação e preparação de 

medicamentos [18]. 

Trata-se de um setor dos SF onde se preparam formulações de medicamentos 

necessários ao hospital e que não se encontram disponíveis no mercado. A sua 

existência fundamenta-se na garantia de maior qualidade e segurança na preparação 

de medicamentos para administrar aos doentes, na possibilidade de resposta às 

necessidades específicas de determinados doentes colmatando as situações onde 

não existe disponibilidade no mercado fornecedor, na redução significativa no 

desperdício relacionado com a preparação de medicamentos e, ainda, numa gestão 

mais racional de recursos. A existência deste setor permite responder às 

necessidades específicas de certos doentes como os doentes pediátricos, geriátricos, 

com diferentes perfis fisiopatológicos, a quem foi prescrita uma forma de dosificação 

distinta e doentes com patologias especiais, como é o caso dos doentes oncológicos 

que esta instituição acolhe, conseguindo-se assim uma terapia personalizada [19]. 

As preparações que se fazem nos SF do IPOPFG, E.P.E. incluem:  

 Preparação de citotóxicos; 

 Preparações estéreis; 

 Preparações magistrais (não estéreis); 

 Reembalagem de doses unitárias sólidas. 

De salientar que em cada uma das vertentes, a preocupação com o 

cumprimento das Boas Práticas de Fabrico e das Boas Práticas de Farmácia é uma 

norma elementar. 

7.1. Unidade Centralizada de Quimioterapia  
 

Citotóxicos (CTX) ou antineoplásicos são fármacos utilizados no tratamento de 

neoplasias malignas, através da interferência no crescimento e divisão celular das 

células neoplásicas, quando a cirurgia e/ou radioterapia não são possíveis, quando 

são ineficazes ou ainda insuficientes. Podem também ser prescritos como terapia 

adjuvante da cirurgia ou radioterapia, como cuidado paliativo dos sintomas ou como 
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forma de aumentar a sobrevida do doente [20]. Este tipo de fármacos é administrado 

em grande escala no IPOP, E.P.E. de acordo com o ciclo prescrito pelo médico, sendo 

previamente preparados nos SF.  

A existência de uma unidade centralizada de preparação de quimioterapia 

(UCQ) nos SF sustenta um grande benefício nesta instituição de tratamentos 

oncológicos. A UCQ consegue garantir uma máxima segurança para o manipulador 

deste tipo de fármacos e assegura uma maior protecção face aos seus efeitos 

potencialmente tóxicos bem como para o aumento da qualidade de assistência aos 

doentes. Além disso verifica-se uma optimização dos recursos materiais, através de 

normas de trabalho estandardizadas, uma redução dos desperdícios e assegura-se a 

estabilidade e esterilidade dos fármacos preparados [21]. 

No seguimento da garantia de qualidade e de assepsia dos locais de 

preparação, e ainda, da protecção do operador, a UCQ encontra-se delimitada em 3 

zonas [22]: 

 Zona negra (local de trabalho administrativo, armários com medicamentos, 

estantes e secretárias); 

 Antecâmara (local onde se vestem os equipamentos de proteção); 

 Zona branca (local de preparação dos CTX – Figura 10, onde se aconselha o 

uso de bata esterilizada, dois pares de luvas e uma máscara, além da touca e 

dos pés plásticos, uma vez que a maioria destes fármacos apresenta potencial 

genotóxico, carcinogénico, mutagénico e teratogénico).  

 

De frisar que a sala e os equipamentos 

necessários para a preparação dos citotóxicos 

são semelhantes aos usados na preparação de 

estéreis, mas com algumas alterações, 

nomeadamente a pressão de ar negativa na 

sala de biossegurança da UCQ (na UPE é 

pressão positiva) e a câmara de fluxo de ar 

laminar vertical (CFL-v) (na UPE é CFL-h) [6]. A 

CFL-v é a ideal para garantir a protecção do 

operador em relação ao contacto com os medicamentos e evitar ao mesmo tempo a 

contaminação microbiana dos mesmos, devido à “barreira” que se cria [21]. O 

transporte dos tabuleiros com os fármacos e material para a zona branca é realizada 

através dos transferes (Figura 11), sendo todo o material previamente desinfetado 

com álcool a 70%. 

Figura 10 - Sala de biossegurança 1, 
onde se pode ver as CFL-v. 
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A UCQ no IPOPFG, E.P.E está organizada 

em dois espaços de intervenção, estando dividida de 

modo a responder ao Hospital de Dia Adultos e ao 

Internamento/ Hospital de Dia Pediatria. Devido à 

fase de implementação das prescrições online ainda 

em vigor, o Hospital de Dia Adultos envia as 

prescrições via manual (Anexo 15), no dia anterior à 

administração, sendo que no próprio dia, um OK é 

dado por fax aos SF como aval para a medicação 

ser preparada. Pelo contrário, no Internamento/ Hospital de Dia Pediatria as 

prescrições são enviadas por via informática (Anexo 16) e o aval para a preparação é 

feito através da mudança de cor de cinzento para amarelo e posterior confirmação 

com as enfermeiras do Serviço por telefone, para se ter a certeza de que o doente 

está realmente apto a receber a quimioterapia [22].  

