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1- Introdução 

No período de finalização de um ciclo de estudo em Ciências Farmacêuticas, o 

estágio curricular, é uma componente fundamental do curso, pois permite ao aluno 

colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante os cinco anos de formação 

teórica. Possibilitando ainda, o conhecimento da realidade profissional e institucional 

em que futuramente irá trabalhar. 

A elaboração do presente relatório tem como objectivo demonstrar o decurso 

do estágio em farmácia comunitária e os conhecimentos adquiridos. No entanto, serve 

para o estagiário futuro profissional reflectir sobre a prática de farmácia e relatar a sua 

vivência e experiência adquirida.  

Sendo a farmácia comunitária, uma das partes mais visíveis da actividade 

farmacêutica, é de total interesse para o aluno que este faça parte do seu estágio 

curricular.  

O presente estágio realizado na farmácia comunitária compreendeu quatro 

meses, oferecendo ao estagiário a oportunidade de verificar a evolução contínua desta 

profissão. O farmacêutico hoje mais do que preparar e dispensar medicamentos de 

qualidade também é responsável pela saúde e bem-estar do doente, tendo assim um 

papel activo na promoção da saúde junto da população. O farmacêutico deixa de estar 

centralizado apenas no medicamento e passa a estar também direccionado para o 

doente. 

Esta fase do curso (estágio), permite ao estudante perceber a importância do 

papel do farmacêutico junto da população por um lado, e preparar o discente para o 

ingresso na actividade profissional que escolheu. Além disso, é durante esta fase que 

o estudante tem a possibilidade de por em prática os seus conhecimentos junto do 

utente, e adquirir novos conhecimentos no dia-a-dia da farmácia comunitária. Porém, a 

aprendizagem não termina com o estágio, este é apenas o inicio de uma nova etapa, 

será necessário uma constante actualização dos seus conhecimentos. 
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2- Farmácia Silveira 

2.1- Localização  

A Farmácia Silveira encontra-se situada na Avenida da Carvalha nº 781/783 na 

freguesia de Fânzeres pertencente ao concelho de Gondomar. Localiza-se numa zona 

residencial bastante movimentada e numa das principais avenidas do concelho, 

constatando-se, assim, a grande heterogeneidade dos utentes.  

2.2- Inserção socioeconómica/Caracterização dos utentes 

 Tendo em conta a localização e outras características inerentes a Farmácia 

Silveira, como o espaço físico, variedade de serviços prestados e a relação 

Utente/Farmacêutico, pode-se constatar que a farmácia possui um grupo de utentes 

bastante diversificado. Diariamente são prestados serviços a utentes de diferentes 

estratos sociais, faixas etárias e com diferentes níveis de formação académica. 

Notório, que entre a população de utentes existe um elevado número, ou mesmo a 

maioria, que é fidelizado, permitindo assim um melhor desempenho no 

aconselhamento e acompanhamento dos utentes, especialmente no caso dos idosos. 

2.3- Caracterização do espaço físico exterior e interior 

 A Farmácia Silveira possui as instalações adequadas para o atendimento e 

prestação de cuidados de saúde aos seus utentes. 

Exteriormente a farmácia apresenta o símbolo característico que a identifica, 

duas cruzes verdes luminosas, através das quais é transmitido um conjunto de 

informações úteis aos utentes, como os serviços prestados na farmácia. Possui 

também, uma outra que a identifica como pertencente a rede das Farmácias 

Portuguesas. É ainda de referenciar as montras para o exterior, que são utilizadas 

como meio publicitário para diferentes produtos consoante a época do ano ou 

promoções específicas. Estas são trocadas periodicamente por profissionais.  

As acessibilidades de entrada para a zona de atendimento garantem a entrada 

de portadores de incapacidade de locomoção, carrinhos de bebé e idosos. Existe 

ainda uma terceira porta que dá acesso directo a zona de recepção de encomendas e 

uma área para atendimento nocturno Junto a porta principal.  

Para se conseguir alcançar a prestação de um serviço de máxima qualidade é 

necessário para além, de farmacêuticos com uma boa formação, possuir instalações e 
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equipamentos adequados, para que deste modo, os farmacêuticos possam 

desenvolver as suas competências e os utentes sentirem-se satisfeitos.  

As instalações da Farmácia Silveira caracterizam-se pela presença das 

seguintes divisões distribuídas por dois pisos: 

 Área de atendimento ao público (piso 0) 

A área de atendimento ao público é o local de contacto inicial entre o utente e o 

profissional de saúde e, portanto de máxima importância. É um espaço amplo, arejado 

e bem iluminado, com uma disposição que permite a fácil circulação do utente. Possui 

uma balança para a determinação do peso e altura, é também, um espaço em que os 

utentes aguardam confortavelmente acomodados pelo atendimento, o que é uma 

mais-valia.  

Para o atendimento encontram-se disponíveis seis postos equipados com um 

computador, leitor óptico de código de barras, impressora e multibanco. Nos postos de 

atendimento pode também encontrar-se, folhetos informativos ou mesmo expositores 

de balcão. Um destes postos de atendimento situa-se na zona de puericultura 

permitindo assim criar uma zona mais acolhedora e destinada ao atendimento de 

utentes que pretendam estes produtos.  

Ainda neste área de atendimento, podemos encontrar diversos lineares com 

medicamentos não sujeitos a receita médica, assim como produtos de saúde, sendo 

que, na maioria dos lineares estão dispostos produtos referentes a várias marcas de 

dermofarmácia e cosmética. 

 Armazém principal (piso 0) 

No armazém principal encontram-se os medicamentos e produtos de saúde, 

mediante o espaço físico disponível, estes devem estar sempre com o stock mínimo 

estipulado disponível. Assim sendo, este é o primeiro local na farmácia em que são 

guardados os produtos. Quando lotado o espaço físico disponível, os produtos são 

armazenados não armazém secundário.  

A organização deste espaço é a mais apropriada à farmácia facilitando assim o 

atendimento. Assim, inicialmente existe uma divisão dos medicamentos pelo 

volume/tamanho das embalagens. Nesta divisão, encontram-se ainda organizados por 

medicamentos sujeitos ou não sujeitos a receita médica. Finalmente, existe ainda uma 

divisão para produtos capilares, colutórios, produtos de saúde e medicamentos e 
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produtos veterinários, sendo que todos os produtos estão dispostos por ordem 

alfabética. 

 Zona de recepção de encomendas/Armazém secundário (piso 0) 

Esta área da farmácia funciona como armazém e é também o local onde é 

efectuada a recepção das encomendas. Assim, nesta zona existe um armário onde 

são guardados os medicamentos e produtos de saúde por ordem alfabética. Para que 

seja possível efectuar a recepção das encomendas a farmácia tem nesta zona um 

computador e um leitor óptico de código de barras. Junto ao computador existe um 

pequeno arquivo de documentos referente as encomendas. 

 Laboratório (piso 0) 

O laboratório é utilizado para a preparação de manipulados e reconstituição de 

antibióticos, sob a forma de suspensões. Neste existem vários armários, num deles 

encontram-se guardadas as matérias-primas devidamente rotuladas, e organizadas 

por ordem alfabética. Noutros encontram-se armazenados os materiais necessários 

para a execução dos manipulados, todos devidamente identificados e numerados. É 

de referir ainda a existência de uma pequena divisão, onde se encontram as balanças, 

sendo que uma é analítica. 

Na Farmácia Silveira todo o material utilizado para fazer medições e 

determinações na preparação dos manipulados é periodicamente calibrado. 

 Zona de conferência de receituário (piso 0) 

A zona de conferência de receituário faz a ligação da área de atendimento ao 

público com o laboratório e a zona de recepção das encomendas. Este espaço é 

utilizado para outras funções além da conferência do receituário. 

 Gabinetes de atendimento personalizado (piso 0) 

Na farmácia existem dois gabinetes de atendimento personalizado que se 

destinam à determinação de parâmetros bioquímicos no sangue, pressão arterial, e 

ainda administração de vacinas e injectáveis. Além disso, nestes gabinetes decorre a 

prestação de serviços de enfermagem e de podologia.  
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 Gabinete da direcção técnica (piso 0) 

O gabinete é utilizado pela Directora Técnica para a realização de trabalho 

administrativo e de gestão. 

 Zona comum destinada aos funcionários (piso -1) 

Esta área permite aos funcionários fazerem pequenas refeições. 

2.4- Sistema informático  

 No inicio do estágio, a Farmácia silveira encontrava-se equipada com o 

programa Sifarma Clássico, no entanto, no decurso do mesmo o programa foi 

substituído pelo Sifarma 2000, disponibilizado pela Glintt (Global Intelligent 

Technologies). 

 

3- Descrição das tarefas realizadas 

No decorrer do estágio na Farmácia Silveira foi objectivo da Directora Técnica 

(Dr.ª Olívia Silveira), proporcionar as condições para a realização e aprendizagem das 

mais diversas tarefas realizadas no dia-a-dia da farmácia. Para tal, ocorreu uma total 

integração na equipa de trabalho, que se demonstrou sempre disposta a esclarecer 

qualquer dúvida, permitindo o aumento e consolidação dos conhecimentos. 

3.1- Primeiro mês de estágio 

Na fase inicial do estágio foram apresentadas algumas normas e regras do 

funcionamento da farmácia, bem como a sua organização. De modo, a permitir a 

integração no local e na equipa de trabalho. 

As primeiras três semanas foram imprescindíveis para o decorrer do restante 

estágio, na medida em que permitiu entender os vários procedimentos a que estão 

sujeitos os medicamentos e produtos de saúde. Ou seja, para que um medicamento 

ou produto de saúde possa ser dispensado ao utente é necessário que antes se 

realize várias tarefas, que incluem: encomenda, recepção, conferência, 

aprovisionamento e gestão de stock.  
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3.1.1 Recepção de encomendas  

Nesta fase, o estagiário começa por ser responsável pela entrada das 

encomendas, sempre com a supervisão da Directora Técnica. As encomendas 

entregues na farmácia são acondicionadas em contentores apropriados, devidamente 

selados e identificados. Estas vêem acompanhadas de uma factura em duplicado em 

que constam várias informações, sendo as mais importantes: a identificação do 

fornecedor e da farmácia, a discriminação do produto (nome comercial, código, forma 

farmacêutica e dosagem) e a das quantidades encomendadas, preço de venda ao 

público (PVP), preço de venda à farmácia (PVF), os valores de IVA e o valor total da 

factura. É importante referir, que no caso de uma situação particular de um produto, 

esta vem mencionada na factura, como por exemplo: esgotado, em falta no 

distribuidor, rateado. 

Aquando da recepção da encomenda do distribuidor grossista, é necessário 

verificar se existem produtos de frio. Em caso de existência deve-se ter o cuidado de 

os colocar no frigorífico o mais rapidamente possível. Posteriormente, deve colocar-se 

sobre os restantes contentores uma placa identificativa em que menciona “Encomenda 

contém produtos de frio”. 

Para se recepcionar uma encomenda, é necessário que esta seja previamente 

gerada no computador, para o fornecedor em causa. Assim, no momento da recepção 

era seleccionado o fornecedor pretendido e iniciado o processo de leitura óptica dos 

produtos, para estes entrarem para o stock existente no sistema informático. Durante, 

este período de estágio na farmácia era utilizado o sistema informático Sifarma 

Clássico.  

Durante este processo há uma série de factores que devem ser avaliados: 

 Verificação da integridade das embalagens entregues; 

 Verificação do prazo de validade e possível actualização deste no 

sistema informático. Procede-se a actualização no caso de o produto 

que está a ser recepcionado apresentar um prazo de validade inferior 

ao que consta no sistema; 

 Comparação entre a quantidade encomendada e a entregue; 

 Verificação do PVP e PVF e possível alteração destes no sistema 

informático no caso de existir alguma alteração. Se existir qualquer 

alteração de preço e o stock do produto for nulo, alteramos 

automaticamente para o novo preço. Mas, se houver ainda stock na 
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farmácia colocamos um papel com referência ao novo preço, ao 

fornecedor e à data da factura nas novas embalagens. Devido a 

constante descida dos preços dos medicamentos esta tarefa acaba por 

se tornar uma rotina adoptada quase diariamente; 

 Comparação do valor total da encomenda obtido no sistema informático 

com o mencionado na factura. 

Após a realização deste processo é finalizada a recepção da encomenda em 

curso e a factura é datada, rubricada e arquivadas. Contudo, no processo de 

finalização da recepção de uma encomenda onde conste produtos psicotrópicos e/ou 

estupefacientes, o sistema informático gera um número de registo de entrada para 

estes. Este número é registado na factura que é colocada na gaveta da Directora 

Técnica e o duplicado guardado juntamente com as outras facturas. O mesmo 

acontecia se benzodiazepinas fizessem parte da encomenda. 