Neste sector os medicamentos encontram-se armazenados num local próprio 

bem identificado (armazém para CTX), segundo os prazos de validade (FEFO). Existe 

ainda um armário com os medicamentos para o Internamento (Figura 12) e outro para 

o Hospital de Dia (Figura 13), que já se encontram debitados ao armazém. Existem 

também 2 frigoríficos para os CTX que necessitam de refrigeração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na UCQ estão em colaboração diferentes profissionais, tais como FH, TDT, AO 

e AA, cada um incumbido de diferentes funções. Relativamente ao FH, cabe-lhe: 

 Participar conjuntamente com os médicos no estudo/decisão de novos 

protocolos de quimioterapia para os doentes do hospital e 

organização/atualização dos ficheiros informáticos; 

 Validar as prescrições médicas; 

Figura 11 - Transfere para o 
transporte do tabuleiro, contendo o 
citotóxico a preparar e o respetivo 

rótulo. 

Figura 12 - Armário de 
CTX para o Internamento. 

Figura 13 - Armário de CTX 
para o Hospital de Dia. 
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 Emitir os rótulos (Anexo 17), com informação sobre a identificação do doente e 

a sua medicação (via e modo de administração, conservação, estabilidade, 

observações); 

 Preparar os tabuleiros com os fármacos a serem preparados, para entrarem 

nas salas de biossegurança; 

 Supervisionar o aspeto final das preparações (volumes, coloração e 

precipitações), rotular, acondicionar/embalar, conferir e registar as preparações 

feitas; 

 Registar as horas do OK, entrada na sala de biossegurança e saída da mesma 

no documento “Folha de registo das preparações” (Anexo 18), assim como a 

hora do envio para entrega nos Serviços no documento “Receção de 

quimioterapia” (posteriormente a assinar pelo enfermeiro aquando da 

chegada). Nos serviços informatizados estes registos são feitos no 

computador. 

 Encaminhar para os respectivos serviços, através dos AO; 

 Receção das devoluções e decisão acerca do seu reaproveitamento; 

 Elaborar do controlo microbiológico da preparação, da sala branca e do 

operador; 

 Gestão do stock de fármacos e realização de inventário semanal. 

 

Em termos muito gerais, o funcionamento da UCQ processa-se da seguinte 

forma: o primeiro passo é a prescrição médica; o FH valida, imprime os rótulos, 

prepara a medicação necessária e coloca os tabuleiros no transfere; o TDT procede à 

preparação da medicação na CFL-v; o FH confere a preparação, rotula e embala e, 

finalmente, o AO pode transportar aos respetivos Serviços. Salienta-se que não 

poderão preparar este tipo de medicamentos, grávidas ou mães a amamentar, pessoal 

que já tenha realizado um tratamento de quimioterapia ou que tenha alergia a estes 

fármacos [5]. 

 

 O que aprendi… 

 Li alguns livros sobre oncologia como o “Cancro e a qualidade de vida”, o “Guide 

to Cancer therapeutic regiments” e algumas capas com Protocolos de 

Quimioterapia (para pediatria e adultos); 

 Assisti à validação das prescrições, onde aprendi a verificar com espírito crítico os 

cálculos da superfície corporal, as doses, as vias e modo de administração, os 

ciclos de quimioterapia e as interrupções. Vi também o processo de validação dos 

medicamentos de EC, que chegavam principalmente à segundas-feiras. 
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 Pude verificar que o Hospital de Dia pode enviar as prescrições manuais de duas 

formas: a prescrição preenchida pelo médico (geralmente na primeira vez do 

doente) e a prescrição transcrita pela equipa de enfermagem (nas vezes 

seguintes), sendo estas validadas no dia anterior à preparação para rentabilizar o 

tempo; 

 Aprendi como emitir os rótulos e como usar o programa que auxilia a sua 

elaboração. Através da consulta do material necessário (Ex. RCM e tabelas da 

UCQ) fui capaz de preencher rótulos manuais (Anexo 19), que embora já não 

sejam usados no hospital têm o mesmo pressuposto e ajudaram-me a perceber a 

escolha entre NaCl 0,9% ou glucose a 5% e a entender a questão do volume de 

enchimento dos sacos e dos volumes de adição, e, ainda, a saber preencher os 

campos destinados à via e ritmo de administração, conservação, entre outros;  

 Constatei que os esquemas terapêuticos mais comuns para o Hospital de Dia são 

o FOLFIRI e FOLFOX (para cancro do trato gastrointestinal). DEGRAMOND é 

muito comum para cancro de mama, assim como o esquema taxol + carboplatina. 

Para este último, puder reparar que o rótulo do paclitaxel era elaborado 

previamente mas o rótulo da carboplatina era apenas feito no próprio dia da 

administração, pois a dose desta só era determinada após o resultado das 

análises do doente; 

 Aprendi a registar na “Folha de registo de lotes/ consumo diário de fármacos” os 

CTX que ia retirando quer do armazém de citotóxicos (temperatura ambiente) quer 

do frigorífico, a fim de ser feito posteriormente o débito no stock informático; 

 Observei que previamente à administração de fármacos como a ciclofosfamida e a 

ifosfamida deve sempre administrar-se mesna, para evitar a cistite hemorrágica 

provocada pelos mesmos. Quando a mesna é administrada em separado, é 

distribuída pela Distribuição Clássica e a estabilidade da ifosfamida/ciclofosfamida 

é 48h (quando em conjunto é apenas 24h); 

 Pude participar no acondicionamento/ embalamento da medicação e compreendi 

o que atender aquando da verificação da mesma; 