Aquando existência de erros, como embalagem danificada, produto enviado 

que não é encomendado, estes são registados num documento apropriado existente 

na farmácia, e de seguida é comunicado á Directora Técnica e ao fornecedor para a 

sua resolução. 

No que diz respeito às encomendas feitas directamente ao laboratório, estas 

são inicialmente conferidas para verificar se as quantidades entregues correspondem 

às encomendadas, recorrendo às notas de encomenda geradas aquando da visita do 

representante do laboratório e arquivadas na farmácia.  

No final de cada mês, os fornecedores enviam para a farmácia um resumo das 

facturas que é conferido através das facturas diárias arquivadas. 

3.1.2 Armazenamento dos produtos  

 Após, a recepção da encomenda procede-se ao armazenamento, etapa muito 

importante pois, qualquer erro pode dificultar o atendimento ao impedir que se 

encontre um determinado produto. Além disso, também pode dificultar o controlo de 

stock e dos prazos de validade. 

 Ao acondicionar os produtos devem ser tidas em conta as condições 

específicas exigidas para os produtos, tais como: 

 Temperatura de armazenamento inferior a 25º C; 

 Temperatura do frigorífico entre 2 e 8º C; 

 Protecção da Humidade; 

 Armazenamento ao abrigo da luz. 
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Os produtos são em primeiramente guardados no armazém principal, e só no 

caso de não existir espaço físico suficiente passam para o armazém secundário. 

Importante referir que os produtos são armazenados segundo a regra “First Expires – 

First Out” (FEFO), o que garante que os produtos dispensados são os que têm o prazo 

de validade mais curto do stock existente.  

Como já referido anteriormente, cada armazém tem a sua própria disposição, 

contudo em ambos, os produtos são armazenados por ordem alfabética e em relação 

à dosagem da mais baixa para a mais alta. 

 Na zona de atendimento ao público encontram-se também, armazenados em 

gavetas e expostos em lineares medicamentos não sujeitos a receita médica, produtos 

de saúde e produtos de dermofarmácia e cosmética. 

3.1.3 Gestão de stock 

 A Farmácia Silveira possui um stock adequado para responder às 

necessidades dos seus utentes. De modo, a conseguir garantir que o utente encontre 

sempre disponível o medicamento ou produto de saúde que necessita, evitando assim 

as rupturas de stock.  

 A gestão de stock eficiente vai permitir estabelecer um equilíbrio entre uma boa 

prestação de serviços e o custo para a farmácia. Deste modo, é necessário ter em 

conta uma série de factores para estabelecer o stock mínimo e máximo para cada 

produto, como: 

 Perfil dos utentes da farmácia - este deve ser avaliado através da localização 

da farmácia e dos produtos que utentes fidelizados mais utilizam; 

 Hábitos de prescrição dos médicos da região; 

 Avaliação do histórico de vendas - este deve ser avaliada no momento em que 

se faz uma nova encomenda, verificando periodicamente se o stock mínimo e 

máximo encontra-se adequado ao histórico do produto;  

 Sazonalidade;  

 Campanhas publicitárias; 

 Condições financeiras e capital disponível – as promoções, as bonificações, os 

descontos, e as condições de pagamento, aplicadas pelos distribuidores 

grossistas e pelos laboratórios, que podem influenciar a compra de 

determinados produtos. 

Contudo, é importante ter em conta que actualmente há uma grande facilidade 

em conseguir obter um produto no mesmo dia, e por isso, será vantajoso para a 
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farmácia em termos financeiros manter o stock mínimo necessário para a prestação de 

um bom serviço. 

Na Farmácia Silveira a gestão do stock é um processo frequente, permitindo 

assim responder as necessidades reais dos utentes e fazer um controlo financeiro. 

3.1.4 – Realização e transmissão de encomendas 

 Todos os produtos existentes na farmácia apresentam uma ficha no sistema 

informático, onde consta entre outras informações, o stock mínimo e máximo 

estabelecido para cada um. Assim, através destes valores de stock atribuídos e tendo 

em conta os produtos de saúde e medicamentos que foram vendidos até ao momento, 

o próprio sistema informático gera propostas de encomenda. Todavia, é crucial para 

uma boa gestão de stock, que os colaboradores da farmácia tenham sempre em conta 

os factores anteriormente mencionados. Para que deste modo, possam ser capazes 

de tomar as decisões correctas aquando da realização de uma encomenda, no que 

respeita a quantidade e ao momento certo para encomendar cada produto. As 

propostas geradas pelo sistema informático irão posteriormente dar origens às 

denominadas encomendadas diárias, contudo a Farmácia Silveira também efectua 

encomendas directas e urgentes. 

A – Encomendas diárias 

 Como já referido as propostas geradas pelo sistema informático são avaliadas, 

para tal é analisado produto a produto tendo em conta o histórico de vendas. O que 

permite avaliar se a proposta está adequada às necessidades do momento, ou se 

existe necessidade de aumentar ou diminuir as quantidades a encomendar. Durante a 

análise das propostas geradas é necessário ter em atenção as bonificações, 

descontos e promoções oferecidas pelos diferentes fornecedores, podendo assim 

mudar um ou vários produtos para outros fornecedores. À encomenda podem ainda 

ser acrescentados produtos que se considerem importantes no momento de 

elaboração e que não estejam presentes na proposta inicial. Após avaliar e conferir a 

proposta de encomenda sugerida pelo sistema informático, a encomenda é enviada 

por via electrónica para o fornecedor escolhido. 

 Na Farmácia Silveira são efectuadas em média quatro encomendas diárias 

(duas de manhã e duas a tarde), sendo que o número de encomendas realizadas 

pode variar consoante as necessidades e o decorrer de cada dia da farmácia. 
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 A elaboração de uma encomenda diária pode tornar-se uma tarefa complicada, 

pois além de ser necessário prestar atenção a todos os pormenores acima 

enunciados, o stock real pode também não coincidir com o stock da farmácia no 

sistema informático. Para solucionar este problema, quando à suspeita de que os 

stocks não coincidirem é realizada uma contagem física dos produtos e correcção dos 

desvios existentes. 

 B – Encomendas urgentes 

 Este tipo de encomendas ocorre pontualmente na farmácia, devido á 

inexistência de um determinado produto em stock e são normalmente realizadas para 

um utente específico. O facto de o produto não existir em stock pode dever-se a 

diferentes razões, como: quantidade encomendada insuficiente para as necessidades 

do momento, produto recentemente lançado no mercado, produto esgotado no 

fornecedor habitual ou outra razão que surja.  

  A necessidade de realizar encomendas urgentes surge aquando do 

atendimento ao utente. Daí, estas terem de ser efectuadas rapidamente para poder 

satisfazer eficazmente o utente. Usualmente, este tipo de encomenda é realizado via 

telefone, podendo também ser realizado via electrónica. 

 Após confirmação do envio dos produtos encomendados por parte dos 

fornecedores, são recolhidos dados pessoais do utente (nome, contacto), para garantir 

que os produtos posteriormente entregues são reservados para este utente. 

 C – Encomendas directas 

 As encomendas directas são efectuadas directamente com os representantes 

dos laboratórios que se dirigem á farmácia, após prévia marcação com a Directora 

Técnica. A realização destas encomendas implica normalmente a compra de maiores 

quantidades de produtos, permitindo assim a farmácia usufruir das melhores 

condições oferecidas pelo laboratório. Durante a visita do delegado comercial à 

farmácia é elaborada a nota de encomenda, cujo duplicado fica arquivado na mesma. 

Além disso, é estabelecido o prazo de entrega e a via de recepção da encomenda, 

que pode ser realizada através dos distribuidores grossistas ou de uma 

transportadora. 

 

 É de salientar que durante a última semana do mês de Março foi iniciada uma 

nova tarefa, que não estando relacionada com as que até ao momento haviam sido 
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desenvolvidas. Mas de todo crucial para o bom desempenho da Farmácia Silveira nos 

serviços prestados aos utentes – Conferência de receituário. 

3.1.5 – Conferência de receituário  

A conferência de receituário consiste num processo de grande importância, na 

medida, que dela vai depender o reembolso do valor correspondente à 

comparticipação das receitas à farmácia. Este processo resume-se fundamentalmente 

numa dupla validação, uma vez que as receitas já foram conferidas no momento da 

dispensa, permitindo assim detectar possíveis erros e efectuar a sua correcção 

atempadamente. No caso de serem detectados erros em qualquer parâmetro, 

procedesse à sua correcção (na farmácia) entrando em contacto com o utente, caso 

seja necessário. Deste modo, é possível proteger a saúde do utente e evitar a 

devolução das receitas à farmácia. 

É importante referir que aquando da dispensa de um ou mais medicamentos 

comparticipáveis, no verso da receita é impresso o documento de facturação, onde 

consta: 

 A identificação da farmácia e da Directora Técnica; 

 A data de dispensa do(s) medicamento(s); 

 O organismo de comparticipação; 

  O número, lote e série a que a receita pertence; 

 O(s) medicamento(s) comparticipável(eis) que foi/forma dispensado(s), e 

respectivo(s) código, quantidade, preço unitário, percentagem de 

comparticipação e valor pago pelo utente por cada medicamento; 

 O valor total da receita, o que é pago pelo utente e o valor a liquidar pela 

entidade. 

No acto de conferência das receitas é necessário verificar todas informações 

que constam na frente e no verso da receita, nomeadamente os seguintes aspectos: 

 Presença da identificação do utente e do número de beneficiário; 

 Vinheta ou carimbo da unidade prescritora dos cuidados de saúde; 

 Correcta aplicação do regime de comparticipação; 

 Identificação e vinheta do médico prescritor; 

 Correspondência entre os medicamentos prescritos e os dispensados; 

 Número de embalagens por receita; 

 Assinatura do médico prescritor; 

 Validade da receita; 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

Farmácia Silveira 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto                                                                                                                              

 

 12 

 Assinatura do utente em como recebeu as indicações necessárias ao 

fornecimento do medicamento;  

 Assinatura do responsável pelo atendimento, carimbo da farmácia e data (no 

verso da receita). 

Após conferidas as receitas são separadas por organismos de comparticipação 

e dentro de cada organismo por lotes. Cada lote é constituído por 30 receitas, com 

excepção do último lote que pode ter menos que 30 receitas. A cada receita é 

atribuído um número de 1 a 30, e é através deste número que são ordenados os lotes. 

À medida que os lotes ficam completos procede-se à impressão de um Verbete de 

Identificação para cada um. Este é carimbado e colocado em volta do lote 

correspondente. No qual constam entre outras informações o nome da farmácia, 

identificação do organismo, número sequencial do lote e de receitas em cada lote. É 

referido também, o valor total do lote correspondente ao PVP, o valor pago pelos 

utentes e o valor a pagar pela entidade responsável pela comparticipação.  

3.2 – Segundo mês de estágio 

A facturação, trabalho muito importante para a farmácia, foi a tarefa que iniciou 

o segundo mês de estágio, durante o qual novos conhecimentos foram desenvolvidos 

e consolidados os que até ao momento foram adquiridos. 

3.2.1 – Facturação 

A facturação relaciona-se com a venda de medicamentos, sujeitos ou não a 

receita médica, e produtos de saúde. Relativamente aos medicamentos não sujeitos a 

receita médica e aos produtos de saúde estes são pagos na totalidade no momento da 

dispensa pelo utente. Quanto aos medicamentos sujeitos a receita médica, a farmácia 

recebe dos utentes no acto de dispensa apenas a proporção não comparticipada, 

ficando o restante a cargo das entidades responsáveis pela comparticipação. 

No último dia do mês, procede-se à impressão dos Verbetes de Identificação 

dos lotes existentes que ainda estejam em falta. Quando todos os Verbetes de 

Identificação se encontrarem impressos executa-se o encerramento da facturação do 

mês e para cada organismo imprime-se a Relação Resumo dos Lotes. Neste 

documento consta fundamentalmente o mesmo tipo de informação do Verbete de 

Identificação do lote, só que neste caso relativamente a todos os lotes. Emite-se 

também a Factura Mensal. 
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O receituário da farmácia pertencente aos organismos do Sistema Nacional de 

Saúde é entregue no Centro de Conferência de Facturas (CCF), até ao dia 10 do mês 

seguinte juntamente com os documentos anteriormente referidos. Por sua vez, o 

receituário dos restantes organismos, juntamente com os documentos a estes 

referentes são enviados a Associação Nacional das Farmácias (ANF), também até ao 

dia 10 do mês seguinte. Além disso, para a ANF é impresso um documento logo a 

seguir à emissão das listagens das facturas, onde consta todas as facturas dos 

organismos desse mês e o valor global das mesmas. 

No Decorrer do processo de conferência das receitas nos respectivos 

organismos e apesar de estas terem sido duplamente conferidas na farmácia, podem 

ser detectadas algumas não conformidades. Neste caso, as receitas são devolvidas á 

farmácia para correcção e o valor de comparticipação destas é posteriormente 

devolvido à mesma. 

3.2.2 – Controlo dos prazos de validade dos produtos farmacêuticos 

Como é esperado o controlo dos prazos de validade é de grande importância 

para a manutenção da qualidade dos produtos farmacêuticos. Este controlo torna-se 

um procedimento imprescindível para evitar a dispensa de medicamentos fora do 

prazo de validade.  

O controlo dos prazos de validade é efectuado em duas etapas distintas, 

diariamente (aquando da recepção das encomendas) e mensalmente. Mensalmente é 

impressa uma lista de produtos, na qual constam todos os medicamentos e produtos 

farmacêuticos destinados a uso Humano e cujo prazo de validade expire nos três 

meses seguintes. No que diz respeito aos medicamentos para uso veterinário, é 

também impressa mensalmente uma lista de produtos, sendo que neste caso o prazo 

de validade expira nos cinco meses seguintes. 

Todos os produtos que fazem parte das listas são verificados, separando os 

produtos que têm de ser obrigatoriamente recolhidos e corrigindo os prazos de 

validade incorrectos. Posteriormente, os produtos recolhidos são enviados para os 

distribuidores grossistas ou laboratórios juntamente com uma nota de devolução. 

A devolução dos produtos pode ou não ser aceite, representando assim um 

prejuízo para a farmácia no caso de não ser não aceite. Por outro lado, se a devolução 

for aceite poderá acontecer o envio à farmácia de uma nota de crédito no valor dos 

produtos (método mais frequentemente utilizado), ou o envio dos produtos com um 
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prazo de validade mais alargado, ou então, outra das alternativas é o envio de outros 

produtos diferentes para substituir aqueles. 

3.2.3 – Devolução de medicamentos  

 A devolução de um produto ao seu fornecedor pode ser justificada por várias 

razões. Para além do prazo de validade, como já foi referido, pode-se enumerar os 

seguintes motivos: 

 Recolha por indicação do INFARMED ou do laboratório que o comercializa; 

 Embalagem danificada; 

 Produtos enviados, mas que não foram pedidos; 

 Deterioração dos produtos; 

 Embalagem incompleta. 

Através do sistema informático é elaborada uma nota de devolução, onde consta 

entre outras informações, a identificação da farmácia e do fornecedor ao qual se faz a 

devolução, o nome comercial, código e quantidade do produto a devolver e ainda o 

motivo da devolução. Após proceder-se a confirmação da devolução em causa 

imprime-se três cópias, duas das quais são carimbadas, rubricadas e enviadas 

juntamente com os produtos para o fornecedor, e a outra é arquivada na farmácia. 

Independentemente do motivo da devolução, tal como já anteriormente explicado para 

o prazo de validade, o fornecedor pode ou não aceitar e proceder mediante os 

diferentes modos acima mencionados. 

Após a análise do pedido por parte do fornecedor, o que pode ser bastante 

demorado, procede-se a regularização da devolução através do sistema informático.  

3.2.4 – Dispensa de Medicamentos e outros Produtos de Saúde 

 O farmacêutico é responsável pela dispensa de medicamentos, assim como é 

responsável por todas as tarefas relacionadas com o medicamento. Segundo o 

Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos (2001), “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 ou 

comerciais e promover o direito de acesso a um tratamento com qualidade, eficácia e 

segurança.” 

No acto de dispensa de medicamentos, o farmacêutico é o último profissional 

de saúde a estar em contacto com o utente. Portanto, deve assegurar-se que 
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transmite ao utente todas as informações necessárias para que este melhore o seu 

estado de saúde, nomeadamente no que respeita a: 

 Garantir que o utente recebe e entende toda a informação sobre os 

medicamentos que lhe são dispensados; 

 Garantir que o utente irá fazer uma utilização segura, eficaz e racional dos 

medicamentos dispensados; 

 Esclarecer todas as dúvidas que o utente possa ter sobre os medicamentos 

que lhe são dispensados, ou mesmo sobre a doença subjacente aquela 

medicação; 

 Aconselhar o doente no sentido de consultar o médico perante determinadas 

situações que exigem esse cuidado. 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

A dispensa de MSRM é feita tal como o nome indica mediante a apresentação 

da receita médica, contudo o acto de dispensa de medicamentos acarreta 

responsabilidade e conhecimento. O farmacêutico deve adoptar uma posição crítica, 

interpretar e avaliar a prescrição médica, de modo a que o utente beneficie ao máximo 

da terapêutica instituída. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto, são considerados 

medicamentos sujeitos a receita médica, aqueles que: 

 Possam constituir um risco para a saúde do doente, directa ou indirectamente, 

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

sem vigilância médica;  

 Possam constituir um risco, directo ou indirecto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam;  

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

actividade ou reacções adversas seja indispensável aprofundar;  

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

O modelo de receita médica actualmente adoptado destina-se a prescrição de 

medicamentos e manipulados, excluindo-se desta os psicotrópicos e estupefacientes 

que apresentam um modelo próprio (este será apresentado posteriormente). As 

receitas podem ser renováveis ou não. No caso das receitas não renováveis estas têm 

a validade de vinte dias consecutivos e destinam-se a tratamento de patologias de 

média a curta duração. Por sua vez, as receitas renováveis têm validade de seis 
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meses e são constituídas por três vias. Este tipo de receitas é principalmente utilizado 

por utentes que sofrem de patologias crónicas, e que utilizam a medicação por longos 

períodos sem interrupção, evitando assim visitas frequentes ao médico. 

As receitas podem ser de preenchimento manual ou informático (em breve a 

prescrição electrónica passará a ser obrigatória) e no acto de dispensa do 

medicamento o farmacêutico deve prestar atenção aos seguintes itens: 

 Presença da identificação do utente e do número de beneficiário; 

 Vinheta ou carimbo da unidade prescritora dos cuidados de saúde; 

 Identificação e aplicação do regime de comparticipação; 

 Identificação e vinheta do médico prescritor; 

 Identificação do medicamento, forma farmacêutica, dosagem e dimensão da 

embalagem; 

 Número de embalagens por receita; 

 Assinatura do médico prescritor; 

 Validade da receita. 

Para além, dos itens acima mencionados, é necessário que o farmacêutico 

respeite também determinadas regras na dispensa dos medicamentos que constam 

nas receitas, entre elas:  

 Apenas podem ser prescritos quatro medicamentos distintos; 

 Apenas podem ser prescritas quatro embalagens por receita, sendo que existe 

um limite máximo de duas embalagens por medicamento. Excepto os 

medicamentos de dose unitária; 

 Verificar se o médico declara que autorização ou não a substituição de um 

medicamento de marca por um genérico, acompanhada pela sua assinatura; 

 Presença do diploma respectivo a patologia que é abrangida por um regime 

especial de comparticipação, para que este possa ser aplicado (por exemplo 

no caso do Alzheimer); 

 Dispensar a embalagem de medicamento com a menor quantidade e de menor 

dosagem, caso na receita não exista nenhuma menção a quantidade e 

dosagem do medicamento. 

Frequentemente, na farmácia encontra-se situações em que a receita não está 

de acordo com as normas exigidas. Neste caso é necessário explicar ao utente as 

razões pelo qual, não é possível aceitar aquela receita. Sendo as mais comuns na 

farmácia: 

 Receita não se encontrar assinada pelo médico prescritor; 
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 Receita rasurada ou com correcções não justificadas pelo médico prescritor; 

 Receita fora do prazo de validade. 

Após, se verificar que todos os itens anteriormente referidos estão conformes, 

procede-se à interpretação da prescrição médica e dispensa dos respectivos 

medicamentos. Para finalizar este processo realiza-se “fim de venda”, sendo contudo 

necessário fazer uma verificação rápida se os medicamentos dispensados 

correspondem aos medicamentos prescritos. Após se realizar “fim de venda” o sistema 

informático emite o Documento de facturação, que é impresso no verso da receita. A 

receita é assinada e carimbada pelo responsável por o atendimento, e assinada pelo 

utente para comprovar que lhe foram dispensados os respectivos medicamentos, e 

que recebeu as informações necessárias à dispensa destes. O sistema informático 

também emite a Factura/Recibo, que é carimbada, assinada e entregue ao utente. 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Especial  

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto, é necessária uma 

Receita Médica Especial quando prescrita uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópico, ou que possam, em caso de utilização anormal, dar 

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

utilizados para fins ilegais. Os psicotrópicos e estupefacientes apresentam funções 

sedativas, narcóticas e euforizantes, sendo susceptíveis de causar dependência. No 

entanto, são utilizados no tratamento de várias patologias relacionadas com a área 

psiquiátrica ou oncológica. 

A receita médica especial é constituída por um original e dois duplicados em 

papel químico autocopiativo de tonalidade amarelada, e têm uma validade de dez dias 

úteis após a data de elaboração da receita. 

No momento da dispensa destes medicamentos, o farmacêutico deve prestar 

atenção a uma série de requisitos que são necessários nestas receitas especiais: 

 Em cada receita só pode ser prescrito um medicamento, com um limite 

máximo de quatro embalagens (um medicamento com diferentes dosagens é 

entendido como medicamentos diferentes, de modo que terão de ser 

prescritos em receitas diferentes); 

 Identificação do médico: nome, morada, número de inscrição na Ordem dos 

Médicos e assinatura; 

 Vinheta do médico prescritor e do local onde o medicamento foi prescrito; 
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 Identificação do utente: nome, morada, sexo, idade, e número do bilhete de 

identidade; 

 Dados do adquirente (recolhidos no momento da dispensa dos medicamentos, 

este pode não ser o utente): nome; morada; código postal; número, data de 

emissão e data de validade do bilhete de identidade, idade e contacto. 

Este tipo de receitas médicas requerem uma atenção especial pelo 

farmacêutico, e caso não estejam reunidas as condições necessárias o farmacêutico 

pode recusar-se a dispensar os medicamentos, podendo alegar: 

 Suspeita de falsificação; 

 O modelo da receita não ser o aprovado pelo INFARMED; 

 Receitas incompletas (falta de identificação do doente e/ou médico);  

 Prazo de validade expirado;  

 Adquirente menor idade ou portador de perturbações mentais. 

Após a validação da receita médica especial, e estar tudo dentro das condições 

legais exigidas, procede-se à dispensa dos medicamentos que se encontram 

guardados em local apropriado e destinado para o efeito. Ao processar a venda no 

sistema informático, este pede para preencher os dados sobre o utente e o adquirente, 

anteriormente recolhidos. Posteriormente, o sistema informático atribuiu um número 

sequencial aos medicamentos dispensados, emitindo três documentos. Sendo que um 

deles é necessário a assinatura do utente e este é agrafado ao original da receita, os 

outros dois documentos são agrafados aos duplicados da receita. A receita e os 

documentos emitidos são depois colocados na gaveta da Directora Técnica, para 

serem verificadas. O original da receita é depois enviado à respectiva entidade 

responsável pela comparticipação juntamente com as restantes receitas existentes na 

farmácia. Um dos duplicados é enviado ao INFARMED até ao oitavo dia do mês 

seguinte e outro guardado na farmácia durante três anos. 

Medicamentos Genéricos (MG) e Sistema de Preços de Referência 

 Os medicamentos genéricos segundo o Decreto-Lei nº. 242/2000 de 26 de 

Setembro, são medicamentos similares de outros produtos farmacêuticos já existentes 

no mercado, têm a mesma substância activa e apresentam igual eficácia terapêutica, 

sem prejuízo da qualidade e da segurança. São considerados medicamentos 

genéricos, aqueles que reúnam as seguintes condições: 

 Serem essencialmente similares de um medicamento de referência;  
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 Terem caducado os direitos de propriedade industrial relativos às respectivas 

substâncias activas ou processo de fabrico;  

 Não se invocarem a seu favor indicações terapêuticas diferentes relativamente 

ao medicamento de referência já autorizado. 

Tendo em conta, que os medicamentos genéricos não tem que suportar os 

custos de marca e de investigação científica desenvolvida pelos laboratórios dos 

produtos de marca, a comercialização destes torna-se mais económica e com preços 

significativamente mais baixos que os fixados para os similares de marca. Desta 

forma, a aquisição de medicamentos genéricos é vantajosa para o utente, mas 

também para o Sistema Nacional de Saúde que reduz os seus encargos com a 

comparticipação. 