 Compreendi o processo das devoluções de CTX: se o medicamento estiver 

intacto, se estabilidade estiver assegurada e se a diferença de concentrações for 

no máximo 5% podemos aproveita-lo. Tratei de algumas devoluções, fiz os 

cálculos para saber a diferença de concentrações e o volume a retirar/acrescentar 

ao saco e procedi ao registo no documento “Registo de Devoluções”, anotando o 

do nome e OBS do doente, hora e a razão da devolução, e no caso de ter sido 

reaproveitado registei o OBS do doente de destino (permite assegurar a 
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rastreabilidade e garantir que uma preparação devolvida pela segunda vez é 

imediatamente rejeitada); 

 Pude averiguar os fármacos que necessitavam de Justificação do diretor do 

serviço (ex: rituximab, topotecano) e do Diretor Clínico (Ex: bortezomib, 

alemtuzumab), devido principalmente ao seu custo extremamente elevado. Vi 

introduzir as justificações no sistema informático (“Consultas de Autorização de 

Prescrição”); 

 Assisti a uma intervenção de um FH e respectiva anotação no documento 

“Registos de Intervenção Farmacêutica”, sobre uma dose mal calculada pelo 

médico; 

 Analisei um relatório intitulado “Controlo da Qualidade do Ambiente Interior” dos 

SF (registo de leituras de microbiologia), onde um controlo microbiológico aéreo 

foi feito na UCQ e sala de preparação de estéreis. Pude verificar que estavam 

todos os parâmetros conformes; 

 Vi requisições internas ao armazém para reposição de material (compressas, 

luvas…), cujo stock é gerido pelos AO e o pedido informático feito pelos FH; 

 Assisti ao preenchimento de “Folha de falta de Prescrição”, nos casos em que 

apenas havia chegado o OK, sem a prescrição prévia, e à notificação do 

respectivo Serviço; 

 Analisei o kit a usar em caso de derrame e visualizei os arquivos de notificação 

dos riscos.  

7.2. Unidade de Preparação de Medicamentos Não Estéreis (UPNE) 

 

A UPNE dedica-se à preparação de medicamentos manipulados, que segundo 

o INFARMED compreendem qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. A preparação 

destes medicamentos relaciona-se com a necessidade de adaptação ao perfil 

fisiopatológico dos doentes (quando não disponível no mercado), com formas de 

dosificação prescritas distintas das existentes, com a adequação ao uso pediátrico e, 

ainda, com a preparação de medicamentos apresentados sob dada forma 

farmacêutica e/ou com dosagem adequada a doentes específicos em que as 

condições de administração e farmacocinética se encontram alteradas [23]. Como 

objetivos impõem-se a garantia da qualidade, segurança e eficácia, através do 

cumprimento de procedimentos/ normas e da legislação vigente [19]. Saliente-se que 

as matérias-primas utilizadas devem estar referenciadas na Farmacopeia Portuguesa, 

na Europeia ou presentes em medicamentos com AIM aprovada. 
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 O espaço destinado à UPNE é constituído por uma sala onde se asseguram os 

cuidados de higiene e se veste o vestuário adequado (bata de manga comprida, calça 

adequada, calçado de laboratório ou pés plásticos, touca, luvas e óculos/máscara 

caso necessário), uma área de trabalho (Figura 14) onde coexistem as matérias-

primas e o material/ equipamento necessário e um gabinete de produção. Nesse 

gabinete encontram-se ainda arquivados todos os dados do controlo e registo de 

calibrações dos aparelhos de medição (incluindo do material de vidro), temperatura, 

bem como as fichas de produção dos medicamentos manipulados.  

O circuito do medicamento manipulado não estéril inicia-se com a receção de 

uma requisição dos Serviços Clínicos pela Distribuição Clássica (ex: colutório para 

gargarejos) ou com a receção de uma prescrição médica pelo Ambulatório ou DIDDU, 

seguindo-se a pesquisa bibliográfica (sobre segurança do medicamento, dosagens, 

compatibilidade das matérias primas, etc), a elaboração da ficha técnica de 

preparação e emissão dos rótulos, a preparação e o controlo de qualidade [23].  

A “Ficha técnica de preparação” (Anexo 20) contempla informações como DCI, 

dose e fórmula do medicamento manipulado, número de lote e validade das matérias-

primas utilizadas, identificação das matérias-primas usadas e respetivas quantidades/ 

volumes, técnica de preparação, resultados dos controlos efectuados, descrição do 

acondicionamento, data e rubrica do operador e supervisor. O rótulo (Anexo 21) é 

constituído pelas seguintes informações: DCI, dose e fórmula do medicamento 

manipulado, número do lote atribuído, condições de conservação, data de preparação 

e prazo de validade e, ainda, o nome e OBS do doente. 

O FH tem como responsabilidades [23]: 

 Pesquisar, em fontes bibliográficas, informação sobre as formulações; 

 Assegurar as normas básicas de higiene; 

 Elaborar e interpretar as Fichas Técnicas de Preparação de medicamentos 

manipulados; 

Figura 14 - Área de trabalho da UPNE. 
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 Validar as prescrições; 

 Sensibilizar para a importância do registo e da dupla verificação; 

 Praticar as técnicas associadas à preparação de medicamentos manipulados; 

 Efectuar o controlo de qualidade; 

 Supervisionar todas as operações de preparação (pesagens, medições de 

volume…) levadas a cabo pelos TDT; 

 Validar as guias de produção e efectuar os respectivos débitos; 

 Gerir os stocks de matérias-primas e medicamentos preparados; 

 Controlar os prazos de validade das matérias-primas e dos medicamentos 

manipulados; 

 Assegurar a aplicação e conformidade do manual de procedimentos da UPNE. 