 O Sistema de Preços de Referência tem por base o preço dos medicamentos 

genéricos e surge com o intuito de promover uma competição com os medicamentos 

de marca e assim induzir a redução do seu preço. O Preço de Referência é calculado 

com base na média dos cinco medicamentos genéricos mais baratos dentro do 

mesmo grupo homogéneo. Estes cinco são os mais baratos, contudo ocorre uma 

actualização de três em três meses. O medicamento de marca e os restantes 

medicamentos genéricos do grupo homogéneo vão ter a comparticipação do Sistema 

Nacional de Saúde em função do Preço de Referência. 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e Outros 

Produtos de Saúde 

 A dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica e outros produtos 

de saúde ocupa um papel importante no dia-a-dia da farmácia. Os medicamentos não 

sujeitos a receita médica têm um papel muito importante junto da população, pois são 

utilizados para tratar distúrbios menores de saúde sem recorrer ao sistema nacional de 

saúde. Contudo, estes medicamentos também têm especificações impostas pelos 

laboratórios que devem ser respeitadas. Daí, a importância do papel do farmacêutico, 

que deve ser responsável pela avaliação clínica, aconselhamento farmacológico e 

controlo do uso racional do medicamento. Tendo assim como objectivo a aplicação de 

um tratamento da forma mais consciente e adequada. 

 A dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica pode decorrer: 

 De um pedido em concreto do utente (automedicação); 

  De um pedido e aconselhamento (automedicação responsável); 
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 De um pedido directo de ajuda na escolha do medicamento não sujeito a 

receita médica para um problema de saúde auto-limitado (Indicação 

farmacêutica). 

Em relação ao sistema informático a dispensa de medicamento não sujeitos a 

receita médica é muito semelhante às anteriores. A grande diferença está na atenção 

que neste caso o farmacêutico tem que ter com o utente, visto que grande parte da 

população recorre á automedicação.   

 Segundo o Despacho nº 17690/2007 de 23 de Julho a automedicação é a 

utilização de medicamentos não sujeitos a receita médica 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. A automedicação tal como a definição refere, deve ser feita de forma 

responsável, o grande problema é que por vezes não o é. Existindo assim situações 

como: 

 O doente automedicar-se para situações graves, onde seria necessário 

acompanhamento médico; 

 O doente por vezes utiliza medicamentos sujeitos a receita médica, que 

anteriormente lhe foram prescritos, quando a sua utilização não seria 

necessária para a situação actual; 

 Não utilizar de modo correcto os medicamentos que tem ao seu dispor, quer 

em relação a posologia quer a via de administração. 

O farmacêutico tem assim um papel fundamental para tentar controlar a 

automedicação. Tendo sempre como objectivo promover a saúde e o bem-estar do 

doente. Para tal é necessário transmitir ao doente o modo correcto e seguro de utilizar 

os medicamentos de modo a garantir um tratamento com qualidade, eficácia e 

segurança. 

Cada vez mais os utentes recorrem ao aconselhamento farmacêutico, devido à 

saturação do sistema nacional de saúde, e portanto dificuldade em marcar consultas 

ou mesmo pela sua própria situação económica, ou ainda porque no seio da 

população cada vez mais se respeita e aceita o aconselhamento farmacêutico. Daí a 

importância do papel do farmacêutico e a sua responsabilidade perante os seus 

utentes.  

Na escolha do medicamento não sujeito a receita médica, o farmacêutico deve 

ter em conta na sua decisão, uma série de informações obtidas através de um diálogo 

com utente, nomeadamente: 
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 As características gerais dos sintomas; 

 A idade do doente; 

 O seu estado fisiológico (gravidez, amamentação); 

 Existência de outros problemas de saúde; 

 Se o doente está a tomar alguma medicação; 

 As sensibilidades individuais (alergias, intolerâncias). 

Após uma avaliação das informações recebidas, o farmacêutico deve optar 

pela dispensa ou não do medicamento mais indicado para aquela situação em 

particular. Caso opte pela dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica, 

proceder-se-á da mesma forma como na dispensa dos medicamentos sujeitos a 

receita médica. Assim sendo, deverá fornecer as mesmas informações e ter os 

mesmos cuidados, relativamente: 

 Função do medicamento; 

 Posologia; 

 Possíveis interacções e efeitos secundários; 

 Duração do tratamento; 

 Cuidados de conservação do medicamento. 

Durante o aconselhamento o farmacêutico poderá abordar medidas não 

farmacológicas e referenciar ao doente que se os sintomas persistirem ou agravarem, 

devem recorrer ao médico para que seja feito um diagnóstico. Desta forma, evita-se 

que ocorra situações em que uma doença ou problemas mais graves sejam 

mascarados, devido a toma destes medicamentos. 

Aspectos a ter em conta no acto de dispensa de medicamentos  

 Na dispensa de qualquer medicamento, independentemente de ser ou não 

sujeito a receita médica, é necessário que o farmacêutico tenha em conta 

determinados cuidados, como: 

 Recorrer sempre à combinação do fornecimento de informação escrita e oral. 

Pois só desta forma, o farmacêutico garante que o utente entende os 

conselhos que lhe estão a ser transmitidos no momento da dispensa do 

medicamento, e que não se irá esquecer devido ao reforço com o fornecimento 

de informação escrita;  

 Promover a adesão à terapêutica, uma vez que é o último profissional de 

saúde a estar em contacto com o doente; 
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 Fornecer toda a informação sobre os medicamentos que estão a ser 

dispensados e esclarecer todas as dúvidas; 

 Sugerir medidas não farmacológicas sempre que estejam disponíveis. 

3.3 – Terceiro e quarto Mês de estágio 

 Foram sendo adquiridos novos conhecimentos no decorrer do estágio na 

Farmácia Silveira, pois surgem sempre situações novas que necessitam de uma 

resolução. Estes dois últimos meses de estágio foram exemplo disso, pois ao passar 

mais tempo no atendimento contacta-se com diferentes problemas, apresentados 

pelos utentes e como tal, com novas situações. Durante estes dois meses foram 

colocados em prática todos os conhecimentos adquiridos permitindo assim a sua 

consolidação. Para além disso, também foram realizadas novas tarefas como a 

preparação de manipulados. 

3.3.1 – Medicamentos e produtos manipulados 

 O medicamento manipulado define-se segundo o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 

22 de Abril como sendo, qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico.  

 Os medicamentos manipulados ocupam uma pequena quota do mercado em 

Portugal. Isto deve-se essencialmente ao facto destes medicamentos, preparados em 

pequena escala, terem sido progressivamente substituídos por medicamentos 

produzidos em grande escala e a preços mais competitivos. Contudo, existem ainda 

pequenas lacunas na indústria farmacêutica, que cria a necessidade de recorrer aos 

medicamentos manipulados, tais como: 

 Associação de substâncias activas não disponíveis no mercado dos 

medicamentos industrializados;  

 Personalização da terapêutica permitindo assim uma correcta adequação ao 

perfil fisiopatológico de cada utente. Como por exemplo, a necessidade de 

preparação de medicamentos com dosagens mais baixas para uso pediátrico. 

Ou ainda, em situações de alergia a um determinado componente do 

medicamento que se encontra a ser comercializado, existindo assim 

necessidade de o excluir da preparação; 

 Ausência de medicamentos industrializados no mercado, devido ao facto de se 

destinarem a um grupo especifico e reduzido de doentes; 
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A preparação de medicamentos manipulados na farmácia de oficina rege-se 

por um conjunto de Boas Práticas que obedecem à Portaria nº 594/2004 de 2 de 

Junho. Durante o estágio na Farmácia Silveira tive a oportunidade de executar a 

preparação de três manipulados: um Xarope simples, uma loção de óxido de zinco a 

5% e uma solução de ácido acético a 2% (medicinal) ou 0,66 (glacial). Para a 

preparação destes, a Farmácia Silveira tem ao seu dispor um laboratório equipado 

com todo o material e bibliografia necessária à preparação, acondicionamento, 

rotulagem e controlo dos manipulados preparados.  

Quando surge um pedido por parte de um utente para preparação de um 

medicamento manipulado, é necessário em primeiro lugar, verificar se é possível 

preparar o manipulado na farmácia e o tempo necessário para a sua preparação. Ou 

seja, verificar se existe no laboratório as matérias-primas necessárias, ou se é 

necessário proceder a sua encomenda. Caso seja necessário encomendar as 

matérias-primas é necessário mais tempo para realizar a preparação dos 

manipulados. 

O processo de preparação do manipulado inicia-se com a pesagem das 

matérias-primas, que se encontram devidamente rotuladas e armazenadas no 

laboratório. De seguida, serão realizadas todas as operações tecnológicas 

necessárias à sua preparação, sendo posteriormente acondicionado de acordo com as 

suas propriedades físico-químicas e rotulado. 

Posteriormente, procede-se ao preenchimento da ficha de preparação do 

manipulado, nesta constam entre outras as seguintes informações: 

 Identificação do manipulado em causa; 

 Data de preparação; 

 Quantidade preparada; 

 Número de lote; 

 Dados relativos a matéria-prima utilizada (nome, número do lote, origem, 

quantidade calculada e pesada); 

 Descrição do modo de preparação; 

 Informação relativa ao material de acondicionamento; 

 Informação sobre o prazo de utilização e cuidados a ter na conservação; 

 Anexado fotocópia do rótulo e das instruções especiais que foram utilizadas, 

como por exemplo, «agite antes de usar», «uso externo»; 

 Informação sobre a verificação (os ensaios realizados para verificar se o 

manipulado preparado encontra-se conforme as especificações); 
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 Anexado fotocópia da receita médica; 

 Cálculo do preço de venda. 

As fichas de preparação são arquivadas na farmácia em local apropriado por 

ordem cronológica. Relativamente, às quantidades das matérias-primas utilizadas na 

farmácia, estas são controladas através de um registo realizado em fichas individuais 

para cada matéria-prima. Nesta ficha é registada cada entrada de uma matéria-prima 

e posteriormente subtraída cada saída desta para a execução de um manipulado.  

3.3.2 – Serviços adicionais prestados na farmácia 

As farmácias foram evoluindo, deixando de ser apenas um local onde se 

preparam e dispensam medicamentos, para passar a ser verdadeiros espaços de 

saúde. É o caso da Farmácia Silveira onde são prestados outros serviços além dos 

anteriormente mencionados. Importante será referir que independentemente do 

serviço prestado na Farmácia Silveira, é seu objectivo garantir sempre a máxima 

qualidade. Assim, deixa de ser apenas propósito da farmácia preparar e dispensar 

medicamentos de qualidade, mas também contribuir para uma melhoria geral do 

estado de saúde da população. 

Entre os colaboradores da farmácia fazem parte um podologista e uma 

enfermeira, que valorizam e enriquecem os serviços oferecidos por esta.  

3.3.2.1 – Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos  

 

Determinação da Pressão Arterial  

A hipertensão arterial é um problema que atinge um grande número da 

população portuguesa. Entende-se por Pressão Arterial, a força exercida pelo sangue 

bombeado pelo coração sobre os vasos sanguíneos arteriais, e é influenciada pelo 

débito cardíaco e pela resistência vascular periférica. E, por hipertensão arterial todas 

as situações em que se verificam valores de tensão arterial aumentados. É importante 

referir que a hipertensão arterial é normalmente assintomática e os valores de pressão 

arterial variam ao longo do dia, de acordo com as actividades realizadas e com o 

estado emocional. Assim, é muito importante que se proceda a uma monitorização 

para prevenir e controlar a pressão arterial. Pois, se esta não for tratada e controlada 

pode levar a complicações como acidentes vasculares cerebrais, insuficiência 

cardíaca ou patologias do foro renal.  
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Na determinação da pressão arterial são registados dois valores: a tensão 

arterial sistólica – “máxima”, produzida durante a contracção do coração e tensão 

arterial diastólica – “mínima”, correspondente ao seu relaxamento entre batimentos. 

Por vezes, apenas um dos valores surge alterado, e quando o valor alterado é o da 

tensão arterial sistólica, diz-se que o doente sofre de hipertensão arterial sistólica. No 

caso de ser o valor da tensão arterial diastólica que se encontra elevado, o doente 

sofre de hipertensão arterial diastólica. Sendo que, a hipertensão arterial sistólica é 

muito mais frequente. 

O farmacêutico tem um papel importante na determinação e avaliação dos 

valores obtidos. Tendo sempre em conta e explicando ao utente que uma única 

medição não é significativa, que deve fazer uma monitorização durante um 

determinado período de tempo. Para fazer a análise dos valores obtidos é necessário 

ter em conta os valores de referência: 

 Óptima: valores inferiores a 120/80mmHg; 

 Normal: valores da sistólica entre 120-129mmHg/valores da diastólica entre 80-

84mmHg; 

 Normal elevada: valores da sistólica entre 130-139mmHg/valores da diastólica 

entre 85-89mmHg; 

 Hipertensão arterial de grau 1: valores da sistólica entre 140-159mmHg/valores 

da diastólica entre 90-99mmHg 

 Hipertensão arterial de grau 2: valores da sistólica entre 160-179mmHg/valores 

da diastólica entre 100-109mmHg 

 Hipertensão arterial de grau 3: valores iguais ou superiores a 180/110mmHg 

Após, a análise dos valores obtidos cabe ao farmacêutico explicar ao utente e 

intervir da forma mais correcta, podendo sempre aconselhar medidas não 

farmacológicas. 

Para concluir, é importante referenciar que na Farmácia Silveira utiliza-se um 

esfingomanómetro de coluna de mercúrio, que é um método mais preciso, 

dependendo no entanto da experiência e técnica do operador. 

Determinação da Glicémia 

A Diabetes mellitus é uma doença crónica que se caracteriza pelo aumento dos 

níveis de açúcar (glicose) no sangue, e pela incapacidade do organismo em 

transformar toda a glicose proveniente dos alimentos. A quantidade de glicose no 
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sangue denomina-se de glicemia e quando o doente apresenta valores elevados diz-

se que este está com hiperglicemia. 

Na Farmácia Silveira utiliza-se o aparelho Reflotron ® Plus para determinar os 

valores de glicemia. Para tal, procede-se a uma picada no dedo com uma agulha 

descartável. Em seguida, enchesse o tubo capilar heparinizado de forma contínua, de 

modo a que fique sem bolhas de ar e realiza-se movimentos suaves. Posteriormente, 

destaca-se a quantidade de amostra com ajuda de um dispositivo apropriado para a 

tira reactiva, que é colocada no aparelho onde é feita a leitura. A determinação deverá 

ser realizada preferencialmente em jejum, não sendo contudo obrigatório. 

Valores de referência utilizados nesta determinação: 

 Jejum: inferior a 110 mg/dL 

 Pós-prandial ou Ocasional: inferior a 140 mg/dL 

Após análise dos resultados, o farmacêutico deve de forma responsável 

aconselhar adequadamente o doente perante determinada situação. 

Determinação do Colesterol Total  

 A determinação do colesterol total também é frequentemente realizada na 

farmácia, para a qual é também utilizado o aparelho Reflotron ® Plus, de modo, que o 

procedimento adoptado é o mesmo da determinação da glicemia. Neste caso a tira 

reactiva utilizada é a indicada para esta determinação. Na análise dos resultados 

utiliza-se como valor de referência 190 mg/dL, sendo que os valores ideais devem ser 

inferiores a este.  

Determinação dos Triglicerídeos 

 Tal como nas determinações anteriormente referidas, na determinação dos 

triglicerídeos também se utiliza o Reflotron ® Plus com a tira reactiva indicada para 

esta determinação. O valor ideal determinado na análise dos triglicerídeos deve 

encontrar-se abaixo dos 150 mg/dL. 

 

Na Farmácia Silveira realizam-se mais determinações do que as que foram 

referidas, contudo não tive oportunidade de as realizar durante o meu período de 

estágio. Em que se destaca a determinação do HDL-colesterol e do ácido úrico. 

3.3.2.2 – Consulta de Acompanhamento Nutricional 

 Durante esta consulta o farmacêutico ajuda e presta aconselhamento de modo 

a que o utente adquira um estilo de vida saudável. Nesse sentido, aconselha o utente 
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aos poucos melhorar a sua alimentação e iniciar ou manter a prática de exercício 

físico.  

 Nesta consulta é medido o perímetro abdominal e determinado o Índice de 

Massa Corporal (IMC), através da altura e peso do utente:     𝐼𝑀𝐶 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜(𝐾𝑔)

(𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑚))2 

3.3.2.3 – Programa de Troca de Seringas 

 A Farmácia Silveira aderiu a este programa, uma vez que este tem como 

objectivo combater as doenças infecto-contagiosas, e portanto, uma mais-valia para a 

saúde pública. O kit é constituído por 2 seringas, 1 filtro, 2 toalhitas desinfectantes, 2 

caricas, 2 carteiras de ácido cítrico, 1 ampola de água para preparação de injectáveis 

e 1 preservativo, e cedido pela farmácia em troca de duas seringas usadas. 

3.3.3 – VALORMED e Recolha de Radiografias Usadas 

 Muitos são os medicamentos e resíduos destes, que se acumulam na casa dos 

utentes e que são rejeitados juntamente com o lixo doméstico, constituindo um perigo 

para a saúde pública. A VALORMED foi a solução encontrada para remover e tratar os 

resíduos dos medicamentos. VALORMED é a Sociedade Gestora de Resíduos de 

Embalagens e Medicamentos responsável pela gestão dos resíduos de embalagens e 

medicamentos fora de uso. Os contentores VALORMED são recolhidos na farmácia 

pelos distribuidores grossistas e preenchido um documento pelo funcionário destes, 

um dos duplicados fica guardado na farmácia.  

 Relativamente às radiografias, posso referir que durante o meu último mês de 

estágio foi iniciado um programa para as suas recolhas. 

3.4 – Formação Contínua 

 Durante o período de estágio tive a oportunidade de participar em diversas 

formações, tendo algumas destas, decorrido na Farmácia Silveira e outras em 

espaços escolhidos pelos responsáveis da formação. Estas revelaram-se importantes, 

pois reforçaram competências, permitindo assim alargar os conhecimentos dos 

farmacêuticos nas diferentes áreas de actividade da farmácia. 

 Os laboratórios Pierre Fabre organizaram um conjunto de formações/cursos 

para as diferentes marcas pelas quais é responsável. Formações vantajosas na 

medida que permitiram um conhecimento mais aprofundado dos produtos que 
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comercializam, conduzindo a um melhor aconselhamento aos utentes. As formações 

na quais participei foram: 

 Curso de formação do método de cuidados capilares René Furterer pelo 

formador Marco Santos no dia 29/03/2011; 

 Formação novidades Pierre Fabre por Cristina Simões (Chefe de produto 

Avène), Clara Zúquete (Chefe de produto Galenic/Elancyl), Leonor Fernandes 

(Chefe de produto Klorane), Paula Barroso (Chefe de produto A-Derma) e 

Vânia Rodrigues (Chefe de produto Ducray) no dia 11/05/2011; 

 Formação geral Ducray pela formadora Inês Pinto Leite em 11/05/2011; 

 Formação geral A-Derma pela formadora Inês Pinto Leite em 12/05/2011; 

 Formação “Galénic e casos práticos” pela formadora Inês Pinto Leite em 

17/05/2011; 

 Curso de formação “Klorane capilar” pela formadora Inês Pinto Leite no dia 

18/05/2011. 

Para além destas formações participei também no 1º encontro formativo 2011 

das marcas Vichy, La Roche-Posey e Inneov orientado pela formadora Cristina Abreu. 

Foi ainda proporcionada a oportunidade de participar numa formação organizada pela 

Pharma Nord sobre o “Potencial patogénico do tecido adiposo”, em que para além 

deste tema foi também abordada a “Qualidade” das matérias-primas e o “Q-10 - 

energia natural”. 

“Epilepsia: perspectiva clínica e farmacoterapêutia” foi uma formação do 

programa de actualização curricular para licenciados, a qual também participei. O 

responsável por esta formação foi o Dr. Ricardo Rego, que entre os vários temas 

abordados explicou os vários tipos de epilepsia (exemplificando com vídeos) e a 

dificuldade que existe em controlar e manter estes doentes fora de períodos de crise. 

Foi ainda feita uma pequena abordagem terapêutica. 

Outra das formações em que participei foi organizada pela Nestlé Nutrition, em 

que foram abordadas várias soluções nutricionais e apresentados diferentes produtos 

pela Dr.ª Helena Canário. Os produtos apresentados podem ser utilizados em 

diferentes estados fisiológicos e perante diferentes patologias, como:  

 Estado de desidratação;  

 Apresentar um défice proteico; 

  Apresentar uma patologia neurológica que conduza a um estado de demência; 

 Apresentar uma patologia obstrutiva que dificulte a deglutição; 

 Ter recorrido a uma cirurgia maxilofacial. 
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“Conferências DPOC” foi uma formação realizada na Associação Nacional das 

Farmácias, cujos oradores foram o Dr. Ramalho de Almeida e a Dr.ª Anabela Madeira. 

Durante a formação foi abordado o tema da terapêutica inalatória no tratamento da 

DPOC, e a importância da intervenção dos profissionais de farmácia. Na Associação 

Nacional das Farmácias decorreu também a formação “Alli e uma vida saudável”. 

Formação em que para além da apresentação do produto abordou-se temas como: a 

nutrição, gestão de peso, actividade física e os aspectos de como lidar com o doente 

Alli. Desta formação surgiu a elaboração de um trabalho requisitado pela Directora 

Técnica para apresentar na farmácia. 

Na farmácia silveira, como referi anteriormente, foram levadas a cabo 

formações que passo a apontar: 

 Formação sobre o produto Aeron-OM;  

 Formação relativa aos produtos da medela; 

 Formação acerca dos  produtos da corega e zovirax;  

 Formação sobre os produtos Optifast e Optifast Mix da Nestlé. 

Na farmácia decorreu ainda um conjunto de formações de preparação para a 

implementação do programa Sifarma 2000. Estas formações foram importantes, pois 

no seu decurso foi demonstrado como funciona na íntegra o sistema informático 

Sifarma 2000.  

Para terminar não posso deixar de referir a formação oferecida pela Directora 

Técnica na Escola de pós-graduação em saúde e gestão sobre “Doenças 

Gastrointestinais”, onde foi possível aprofundar os meus conhecimentos. Esta 

formação teve como formandos o Dr. José Castilho e a Dr.ª Marilda Santos e decorreu 

no final uma avaliação de conhecimentos. 
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4- Conclusão  

O presente relatório reporta-se ao estágio curricular, o qual foi realizado em 

farmácia comunitária. Trata-se, tal como o nome indica de um estágio inserido no 

curso Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. O estágio visa dotar os 

discentes da componente prática inerente ao profissional de farmácia. Desta forma 

possibilita o contacto directo com a actividade farmacêutica, quer com os seus 

espaços, profissionais, utentes, e todas as questões com ela relacionada. 

O estágio, sem dúvida, é uma mais-valia para a nossa formação, constituindo o 

elo de transição entre o mundo académico e realidade profissional. 

Actualmente, no mundo competitivo em que se inclui a farmácia, são cada vez 

maiores as exigências, o que implica a procura de novos conhecimentos e novas 

competências. Pois só assim, poderemos garantir uma boa preparação para poder 

enfrentar novos desafios, exigidos pela nova sociedade. Neste sentido, as formações 

realizadas no decurso do estágio, foram sem dúvida uma mais-valia para aumentar e 

aprofundar os meus conhecimentos. Durante o meu percurso consegui melhorar e 

aperfeiçoar as tarefas realizadas. No que diz respeito, ao atendimento dos utentes 

consegui melhorar a minha postura e capacidade de dar uma resposta ao utente, 

colocando em prática os conhecimentos adquiridos ao longo dos últimos cinco anos. 

Mas também consegui perceber que ainda tenho muito para apreender, mas a 

formação é um processo contínuo que não termina com finalização do percurso 

académico. 

Não posso terminar, sem referenciar a importância que este estágio teve para 

um futuro ingresso no mundo de trabalho e como foi gratificante passar por esta 

experiência.  
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1- Introdução 

Na fase de finalização de um ciclo de estudos em Ciências Farmacêuticas, o 

estágio curricular, permite ao aluno um contacto com a realidade profissional, 

proporcionando a possibilidade de colocar em prática o conhecimento adquirido 

durante a sua formação teórica. 

  Uma vez que, a farmácia hospitalar é uma das mais importantes áreas de 

intervenção da actividade farmacêutica, é de grande interesse para o aluno ter a 

possibilidade desta componente fazer parte do seu estágio curricular. 

 O presente relatório tem como objectivo descrever o decurso do estágio em 

farmácia hospitalar, assim como os como os conhecimentos adquiridos. O estágio 

curricular decorrer nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, tendo 

uma duração de dois meses. 

 A oportunidade de realizar este estágio faculta ao aluno a possibilidade de 

perceber a função do farmacêutico na unidade hospitalar e a sua importância junto da 

população. Além disso, possibilita ao discente adquirir novos conhecimentos e 

consolidar os que até então foram adquiridos ao longo da sua formação académica. 