 

 O que aprendi… 

 Compreendi a dinâmica do Gabinete de produção, local onde passei a maior parte 

do tempo neste setor: receção de prescrições da Distribuição Clássica, do 

Ambulatório e da Distribuição Unitária, validação das mesmas, elaboração das 

“Fichas de preparação” e emissão dos rótulos; 

 Pude ler e relembrar os procedimentos normalizados da preparação de cremes, 

pastas, pomadas propriamente ditas, soluções e suspensões; 

 Compreendi que alguns medicamentos 

manipulados são prescritos à unidade (ex. 

colutórios para gargarejos, soluções de 

permanganato de potássio, saliva artificial); 

 Observei a preparação de vários 

medicamentos manipulados, tais como xarope 

simples, solução de captopril, saliva artificial, 

colutórios para gargarejos (Figura 15), 

solução oral de dexamentasona (1mg/mL), 

entre outros; 

 Vi ser feito no computador o registo de “Consumo a doentes com Stock” de 

ciclosporina e foscanet sódico; 

 Vi a emissão de rótulos adicionais para foscarnet sódico, ciclosporina e 

ganciclovir, dado os cuidados que a sua manipulação exige. Por esta razão são 

preparados na UCQ para salvaguardar o operador; 

Figura 15 - Colutórios para gargarejos, 
onde se pode ver o material utilizado e 
as respetivas matérias-primas: soro 

fisiológico, cicloheximida e nistatina. 
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 Tive a oportunidade de entrar na sala branca (localizada na UCQ) para visualizar 

a manipulação de citotóxicos, nomeadamente solução oral de mercaptopurina 

(5mg/mL) e suspensão oral de metotrexato (2mg/mL), assim como participar no 

acondicionamento e sinalização com as etiquetas identificativas de “Citotóxico” e 

“Manter no frigorífico”. Apercebi-me que medicamentos são preparados em 

grande escala às quintas-feiras. Mas em breve não será necessário preparar 

soluções orais de mercaptopurina pois surgiu recentemente no mercado esta 

forma farmacêutica; 

 Compreendi a necessidade de planificação e agendamento diário em documento 

excel, dadas as estabilidades e prazos de validade bastante curtas das 

preparações, assim como a previsão das quantidades necessárias a preparar, 

tendo em conta a data do levantamento seguinte (na distribuição em regime de 

ambulatório). 

7.3. Unidade de Preparação de Medicamentos Estéreis (UPE) 
 

No IPOPFG, E.P.E. a UPE é a unidade responsável pelas preparações que 

exigem cuidados especiais de manipulação, mediante o recurso à técnica assética, 

sob condições adequadas e com equipamentos apropriados, de modo a garantir a sua 

esterilidade e apirogenicidade e, consequentemente, a qualidade, eficácia e 

segurança. A centralização da preparação destes medicamentos implicou que fossem 

efectuados nos SF investimentos nas instalações e nos equipamentos, bem como na 

formação e especialização dos farmacêuticos nesta área. A manipulação em 

ambientes controlados, obrigatoriamente sob a supervisão de FH, tem como objectivos 

a minimização dos riscos potenciais de contaminação microbiológica e erros de 

preparação, a garantia da protecção do meio ambiente e simultaneamente a redução 

de custos [18]. 

Assim, esta unidade encontra-se compartimentada em três zonas, para além 

do Gabinete de produção:  

 sala cinzenta - destinada à muda de roupa, contendo fatos de bloco, máscara, 

touca, protectores de calçado, batas, luvas; 

 antecâmara - reservada à higienização das mãos e contendo um armazém de 

pequeno stock, caracterizada por possuir ar filtrado e pressão positiva; 

 sala branca ou limpa - local de preparação propriamente dito, classificado 

consoante o nº de partículas/m3
 de ar. Difere da sala de preparação de CTX na 

medida em que possui uma câmara de fluxo laminar horizontal (CFL-h), ao 
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invés de uma CFL-v, e na pressão positiva dentro da mesma, em vez de 

negativa (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uma forma generalizada, cabe ao FH [24]: 

 Analisar e validar as prescrições médicas; 

 Elaborar as “Fichas técnicas de preparação” (Anexo 22) e emitir os respectivos 

rótulos identificativos (Anexo 23); 

 Assegurar o cumprimento da técnica assética; 

 Realizar o controlo de qualidade das preparações; 

 Debitar informaticamente os “Consumos aos doente” ou “Consumo ao serviço”; 

 Registar diariamente a temperatura; 

 Realizar os pedidos semanais ao armazém; 

 Assegurar que as preparações são entregues aos serviços clínicos. 

 

A nível organizacional, a UPE está preparada para realizar a preparação de: 

 Bolsas nutritivas individualizadas; 

 DIB’s contendo soluções de analgesia; 

 Outras preparações estéreis (ex: PCEA’s); 

havendo uma CFL-h destinada para a nutrição parentérica e outra para DIB’s/ outros 

estéreis. 