Contudo, é de salientar que a aprendizagem não termina com o estágio curricular, 

sendo este um ponto de partida para uma nova etapa, onde será necessário uma 

constante actualização e aquisição de conhecimentos.  
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2- Hospital geral de Santo António - 
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E 

O hospital Geral de Santo António (HGSA) encontra-se localizado no centro da 

cidade do Porto, na freguesia de Miragaia. Durante os seus duzentos e vinte anos de 

existência já experimentou muitas modificações, de modo a permitir que este se 

adapte à realidade de cada momento. [1]  

 

 

 

 

 

 

 

O Decreto-lei nº 326/2007, de 

28 de Setembro criou o Centro 

Hospitalar do Porto, E.P.E. (CHP), por 

fusão do Hospital Geral de Santo 

António com o Hospital Maria Pia e 

Maternidade Júlio Dinis. [1] O CHP é um 

Hospital central e escolar que visa a 

prestação de cuidados que melhorem a 

saúde dos doentes e da população, através de actividades de elevada diferenciação e 

no apoio e articulação com as restantes instituições de saúde. [1] 

2.1- Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) 

A “Farmácia Hospitalar” pode ser definida, segundo o Decreto-Lei n.º 44204, de 

22 de Fevereiro de 1962, como “o conjunto das actividades farmacêuticas exercidas 

em organismos hospitalares, com vista à colaboração nas funções de assistência que 

Ilustração I: Hospital Geral de Santo António 
[1]

 

Ilustração II: Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 
[1]
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pertencem a esses organismos hospitalares, bem como à promoção de acções de 

investigação científica e de ensino que lhes couber” [2]. Todas estas actividades são 

exercidas num departamento tecnicamente autónomo, que constitui os Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares, sujeitos à orientação geral dos Órgãos de Administração, 

perante os quais respondem pelos resultados do seu exercício e constituem um 

serviço de apoio clínico funcional hierarquicamente integrado no Hospital, 

assegurando a terapêutica medicamentosa aos doentes, com qualidade, eficácia e 

segurança [2]. 

A Unidade de Farmácia Hospitalar apesar não assumir um papel de 

protagonismo junto da população em geral desempenha um papel importante na 

prestação de cuidados de saúde. Deste modo, faz parte das suas competências as 

seguintes actividades [3]: 

 Selecção e obtenção de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos; 

 Reposição adequada de stocks de medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos; 

 Aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos e 

produtos de saúde; 

 Produção de medicamentos; 

 Validação da prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação;  

 Controlo de qualidade; 

  Participação em Comissões Técnicas (Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT)) 

 Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e prestação de 

Cuidados Farmacêuticos; 

 Participação em Ensaios Clínicas; 

 Informação sobre Medicamentos; 

 Desenvolvimento de acções de formação; 

 Promoção do uso racional dos medicamentos; 

 Adopção de medidas que permitam rentabilizar todos os recursos 

disponíveis. 

Recentemente os SFH foram transferidos para novas instalações no piso 0 do 

edifício Neoclássico do Hospital. Contudo, existe três sectores dos SFH que não se 
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encontram ainda nestas novas instalações, a Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) 

que se encontra localizada na área do Hospital de Dia, o sector de produção de 

formas farmacêuticas não estéreis e por último o sector dos injectáveis de grande 

volume e soluções para diálise, hemodiálise e hemofiltração. Os SFH encontram-se 

organizados em diferentes sectores, cada um deles com um farmacêutico 

responsável, podendo assim ser referidos: 

 Ambulatório (responsável Dr.ª Paulina Aguiar) 

 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) (responsável 

Dr.ª Branca Teixeira) 

 Armazém de produtos Farmacêuticos (APF) (responsável Dr.ª 

Patrocínia Rocha) 

 Produção (Dr.ª Alexandra Magalhães) 

 Unidade de Farmácia Oncológica (responsável Dr.ª Bárbara Santos) 

 Ensaios Clínicos (EC) (responsável Dr.ª Teresa Almeida) 

Os SFH encontram-se em funcionamento durante um período de vinte e quatro 

horas, sendo constituídos por uma equipa multidisciplinar e devidamente qualificada, 

entre eles farmacêuticos, técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT) e auxiliares 

operacionais (AO) e administrativos. Desta equipa faz parte a Dr.ª Alice Osório que é 

responsável pela direcção dos SFH, fazendo parte das suas funções a coordenação e 

representação deste serviço junto do Conselho de Administração. 

Sistema Informático 

O sistema informático GAFH (gestão hospitalar de armazém e farmácia) 

implementado nos SFH é um ponto-chave para o sucesso da actividade farmacêutica 

permitindo: 

 Simplificação de determinadas tarefas; 

 Redução de custos e dos erros inerentes a execução manual; 

O recurso ao GAFH permite optimizar e facilitar as tarefas relacionadas com a gestão 

de stocks e com todo o circuito do medicamento no hospital. Todos os novos dados 

introduzidos e todos os processamentos efectuados ficam registados no sistema 

informático, bem como o farmacêutico responsável pela operação [4]. 
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Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos  

O Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) é a base de toda a 

actividade hospitalar no que se refere à prescrição, produção e distribuição de 

medicamentos. Este constitui uma publicação oficial elaborada pela Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), onde constam 

todos medicamentos autorizados para utilização em meio Hospitalar. O FHMN é de 

utilização obrigatória no hospital, de acordo com o Despacho nº 13 885/2004 de 25 de 

Junho, contudo este não é restritivo e sendo assim os medicamentos que não se 

encontrem incluídos neste, podem ser utilizados dependendo da sua respectiva 

inclusão em Adenda ao FHNM. A elaboração da Adenda ao FHNM é da 

responsabilidade da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a qual recorre a 

análise de todas as requisições anteriores não incluídas no FHNM para a sua 

elaboração. À CFT cabe a função de selecionar criteriosamente quais destes 

medicamentos apresentam interesse para uso hospitalar, tendo em conta a sua 

eficácia, qualidade, segurança e a relação custo/benefício [5]. 

A Adenda pode incluir também medicamentos que não existem em Portugal e 

que são considerados fundamentais para as necessidades do hospital. Estes 

medicamentos surgem com a letra (D) e a sua prescrição médica deve ser 

acompanhada de uma justificação de Receituário de Medicamento, que 

posteriormente será avaliada pela CFT e pelo Conselho de Administração (CA) do 

hospital. No caso, de ser concedida a autorização é efectuado um pedido de 

Autorização de Utilização Especial (AUE) ao INFARMED [5]. 

Existem também fármacos de prescrição médica limitada e para os quais é 

necessária uma autorização da CFT. Estes surgem acompanhados com a letra (J) de 

modo a chamar a atenção [5]. 
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3- Descrição das tarefas realizadas 

No decorrer do estágio no Hospital Geral de Santo António foi objetivo da 

orientadora responsável por este (Dr.ª Teresa Almeida), proporcionar as condições 

para a aprendizagem das mais diversas tarefas realizadas no dia-a-dia dos SFH. O 

estágio foi organizado por semanas, sendo que na primeira semana decorreu a 

apresentação dos diferentes sectores dos SFH, de modo a transmitir as normas e 

regras de funcionamento destes e a sua organização. A primeira semana foi essencial 

para permitir a integração no local e na equipa de trabalho. Nas restantes semanas de 

estágio foi proporcionado ao estagiário percorrer os diferentes sectores dos SFH e 

apreender as diferentes tarefas realizadas em cada um destes. 

3.1- Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O armazém de produtos farmacêuticos é um sector dos SFH responsável por 

várias das etapas do circuito do medicamento, e como tal, de grande importância para 

o funcionamento dos restantes sectores dos SFH. Do circuito dos medicamentos 

fazem parte da responsabilidade deste sector as seguintes etapas: encomenda, 

recepção, conferência, armazenamento, aprovisionamento e gestão de stocks. Para 

além destas, é também no APF que se efectua a distribuição clássica de 

medicamentos e produtos farmacêuticos, assim como a validação do respectivo 

pedido. 

A gestão dos medicamentos e de outros produtos de saúde ocupa um papel 

central a nível hospitalar, uma vez que o encargo com medicamentos nos hospitais 

portugueses tem aumentado substancialmente. Assim, SFH para além do domínio 

clínico preocupam-se também com o aperfeiçoamento de todo o processo de gestão, 

com o objectivo de satisfazer as necessidades terapêuticas dos doentes, utilizando o 

mínimo de recursos possíveis. 

3.1.1 – Sistemas e critérios de aquisição de Medicamentos e Produtos 

Farmacêuticos  

A aquisição de medicamentos pelos SFH está sujeita a processos prévios de 

selecção tendo em conta as necessidades do hospital e os medicamentos que fazem 

parte do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) ou da respectiva 
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Adenda ao Formulário. Em determinadas situações e devidamente justificados por 

escrito podem também ser adquiridos medicamentos extra-formulário.   

A aquisição de todos produtos farmacêuticos (PF) é da responsabilidade do 

Director dos SFH, sendo que a decisão de aquisição está sujeita à aprovação pelo 

Conselho de Administração. Vários critérios encontram-se na base da decisão de 

aquisição dos diversos PF como: 

 Relação qualidade/preço;  

 Identificação da embalagem primária, uma vez que pode permitir 

diminuir o processo de manipulação (reembalagem ou identificação) 

relativamente aos medicamentos distribuídos em dose unitária; 

 Valor de encomenda mínimo; 

 Prazo de entrega; 

 Critérios de pagamento. 

A aprovação de aquisição de um determinado PF tem a validade de um ano, 

sendo pré-estabelecida a quantidade de produto necessária para esse período de 

tempo. Posteriormente, as encomendas são efectuadas e recebidas de modo 

fraccionado, para assim satisfazer as necessidades do momento.  

É importante referir que na aquisição PF devem ser sempre garantidos os 

princípios de livre concorrência, transparência e menor preço. Existem várias formas 

de aquisição de PF: 

Concursos Internos do CHP: 

 O concurso interno corresponde a realização de um concurso público de 

aquisição de produtos farmacêuticos. Na realização deste é publicado um caderno de 

encargos (lista de PF que se pretendem adquirir) em Diário da República e no jornal 

oficial da União Europeia. Posteriormente, os fornecedores têm a possibilidade de 

elaborarem e apresentarem as suas propostas. Este processo termina com uma 

análise detalhada de todas as propostas e com a eleição do fornecedor que apresente 

a proposta com as características técnicas definidas no concurso, ao menor preço. 

Contudo, esta forma de aquisição de PF já não é muito comum.  
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Catálogos de Aprovisionamento Público da Saúde – IGIF (Instituição 

de Gestão Informática e Financeira)  

 IGIF sob a tutela do Ministério da Saúde é a entidade responsável pela 

aquisição de todos os PF de grande consumo e por gerir o Catálogo de 

Aprovisionamento Público de Saúde. Este catálogo vem possibilitar a aquisição de 

bens e serviços por meio de contratos públicos de aprovisionamento, utilizando como 

meio de comunicação a internet [6]. 

 Os fornecedores interessados em que os seus PF sejam utilizados em 

ambiente Hospitalar Pública submetem as suas candidaturas. Estas, posteriormente, 

serão avaliadas e as melhores propostas darão origem ao Catálogo de 

Aprovisionamento Público de Saúde. Os SFH consultam o catálogo, sendo da 

responsabilidade do Director dos SFH escolher o fornecedor a quem deve ser 

efectuada a compra. Desta forma, IGIF funciona como um intermediário entre os 

hospitais e os fornecedores, facilitando a aquisição, gestão e controlo dos PF [6]. 

Ajuste directo com o fornecedor 

 Ajuste directo com o fornecedor é um processo utilizado quando se pretende 

adquirir produtos que não constem do Catálogo de Aprovisionamento Público de 

Saúde. O processo tem início com uma pesquisa de mercado, onde é solicitado aos 

fornecedores a apresentação de propostas, onde se incluiu preços e condições 

comerciais de aquisição, para produtos com determinadas características técnicas.  

Posteriormente, as propostas recebidas são analisadas e procede-se à 

selecção do fornecedor com maior interesse para a instituição, tendo por base os 

mesmos critérios usados nos outros processos de aquisição. 

Aquisição directa em situação de emergência 

 Este tipo de aquisição directa é um processo utilizado apenas em casos 

excepcionais, como casos de ruptura de stocks, de consumo anormal de um PF, de 

uma emergência ou ainda quando o volume de produto a encomendar é pequeno e 

não justifica os portes impostos pelo fornecedor. Nestes casos, os SFH podem 

recorrer a um fornecedor próprio que garanta uma resposta eficaz à emergência. 
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A escolha deste fornecedor também deve ser feita mediante a abertura de um 

concurso público e posterior análise das propostas recebidas. É de referir que nestes 

casos o fornecedor poderá ser uma farmácia comunitária. 

Autorização de Utilização Especial (AUE) 

 Existem medicamentos para uso humano que carecem de AUE, por serem 

medicamentos com indicações terapêuticas restritas. A comercialização e a utilização 

em Portugal, de medicamentos não possuidores de AIM, medicamentos que carecem 

de autorização de importação paralela ou medicamentos que embora as possuam, 

não estão comprovadamente a ser comercializados, apenas podem ser utilizados após 

autorização concedida pelo INFARMED [7]. 