  

Figura 16 - Sala de preparação de estéreis (sala branca ou limpa). 
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7.3.1. Bolsas nutritivas individualizadas 
 

A nutrição parentérica individualizada preparada nos SF do IPOPFG, E.P.E. 

destina-se essencialmente à Pediatria e STMO Pediatria, uma vez que as bolsas 

comercializadas não se adequam às necessidades pediátricas. Estas devem ser 

adaptadas às características e necessidades de cada doente, sendo formuladas em 

função do balanço azotado, do balanço hídrico, do ionograma, da patologia e da 

terapêutica farmacológica instituída. Para os adultos são quase sempre usadas as 

bolsas standard. 

Após a validação da prescrição médica pelo FH, este estuda e calcula as 

quantidades de cada componente a adicionar à bolsa, elabora a “Ficha Técnica de 

preparação” e imprime os rótulos correspondentes. Cabe ao TDT a preparação das 

matérias-primas e a sua manipulação (juntamente com o FH) e ao AO cabe o 

acondicionamento (ao abrigo da luz) e transporte ao respectivo serviço. De salientar 

que os componentes são adicionados à bolsa de acordo com uma ordem especificada 

na técnica, de modo a evitar-se incompatibilidades (ex. formação de precipitados). 

Normalmente as misturas são preparadas da seguinte forma: 

 À fase aquosa adiciona-se a glicose, os aminoácidos, os eletrólitos, as 

vitaminas hidrossolúveis e oligoelementos; 

 À fase lipídica adicionam-se os lípidos e as vitaminas lipossolúveis. 

7.3.2. DIB’s e outras preparações estéreis 

 

Neste tópico incluem-se os protocolos de analgesia para o tratamento da dor 

aguda, veiculadas em bombas infusoras a ritmo constante ou DIB’s - Drug Infusion 

Ballons (CT2, CT3, EPI2 e EPI3) e em sacos ou PCEA – Patient Control Epidural 

Analgesia (CT4, PCEA1 e PCEA2). Relativamente à dor crónica não existem 

protocolos, recorrendo-se a bombas infusoras individualizados. De salientar que 

apenas são preparadas na UPE as preparações para administrar via epidural, sendo 

que as preparações para via intravenosa são preparadas nos respetivos serviços. 

Além destas preparações, também os colírios são preparados na UPE [24]. 

Os procedimentos gerais são os mesmos das bolsas de nutrição 

individualizada, desde a validação da prescrição médica, a elaboração da “Ficha 

técnica de preparação” e a emissão dos rótulos, assim como os objetivos para a 

garantia dos requisitos essenciais (esterilidade e apirogenicidade das preparações). 
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 O que aprendi… 

 Compreendi a dinâmica do Gabinete de Produção, local onde passei a maior parte 

do tempo nesta unidade: a validação das prescrições, a elaboração das “Fichas 

técnicas de preparação”, emissão dos rótulos e, ainda, o arquivo das prescrições 

e guias; 

 Apesar de não ter presenciado a preparação de bolsas de nutrição parentérica, 

debrucei-me sobre o assunto lendo as “Boas Práticas da Nutrição Parentérica” e 

algumas capas com informação sobre várias preparações e artigos científicos 

sobre estudos de estabilidade e compatibilidade dos diferentes constituintes; 

 Participei na receção de PCEA’s devolvidos aos SF, através do preenchimento do 

documento “Devolução de Medicação dos Serviços Clínicos”. Executei a 

inspecção visual das preparações a fim de verificar a integridade física da 

embalagem e ausência de partículas, precipitados, separação de fases ou 

alterações de cor e verifiquei no rótulo os prazos de validade, com vista a decisão 

do seu reaproveitamento; 

 Tive a oportunidade de entrar na sala de preparação de estéreis (sala branca), 

onde acompanhei a preparação de PCEA’s (com e sem sufentanilo), os cuidados 

higiene para assegurar a qualidade da preparação e os procedimentos da técnica 

propriamente ditos; 

 Na sala branca da UCQ, pude assistir à manipulação de colírios de ciclosporina. 

Dado os cuidados que a sua manipulação exige no sentido da salvaguarda do 

operador, a acrescentar ao facto de ser uma preparação estéril, este 

medicamento deve ser preparado numa CFL-v. 

7.4. Reembalagem de doses unitárias sólidas 

  

O processo de reembalagem surge na sequência da necessidade de dispensar 

um medicamento na forma unitária quando este não se encontra acondicionado 

individualmente. Assim, procede-se à reembalagem e rotulagem, em condições que 

assegurem a sua proteção mecânica, estanquicidade e proteção da luz e do ar, a fim 

de preservar a integridade, higiene e atividade farmacológica. Este processo visa 

atingir os seguintes objetivos [6]: 

 Distribuir o medicamento em dose individualizada, evitando manipulações, 

reduzindo o risco de contaminações e reduzindo erros na administração; 

 Garantir a identificação do medicamento reembalado, indicando a DCI, dose, 

prazo de validade, lote de fabrico e data de reembalagem; 
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 Proteção do medicamento dos agentes ambientais; 

 Assegurar a utilização do medicamento com qualidade, segurança e eficácia. 

 

 O que aprendi… 

 A reembalagem de medicamentos é efetuada no sector da DIDDU, sob a 

responsabilidade de TDT; 

 Na Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório visualizei a dispensa 

de comprimidos de dexamentasona reembalados e pude compreender a 

importância deste processo para a segurança dos doentes. 