 No que diz respeito aos medicamentos que não possuam quaisquer das 

autorizações referidas, o INFARMED, pode autorizar a sua utilização a nível nacional 

ao abrigo do disposto no artigo 92.º do DL n.º 176/2006, de 30 de Agosto, desde que 

sejam observados os requisitos e as condições definidas no regulamento aprovado 

pela Deliberação n.º 105/CA/2007, em 1 de Março de 2007 [7,8]. Deste modo, a AUE 

pode ser concedida num dos seguintes casos [7]: 

 Mediante justificação clínica, onde sejam considerados imprescindíveis à 

prevenção, diagnóstico ou tratamento de determinadas patologias; 

 Sejam necessários para combater a propagação, actual ou potencial, de 

agentes patogénicos, toxinas, agentes químicos, ou de radiação nuclear, 

susceptíveis de causarem efeitos nocivos;  

 Em casos excepcionais, sejam adquiridos pelos SFH e dispensados a um 

doente específico.  

Segundo a Deliberação anteriormente referida, as autorizações concedidas têm 

sempre carácter temporário e meramente transitório, cessando sempre que o 

medicamento passe a estar efectivamente comercializado em Portugal, ao abrigo de 

uma AIM ou de outra autorização. Para ser concedido AUE é necessário a entidade 

requerente ser uma instituição de saúde com autorização de aquisição directa de 

medicamentos concedida pelo INFARMED [7]. 

Assim sendo, é elaborado um pedido pelo Director de Serviço que se propõe a 

utilizar o medicamento requerendo um parecer a CFT. Caso seja autorizado o pedido 

pela CFT é submetido o pedido de AUE ao INFARMED para aprovação. 
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Casos especiais 

 A aquisição de produtos derivados de plasma humano é exclusivamente feita 

através da consulta do catálogo IGIF.  

Por sua vez, a aquisição dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

encontra-se sujeita a legislação específica, que exige que juntamente com a nota de 

encomenda seja preenchida uma requisição destes produtos. Esta requisição é 

posteriormente, em conjunto com a nota de encomenda, enviada ao fornecedor. Este 

assina e carimba a requisição, assinala a quantidade a ser fornecida e remete o 

original do documento aos SFH, onde é arquivado durante um período de 3 anos. 

3.1.2 – Gestão de Existências 

A correcta gestão de stocks é uma importante função dos SFH, tendo como 

objectivo evitar a ruptura de stocks, assim como o excesso dos mesmos que pode 

conduzir à expiração do prazo de validade, ao empate de capital e a diminuição do 

espaço físico disponível. 

 Tendo em vista a melhor utilização dos recursos disponíveis, foi implementado 

no CHP o modelo de gestão Hospital Logistics System (HLS) que aplica as 

ferramentas da filosofia Japonesa Kaizen ao meio hospitalar [1,9]. O sistema Kaizen é 

uma ferramenta importante na gestão de stocks, que leva a uma melhor rentabilização 

quer do pessoal quer do material [1,9]. Com Kaizen foi implementado um sistema visual 

de reposição de stocks, onde existe um Kanban (do japonês, placa ou cartão) 

estrategicamente colocado em cada PF armazenado, de maneira a que quando se 

alcança a caixa de um produto com Kanban associado, atinge-se o stock mínimo 

considerado o ponto de encomenda. Nesta altura, o Kanban deve ser colocado no 

local apropriado (caixa de “Produtos a encomendar”) para posteriormente se proceder 

a sua encomenda. Para se proceder a definição de um ponto de encomenda foram 

analisados os consumos anuais de todos os PF. Assim, este valor é definido tendo por 

base o seu consumo médio, o tempo médio de entrega da encomenda por parte dos 

fornecedores e o seu tempo de processamento. 

 Dependendo da classe do produto ou o local de armazenamento, o Kanban 

terá uma cor diferente. Este cartão dispõe ainda da seguinte informação:  

  Ponto de encomenda; 
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 Quantidade a encomendar; 

 Código do produto; 

 Designação; 

 Localização; 

 Observações. 

A adopção deste novo sistema permitiu eliminar algumas etapas mais morosas 

deste processo, rentabilizando a gestão e o tempo, e ainda diminuir o capital 

empatado em existências no APF. 

3.1.3 – Realização, Recepção e Conferência de Encomendas 

O desenvolvimento da encomenda é um processo realizado ao início do dia 

pelo farmacêutico responsável pelo APF. Para tal, procede-se a recolha dos kanbans 

das caixas de “Produtos a encomendar” e insere-se os códigos dos PF no sistema 

informático. Os dados relativos ao produto e a quantidade a encomendar ficam 

automaticamente inseridos numa lista comum entre o APF e o aprovisionamento.  

Por sua vez, recepção da encomenda é também considerada uma etapa muito 

importante, pois qualquer falha que ocorra pode influenciar negativamente todo o 

trabalho. Os PF são recepcionados num local apropriado, designado por área de 

recepção, e são acompanhados por uma guia de remessa e/ou factura.  

A recepção e conferência dos produtos adquiridos é realizada por um TDT e 

por um AO, seguindo determinados passos: 

 Inicialmente o AO verifica os seguintes passos (no caso de se encontrar tudo 

conforme coloca um carimbo com a informação “recebido e não conferido” na 

factura ou guia de remessa e carimba a documentação da transportadora): 

 Encomenda destina-se aos SFH do CHP; 

 Número de volumes está correcto; 

 Estado das embalagens que contêm os PF; 

 Presença de guia de remessa e/ou factura. 

 Posteriormente um TDT verifica os seguintes passos (no caso de se encontrar 

tudo conforme coloca um carimbo com a informação “recebido e conferido”, 

nome e número mecanográfico do TDT e data na factura ou guia de remessa): 

 Produto facturado corresponde ao enviado, através da factura ou guia 

de remessa; 
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 Produto facturado corresponde ao encomendado, através da nota de 

encomenda; 

 Quantidade, lote e prazo de validade. 

Para finalizar o processo a nota de encomenda é anexada a factura e/ou guia 

de remessa e entregue aos serviços de aprovisionamento para que possa ser dada a 

entrada dos PF em stock. 

No caso de se tratar de estupefacientes e psicotrópicos é necessário arquivar 

em dossier apropriado a requisição que os acompanha. Relativamente aos 

hemoderivados é necessário verificar se vêm acompanhados do Certificado de 

Autorização de Utilização de Lote (CAUL) emitido pelo INFARMED, correspondente 

aos lotes recepcionados. Por último, os medicamentos destinados aos Ensaios 

Clínicos (EC) não são conferidos no APF, sendo enviados para o sector dos EC onde 

posteriormente será conferida a encomenda. 

3.1.4 – Devolução de Encomendas 

 A devolução de uma encomenda ocorre sempre que surge alguma situação de 

não conformidade. Esta pode assim ocorrer devido a alguns fatores, como: o produto 

enviado não corresponder ao pedido, o produto enviado apresenta danos devido ao 

transporte inadequado e prazo de validade curto. 

 Perante uma situação de não conformidade deve-se contactar o fornecedor ou 

laboratório para pedir a recolha do produto. Até esse momento os produtos devem 

ficar armazenados num local apropriado. 

3.1.5 – Armazenamento  

 Após conclusão da recepção das encomendas, torna-se necessário proceder 

ao seu correcto armazenamento, de uma forma organizada e funcional, de modo a 

facilitar todo o processo logístico de distribuição. 

 O APF encontra-se organizado em três sectores, o sector dos injectáveis de 

grande volume e soluções para diálise, hemodiálise e hemofiltração, o sector para 

armazenamento de produtos inflamáveis, anti-sépticos e desinfectantes e por último o 

sector que corresponde ao armazém em geral. Este encontra-se organizado em 

diferentes zonas: 

 Grandes volumes; 
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 Nutrição; 

 Material de penso; 

 Sector de medicamentos organizado por ordem alfabética; 

 Sala de armazenamento dos PF destinados ao ambulatório; 

 Sala de armazenamento dos estupefacientes; 

 Sala de armazenamento dos PF de frio. 

Nas diferentes zonas os PF são armazenados por ordem alfabética da sua 

denominação (Denominação Comum Internacional (DCI) no caso dos medicamentos), 

por ordem crescente de dosagem e de acordo com o princípio FEFO (First Expired, 

First Out). Durante o armazenamento existe uma série de parâmetros a ter em conta: 

 Temperatura inferior entre 15 e 25º C; 

 Humidade inferior a 60%; 

 Proteção de luz solar directa; 

 Temperaturas entre os 2 e 8ºC, para os medicamentos que exigem baixas 

temperaturas de conservação, em frigoríficos próprios; 

 Sala de acesso restrito e controlado para armazenamento de psicotrópicos e 

estupefacientes. 

3.1.6 – Controlo dos Prazos de Validade 

 O controlo dos prazos de validade é um procedimento necessário e 

assegurado pelos farmacêuticos, de modo a garantir a qualidade dos PF existentes no 

APF. Deste modo, para que seja possível um controlo é necessário que no momento 

da recepção seja registado o lote e o prazo de validade dos PF. Estes posteriormente 

são introduzidos no sistema informático pelos serviços administrativos, o que vai 

permitir que mensalmente seja emitida uma lista com todos os PF cujo prazo de 

validade expire nos três meses seguintes. Os PF que constem da lista emitida são 

verificados e separados os que se encontrem nessa situação. 

 Após verificar e separar os PF, cujo prazo de validade termine nos três meses 

seguintes, é necessário entrar em contacto com o fornecedor. Este pode ou não 

aceitar a devolução, sendo que se aceitar pode enviar novos PF com um prazo de 

validade mais alargado ou então emitir uma nota de crédito. 
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3.1.7 – Empréstimos de Produtos Farmacêuticos 

 Os empréstimos de PF são utilizados nos SFH para contrair ou realizar 

empréstimos a outros hospitais públicos ou privados. Estes empréstimos surgem em 

situações pontuais para solucionar uma inesperada ruptura de stock. 

 Os empréstimos são introduzidos no sistema informático, ficando registado a 

quantidade, lote e o prazo de validade do PF em causa. Uma cópia do documento 

acompanha o PF e outra é arquivada num dossier.  

3.1.8 – Dispensa de Produtos Farmacêuticos a partir do APF 

 No APF a distribuição de medicamentos é efectuada pelo sistema de 

distribuição clássica. Este sistema de distribuição de medicamentos foi o primeiro a ser 

utilizado a nível hospitalar e consiste no fornecimento de medicamentos por parte dos 

SFH para reposição de stocks existentes nos serviços clínicos, blocos e consultas com 

quantidades previamente estabelecidas e para determinados períodos de tempo.  

 O sistema de distribuição clássica ao estabelecer stocks nos diferentes 

serviços permite um rápido e fácil acesso aos medicamentos em situações de 

emergência, contudo apresenta grandes desvantagens: 

 Impossibilidade de acesso do farmacêutico ao perfil farmacoterapêutico do 

doente; 

 Menor possibilidade do farmacêutico integrar a equipa de saúde; 

 Maior dificuldade no controlo dos prazos de validade e das condições especiais 

de armazenamento; 

 Maior dificuldade no controlo dos stocks nas enfermarias pelo farmacêutico; 

 Mais trabalho para o enfermeiro com os medicamentos e menos tempo para a 

prestação dos cuidados de saúde. 

 Hoje em dia, os SFH utilizam o sistema de distribuição clássica apenas em 

alguns serviços, nomeadamente o Serviço de Urgência, UCIU (Unidade de Cuidados 

Intermédios de Urgência), UCIP (Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente), 

Cuidados Intensivos, Cuidados Intensivos Pós-cirúrgicos, Cuidados Intensivos 

Neonatais e Pediátricos, Serviço de Pediatria, Viatura Médica de Emergência e 

Reanimação (VMER), Blocos e Consultas. Este sistema de distribuição de 

medicamentos ainda se mantém nestes serviços, pela necessidade de um acesso 
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rápido aos medicamentos e devido a impossibilidade de prever o período de tempo 

que o doente aí permanecerá. 

A distribuição clássica tem por base a reposição de stocks pré-definidos para 

cada serviço. Para efectuar a reposição dos stocks os serviços enviam através do 

sistema informático (ou eventualmente em papel) uma requisição de medicamentos 

para o APF. Após recepção da requisição, o farmacêutico verifica se os medicamentos 

fazem parte do stock e se a quantidade requisitada é adequada. De seguida, um TDT 

prepara a medicação e coloca-a em caixas devidamente identificadas com o nome do 

serviço, para posteriormente ser transportada por um AO para o respectivo serviço. No 

caso de existir medicação de frio é necessário identificar a caixa com uma menção de 

que esta contém esses medicamentos, além disso deve ser mantida no frigorífico até 

ao momento do transporte. A acompanhar as caixas com os medicamentos vai um 

comprovativo da medicação debitada ao serviço, devidamente datada e assinada pelo 

TDT, devendo também ser assinada pelo enfermeiro que a recebe. 