8. Ensaios Clínicos 
  

 

Um EC é uma investigação científica de extrema importância para a evolução 

do tratamento de doenças, como o cancro. A Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto, define 

um EC como "qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir 

ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de 

um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis de um 

ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o 

metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de 

apurar a respetiva segurança ou eficácia". Posto isto, compreende-se que os EC se 

procedam mediante um sistema de controlo especial e respectivos protocolos, de 

modo a assegurar que se realizam segundo os princípios éticos da investigação em 

humanos (constantes nas Declarações de Helsínquia e Declaração de Belmonte), 

segundo as normas legais e as Boas Práticas Clínicas (BPC) que asseguram a 

qualidade e a integridade dos dados, protegendo ao mesmo tempo as pessoas 

envolvidas [25]. 

Em traços gerais, um EC inicia-se após o parecer favorável da Comissão de 

Ética para a Investigação Clínica (CEIC) - que comprova a idoneidade, os aspetos 

metodológicos, éticos e legais do protocolo - e da Comissão de Ética para a Saúde e 

Conselho de Administração do IPOPFG, E.P.E.. Depois da avaliação e autorização, o 

promotor do EC (pessoa singular ou coletiva, instituto ou organismo) apresenta o 

protocolo com toda a documentação aos SF, expõe as condições e termos de 

realização, financia o ensaio e fornece a medicação. O investigador é responsável 

pela condução do EC no centro de ensaio. A etapa seguinte passa pelos SF, uma vez 

que, nos termos da lei o circuito do medicamento experimental é da responsabilidade 

técnica e logística dos SF [26], sendo o local ideal devido ao caráter central e à 
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experiencia no uso racional dos medicamentos. Assim, os SF do IPOPFG, E.P.E. 

assumem funções como [25]: 

 Controlo e gestão dos medicamentos em investigação (receção, 

armazenamento, controlo, preparação, dispensa, manuseamento, 

manutenção dos registos e movimentos da medicação de EC); 

 Atividades clínicas (informação e seguimento dos pacientes, recolha de 

parâmetros analíticos, registo de reações adversas); 

 Atividades de investigação (estudos de estabilidade, compatibilidade, 

biofarmácia e farmacocinética); 

 Membro da Comissão de Ética para a Saúde (intervindo em vários momentos 

dos EC, 

sendo considerados uma referência em EC a nível nacional).  

 

O FH assume um papel crucial na investigação clínica quer antes da 

autorização do EC quer após a sua autorização. Enquanto monitor de um EC, este 

tem como responsabilidade [25]: 

 Redigir normas, procedimentos e estabelecer directrizes que assegurem o 

cumprimento legal e das BPC; 

 Desenhar programas de garantia de qualidade; 

 Participar nas visitas de pré-inicio, início e monitorização; 

 Gestão dos medicamentos de EC; 

 Tratar dos registos associados aos EC e receção de relatórios. 

 

Relativamente ao espaço físico deste setor, este possui dois locais destinados 

ao armazenamento da medicação de EC, um à temperatura ambiente e outro com 

frigoríficos, ambos equipados com sistemas de monitorização da temperatura, por sua 

vez ligados a um sistema informático de registo e de alarmes da responsabilidade do 

SIET. 

Nos SF toda informação relativa ao EC encontra-se devidamente arquivada em 

dossiers, tal como protocolos dos ensaios e os formulários de registo, autorizações da 

Comissão de Ética, documentos de aprovação, justificações da receção da 

medicação, prescrições médicas e folha de registo individual da medicação 

dispensada e devolvida. Com o término do EC, o dossier que se encontra no arquivo 

central da Unidade de Investigação Clínica (UIC) é arquivado com o dossier final do 

estudo, por um prazo de igual ou superior 15 anos, podendo variar mediante normas 

internas do promotor. 
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 O que aprendi… 

 Li material de apoio, de modo a inteirar-me neste sector, tal como a capa com o 

“Curso de EC para Farmacêuticos Hospitalares”. Pesquisei informação na internet 

sobre promotores de EC e no site do INFARMED sobre “O circuito do 

medicamento experimental”. Também pude ler alguns desenhos de estudos; 

 Assisti a receções de medicação de EC e pude analisar todos os procedimentos: 

verificação das condições de transporte e armazenamento (verificação da 

temperatura através do aparelho de monitorização que permite imprimir gráficos 

com as oscilações da mesma), confirmação do código do protocolo, código da 

medicação, número de unidades e forma farmacêutica, lote, prazos de validade, 

nome e morada do laboratório que produziu a amostra. A receção da medicação é 

ainda reportada ao promotor informaticamente. Posto isto, a medicação é 

armazenada em sala própria, à temperatura ambiente ou no frigorífico, 

respeitando sempre as condições impostas pelo promotor; 

 Assisti a dispensas de medicação de EC, mediante uma receita específica, para 

ambulatório e ao preenchimento da “Folha resumo para dispensa em 

ambulatório”. Aprendi que na dispensa devem ser seguidas as regras constantes 

no tópico “Preparação/ fornecimento de medicamento de estudo” (Ex: confirmar 

código do protocolo do EC, escrever na embalagem do medicamento o número do 

doente, data da dispensa e nome do investigador e registar na capa do ensaio 

todos os dados – unidades, lote, prazo de validade, etc); 

 Assisti também a devoluções de medicação de EC, em que aprendi que se deve 

contabilizar o número de unidades devolvidas, verificar o lote e prazo de validade. 

Se o número de unidades devolvidas não forem concordantes com o previsto, 

deve pedir-se a justificação para tal discrepância, por forma a monitorizar da 

adesão à terapêutica; 

 Por fim, apercebi-me de que os principais promotores de EC nesta instituição são 

a Roche®, Merck® e Celgene®. 

9. Serviço de Informação sobre Medicamentos (SIM) 
 

Uma importante vertente da atividade farmacêutica passa pela partilha do 

conhecimento científico sobre medicamentos aos outros profissionais de saúde. A 

informação pode ser ativa, quando é transmitida através de folhetos informativos ou 

seminários, ou pode ser passiva, quando é referente a questões colocadas 

directamente [3]. 
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 Nos SF do IPOPFG, E.P.E. existe um setor individual, o Serviço de Informação 

sobre Medicamentos (SIM), que se destina precisamente ao fornecimento de 

informações concretas, fidedignas e actualizadas às questões relacionadas com a 

terapêutica, as RAM, as interações, compatibilidade e estabilidade, entre outras, 

colocadas pelos diferentes profissionais de saúde desta instituição. Trata-se de um 

espaço próprio onde há acesso às mais diversas ferramentas de pesquisa, 

nomeadamente o FHNM, o Prontuário Terapêutico, bases de dados online (como o 

PubMed para pesquisa de artigos científicos), o site da Agência Europeia do 

Medicamento (EMA) e o site do INFARMED), literatura como a Farmacopeia, 

“Martindale”, “Drug Information Handbook” ou o “Simpósium Terapêutico de 

Interações” e ainda capas catalogadas por grupos de fármacos. 

 O SIM possui um contacto telefónico direto, no entanto, as questões poderão 

ser colocadas em qualquer setor dos SF. Todas as questões e os respectivos 

esclarecimentos são anotados no documento “Pedidos de Informação” (Anexo 24). 

Posteriormente esses mesmos pedidos de informação são compilados 

informaticamente, com o objetivo de criar uma base de dados de mais fácil consulta no 

futuro e que permita, também, realizar estudos estatísticos. 

 

 O que aprendi… 

 Durante o estágio recorri diariamente a fontes de informação da biblioteca do SIM 

e dos diferentes setores, para esclarecer as dúvidas que me foram surgindo e 

outras propostas pelos FH. Consultei o Prontuário Terapêutico, o FHNM, o 

“Simpósium Terapêutico de Interações” (2005), as capas de arquivo com 

informação acerca dos usos reportados com sucesso da Talidomida 

(adenocarcinoma, espondilite anquilosante, amiloidose 1ária, doença de behcet, 

cancro do cérebro, tumores carcinóides, etc), o livro “O cancro e a qualidade de 

vida: a quimioterapia e outros fármacos no combate ao cancro” (2005), o “Guide to 

cancer therapeutic regiments”, entre muitos outros; 

 A nível de pedidos de informação propriamente ditos, foi-me solicitada a pesquisa 

de alguns assuntos, como por exemplo a estabilidade de antibióticos e.v. após 

reconstituição em soro fisiológico; 

 Apercebi-se que são os enfermeiros, dos pisos de Cirurgia, que solicitam mais 

pedidos de informação ao SIM. Os pedidos geralmente eram feitos da parte da 

manhã e a resposta pedida para menos de 1hora. 
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10. Comissões técnicas hospitalares 
 

Através do Decreto Regulamentar nº 3/88, de 22 de janeiro, foram introduzidas 

algumas alterações na gestão hospitalar, nomeadamente tornando obrigatória a 

existência de comissões de apoio técnico - as Comissões técnicas hospitalares.  

De acordo com as necessidades concretas do IPOPFG, E.P.E e na sequência 

de directrizes superiores, as comissões de apoio técnico existentes nesta instituição 

são [2]: 

 Comissão de Ética; 

 Comissão de Qualidade e Segurança do Doente; 

 Comissão de Humanização e Qualidade dos Serviços; 

 Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

 Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar; 

 Comissão Médica; 

 Comissão de Enfermagem; 

 Comissão de Técnicos Superiores; 

 Comissão de Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica; 

 Comissão de Catástrofe; 

 Governação Clínica; 

 Comissão de Risco Hospitalar; 

 Comissão de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho; 

Estas comissões são constituídas por equipas multidisciplinares especializadas 

numa determinada área, responsável pela emissão de pareceres e pela respetiva 

regulamentação. 

 

O FH é parte integrante de algumas destas comissões clínicas e técnico-

científicas, como seja a Comissão de Técnicos Superiores, Comissão de Farmácia e 

Terapêutica, a Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar e a Comissão de Ética. O 

seu contributo tem como objetivos a racionalização da farmacoterapia, o contributo 

científico, a melhoria assistencial e a salvaguarda do doente e da saúde pública.  

10.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 

A diversidade da oferta de medicamentos, a sua complexidade farmacológica 

bem como a análise dos custos e mais-valias terapêuticas exigem o desenvolvimento 

e implementação de planos de selecção e avaliação da sua utilização. Fundamenta-se 

assim a necessidade de uma comissão especializada, a Comissão de Farmácia e 
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Terapêutica (CFT), que é responsável pela definição e monitorização da política do 

medicamento no hospital actuando fundamentalmente: 

 No desenvolvimento e actualização periódica do formulário; 

 Na elaboração de protocolos de utilização; 

 Na elaboração de programas de educação; 

 Na monitorização da utilização de medicamentos [27]. 

 

A CFT do IPOPFG, E.P.E., de acordo com o disposto no Despacho nº 

1083/2004, de 1 de dezembro, é constituída por médicos e farmacêuticos, sendo 

presidida pelo Diretor Clínico do Hospital ou por um dos seus adjuntos. Tem como 

competências: 

 Atuar como órgão de ligação entre os serviços clínicos e os SF; 

 Elaborar as adendas específicas de aditamento ou exclusão ao FHNM, através 

de um formulário específico (Anexo 25); 

 Velar pelo cumprimento do FHNM e orientar o seu consumo; 

 Pronunciar-se, quando solicitada pelo seu presidente, sobre a correção da 

terapêutica prescrita aos doentes, sem quebra das normas deontológicas; 

 Apreciar, em conjunto com os serviços clínicos, os custos das terapêuticas que 

periodicamente lhe são submetidos, após emissão de parecer obrigatório pelo 

diretor dos SF; 

 Elaborar, observando o parecer de custos a emitir pelo diretor dos SF, a lista 

de medicamentos de urgência que devem existir nos serviços de ação médica 

[28]. 
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11. Conclusão 
 

 Apesar de curto, posso dizer que o meu estágio nos SF do IPOPFG, E.P.E. foi 

repleto e verdadeiramente enriquecedor a nível pessoal e profissional. O contacto com 

as várias vertentes da atuação farmacêutica neste hospital mostrou-me a pluralidade 

da profissão, a sua importância e valor, e ainda, a necessidade de nós, futuros 

farmacêuticos, termos de continuar a luta pela salvaguarda daquilo que podemos 

oferecer na prestação de cuidados de saúde. O FH não se dedica apenas à 

distribuição de medicamentos mas sim a todo um conjunto de intervenções singulares, 

que afetam directamente os utentes nos hospitais, desde o contributo técnico-científico 

para a otimização da farmacoterapia à avaliação dos risco/benefício, racionalização 

dos custos e gestão, que se refletem consequentemente na qualidade dos serviços 

prestados. 

 A oncologia sempre me fascinou, daí ter escolhido este hospital para estagiar. 

Estou certa de que fiz uma escolha acertada, pois o meu interesse por esta área 

cresceu ainda mais após estes dois meses, fundamentado por tudo o que aprendi e 

me foi transmitido. 

Para finalizar, termino o curso com a certeza de que é isto que realmente quero 

fazer na vida e que me vou esforçar no sentido de exercer a profissão farmacêutica 

com a maior responsabilidade e respeito, seguindo o exemplo de todos os que tive o 

prazer de conviver. 
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Anexo 1 – Prescrição médica em formato online, para validação na DIDDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 2 – Etiqueta identificativa de conservação no frigorífico. 
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Anexo 3 – Etiqueta identificativa de medicamento citotóxico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Pedido de medicamento em falta, via digitalização. 
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Anexo 5 – Documento para registo de consumos ao doente. 
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Anexo 6 – Prescrição de Pré-operatório, enviada via digitalização, destinada à 

validação da DIDDU. 
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Anexo 7 – Documento para requisição de estupefacientes e psicotrópicos pelos 

Serviços aos SF. 
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Anexo 8 – Documento para Requisição/Distribuição/Administração de Hemoderivados 

– via farmácia. 
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Anexo 9 – Documento para Justificação de Medicação. 
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Anexo 10 – Formulário de autorização de prescrição do programa de prevenção da 

Gravidez, da Talidomida Celgene®. 
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Anexo 11 – Documento para requerimento de Autorização de Utilização Especial de 

medicamentos de uso humano. 
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Anexo 12 – Prescrição médica manual do modelo interno 602/1, para validação na 

Distribuição em regime de ambulatório. 
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Anexo 13 – Prescrição médica manual do modelo do SNS, para IRC, para validação 

na Distribuição em regime de ambulatório. 
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Anexo 14 – Prescrição médica em formato online, para validação na Distribuição em 

regime de ambulatório. 
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Anexo 15 – Prescrição médica manual, do Hospital de Dia Adultos, para validação 

pela UCQ. 
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Anexo 16 – Prescrição médica online, do Internamento/ Hospital de Dia Pediatria, 

para validação pela UCQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17 – Rótulos do Hospital de Dia e do Internamento, respetivamente, emitidos 

pela UCQ. 
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Anexo 18 – Documento para registo das preparações do Hospital de Dia, da UCQ. 
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Anexo 19 – Rótulo manual, das preparações da UCQ. 
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Anexo 20 – Ficha técnica de preparação de uma preparação emitida pela UPNE. 

        (frente) 
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Anexo 20 – Ficha técnica de preparação de uma preparação emitida pela UPNE. 

                   (verso) 
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Anexo 21 – Rótulo de uma preparação emitido pela UPNE. 
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Anexo 22 – Ficha técnica de preparação de uma preparação emitida pela UPE. 

                   (frente) 
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Anexo 22 – Ficha técnica de preparação de uma preparação emitida pela UPE. 

                  (verso) 
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Anexo 23 – Rótulo de uma preparação emitido pela UPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de estágio em Farmácia Hospitalar  
 

Helena Neves | 2012-2013  79 
 

Anexo 24 – Documento para registo de pedido de informação ao SIM. 
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Anexo 25 – Documento para introdução de um medicamento à adenda hospitalar do 

FHNM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