Por vezes, os serviços fazem requisições de medicamentos que não fazem 

parte dos stocks estabelecidos, mas que constam do FHNM ou da adenda. Para que 

esta medicação seja fornecida é necessário que a requisição seja efectuada num 

impresso com a identificação do doente. Pode ainda ocorrer o pedido de 

medicamentos que não pertençam ao FHNM nem à Adenda, ou que mesmo fazendo 

parte destes necessitem de justificação. Nestes casos, é necessário preencher um 

impresso de “Justificação de Receituário de Medicamentos”, para que a CFT analise a 

situação e dê o seu parecer. 

Existe serviços onde a reposição de stock é feita por níveis, designada 

reposição de stocks por níveis, nomeadamente o Serviço de Urgência e UCIU. Nestes 

casos, um TDT desloca-se três vezes por semana ao serviço, e contabiliza os 

medicamentos que são necessários repor. No APF o TDT prepara a medicação como 

já anteriormente referido. Existe ainda o “Sistema de Dupla Caixa” em alguns serviços, 

este tem por base a utilização de duas caixas com um stock estabelecido, que 

funciona como kanban. Deste modo, o serviço utiliza primeiro a medicação da primeira 

caixa e quando esta terminar é enviada para o APF para reposição, ficando durante 

este período o serviço a utilizar a medicação da segunda caixa. 
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Anti-sépticos e desinfectantes  

 A prevenção da infecção hospitalar passa, entre outros procedimentos, por 

uma correcta utilização dos anti-sépticos e dos desinfectantes.  

 Os serviços possuem um stock previamente estabelecido, que é reposto pelos 

SFH aquando do envio de uma requisição em impresso próprio feita pelo enfermeiro 

do serviço. O impresso apresenta-se sob a forma de quadruplicado e no final do 

aviamento pelo TDT é assinado e datado, sendo que o triplicado é enviado juntamente 

com os produtos. No caso, de algum produto não ser fornecido é referida essa falta no 

triplicado, para que deste modo o enfermeiro volte a fazer o pedido, uma vez que as 

requisições não ficam pendentes. Alguns serviços utilizam o “Sistema de Dupla Caixa”. 

Injectáveis de Grande Volume 

 A requisição destes PF é da responsabilidade do enfermeiro do serviço e é 

elaborada em impresso próprio ou através do sistema informático, para reposição de 

stocks previamente estabelecidos. O TDT procede ao aviamento das requisições 

recebidas no dia anterior e das mencionadas como pedidos urgentes. Posteriormente, 

estes são transportados por um AO ao respectivo serviço, fazendo-se acompanhar do 

duplicado do impresso de requisição (datado e assinado pelo TDT) ou da folha de 

débito emitida pelo sistema informático, que deverá ser devolvido ao APF depois de 

assinado pelo enfermeiro que recebe os produtos. 

3.2 – Unidade de Farmácia de Ambulatório  

 A Unidade de Farmácia de Ambulatório permite satisfazer as necessidades do 

doente em regime de ambulatório, o qual pode ser definido como aquele que é 

assistido num qualquer estabelecimento hospitalar, mas realiza o seu tratamento no 

domicílio em regime de não internamento. A dispensa de medicamentos a estes 

doentes, pelos SFH, surge pela necessidade de vigilância e controlo de determinadas 

patologias crónicas e planos terapêuticos prescritos em estabelecimentos de cuidados 

de saúde, que não podem ser assegurados pelas farmácias comunitárias. O elevado 

valor económico e o potencial tóxico de algumas destas terapêuticas, assim como a 

necessidade de assegurar a adesão dos doentes às mesmas, são factores adicionais 

que motivam a sua dispensa em ambulatório [3]. 
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 O tratamento em regime de ambulatório apresenta várias vantagens, tanto para 

o doente como para o hospital, nomeadamente possibilita ao doente um maior 

conforto, garante a possibilidade de continuar o seu tratamento em ambiente familiar e 

reduz o risco de infecção nosocomial. Por sua vez, ao hospital permite a diminuição 

dos encargos inerentes ao internamento e o aumento do número de camas 

disponíveis [3].  

 A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório destina-se 

sobretudo para as patologias crónicas, e possibilita ao farmacêutico a integração na 

equipa de saúde. Além disso, o farmacêutico tem como função garantir a adesão a 

terapêutica, monitorizar a terapêutica e vigiar o aparecimento determinadas reacções 

adversas que podem surgir inerentes à terapêutica utilizada [3].  

3.2.1 – Organização Física e Funcional da Unidade de Farmácia de 

Ambulatório  

 A Unidade de Farmácia de ambulatório apresenta determinadas características 

na sua organização que facilitam e permitem a distribuição de medicamentos em 

regime de ambulatório. Assim, esta unidade apresenta acesso para o exterior e é 

constituída por uma área administrativa, sala de espera, armazém e área de 

atendimento. No decorrer do período de estágio, a Unidade de Farmácia de 

Ambulatório foi remodelada, passando a área de atendimento a ser constituída por 

três postos de atendimento equipados com computador, quando anteriormente apenas 

existiam dois.  

Por sua vez, no armazém foram substituídas as estantes com prateleiras, onde 

os PF eram armazenados, por um móvel com várias gavetas próprio para esta função. 

No armazém existem ainda três frigoríficos para armazenar os produtos que 

necessitam de frio. A forma de organização dos medicamentos manteve-se, sendo 

estes organizados por patologias e dentro destas por ordem alfabética de DCI: 

 DRC (Doenças Renais Crónicas); 

 Imunologia (Anti-retrovíricos); 

 GER (Geral); 

 IO (Infecções oportunistas); 

 HP (Hipertensão pulmonar); 

 AC/FQ (Ataxias cerebelosas e Fibrose Quística);  
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 SIC (Síndrome do Intestino Curto);  

 QT (Citotóxicos/Hormonas); 

 Nutrição. 

O armazém do ambulatório segue as mesmas regras de armazenamento do 

APF e no que diz respeito a gestão de stocks é efectuada também pelo sistema de 

kanbans. Estes vão sendo recolhidos e armazenados para no final do dia serem 

entregues no APF.  

3.2.2 – Enquadramento Legal da Unidade da Farmácia de Ambulatório 

 A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório incluiu os 

medicamentos que se encontrem abrangidos pela legislação e aqueles que, não 

estando suportados por disposições legais, são autorizados pela CFT e pelo CA. 

 A dispensa de medicamentos aos utentes em regime ambulatório deve então 

ser feita mediante Diplomas Legais direcionados para Patologias Especiais, que vêm 

regulamentar a cedência de Medicamentos. Nos diplomas legais encontram-se 

abrangidas as seguintes patologias: artrite reumatóide, espondilite anquilosante, artrite 

psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas; Fibrose quística; 

Insuficiência Renal Crónica (IRC); Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH); 

Deficiência da hormona de crescimento na criança; Sindroma de Turner; Esclerose 

Lateral Amiotrófica (ELA); Sindroma de lennox-gastaut; Paraplegias espásticas 

familiares e ataxias cerebelosas hereditárias; Profilaxia da rejeição aguda de 

transplante alogénico renal, hepático e cardíaco; Hepatite C; Esclerose múltipla; 

Acromegalia; Doença de Crohn; Paramiloidose [10]. 

 Respectivamente aos medicamentos que não se encontram abrangidos pelos 

Diplomas Legais podem ser dispensados de acordo com a autorização pela CFT e CA. 

Nestes casos, estão incluídos medicamentos para patologias específicas (como por 

exemplo a Hepatite B), medicamentos para situações clínicas específicas e ainda por 

razões socio-económicas que impedem a aquisição por parte do doente em farmácias 

comunitárias. 

3.2.3 – Dispensa de Medicamentos em Regime de Ambulatório 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório necessita de uma 

receita médica própria devidamente preenchida pelo médico prescritor, com a 

identificação do doente, do médico e do hospital. Aquando da recepção da receita é 
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necessário verificar se os medicamentos encontram-se abrangidos pelos Diplomas 

Legais e no caso dos medicamentos não se encontrarem abrangidos por estes, 

verificar se estão devidamente autorizados (as autorizações devem ser arquivadas em 

dossier). Posteriormente, o farmacêutico procede a dispensa de medicamentos para 

um mês de tratamento, sendo que é necessário uma autorização do CA para poder 

ser alargado para mais um período maior (documento arquivado deve ser arquivado 

em dossier). 

O farmacêutico recebe a prescrição médica em formato electrónico, 

excepcionalmente recebe receitas manuais do serviço de pediatria e receitas de 

nutrição artificial. A receita electrónica deve mencionar vários dados, entre eles o 

nome do doente, número de telefone, subsistema de saúde, número de utente, 

número de processo, data da prescrição, data da próxima consulta e a assinatura do 

médico. Após verificar os dados anteriormente referidos, procede-se a introdução de 

alguns destes no sistema informático (GHAF) para procurar o doente em causa e 

assim aceder a ficha do utente onde consta a medicação. De seguida, deve-se 

verificar na ficha do doente se a medicação que consta na receita electrónica 

corresponde a prescrição existente no sistema informático. Neste é necessário ainda 

selecionar determinadas informações, como a dose, número de tomas, data da 

próxima consulta, entre outros.  

O GHAF calcula automaticamente o número de unidades de cada 

medicamento que é necessário dispensar até a próxima consulta. Contudo, como já 

referido a medicação só pode ser dispensada por um mês, podendo deste modo ficar 

medicação pendente.  

Os medicamentos são dispensados ao utente de preferência na embalagem 

original. Caso não seja possível estes são entregues dentro de envelopes fechados e 

devidamente identificados com DCI, dose, quantidade dispensada e nome comercial 

(caso se aplique). Aquando da dispensa de medicamentos para os quais é exigido a 

manutenção da cadeia de frio durante o seu transporte, estes são colocados em 

bolsas térmicas com acumuladores de frio, devidamente identificados com uma 

etiqueta apropriada mencionando “Conservar no frigorífico” e informando ao doente o 

seu modo de conservação.  

Após dispensar os medicamentos o farmacêutico debita no GHAF a quantidade 

de medicamentos fornecida. Caso fiquem medicamentos pendentes o GHAF emite um 
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documento onde estes se encontram enumerados e com a respectiva quantidade em 

falta. O documento é entregue ao utente e deve ser apresentado numa próxima visita 

à Unidade de Farmácia de ambulatório. No que diz respeito à receita, esta deve ser 

assinada e datada pelo farmacêutico e pelo utente, e posteriormente arquivada 

juntamente com a folha de débito emitida pelo sistema informático. 

Relativamente as receitas manuais, esta é elaborada num modelo próprio do 

CHP. Aquando da recepção deste modelo de receita o farmacêutico deve prestar 

atenção a presença de diferentes itens: 

 Autocolante identificativo do doente (nome do doente, número do processo, 

número do episódio, data da consulta, entre outros) 

 Assinatura do médico  

 Data  

 Vinheta do médico e do hospital 

 Medicamentos prescritos por DCI (dose, fórmula farmacêutica, via de 

administração, posologia) 

Durante o processo de validação é necessário procurar no sistema informático 

a ficha do doente e introduzir na respectiva ficha os medicamentos prescritos na 

receita manual e preencher os campos relativos a dose, posologia, data da próxima 

consulta. A introdução destes dados permite ao GHAF calcular automaticamente a 

quantidade de medicamentos a dispensar até a próxima consulta. Posteriormente, o 

farmacêutico procede do mesmo modo como na receita electrónica. Contudo, é 

importante referir que neste caso é anotado no triplicado da requisição a quantidade 

de medicamentos dispensada e este entregue ao doente. Este documento vai permitir 

ao doente fazer um próximo levantamento de medicação, no caso de ficarem 

medicamentos pendentes. Nestas situações é necessário também arquivar a 

requisição original num dossier próprio na Unidade de Farmácia de Ambulatório. 

3.2.4 – Atendimento e Informação ao Utente/Doente  

 Para promover a adesão ao tratamento e a correcta utilização dos 

medicamentos dispensados, o farmacêutico deve no momento da dispensa transmitir 

ao utente/doente toda a informação pertinente acerca da terapêutica. Esta deve ser 

transmitida de forma correcta e individualizada, procurando atender às necessidades e 

características particulares de cada utente/doente. Assim, o farmacêutico deve [11]: 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Hospital Geral de Santo António - Centro Hospitalar do Porto, E.P.E 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto                                                                                                                              

 

 
- 21 - 

 

 Ensinar o doente a identificar os medicamentos através da respectiva 

cartonagem;  

 Indicar a via e modo de administração, posologia e precauções com a toma, 

nomeadamente em termos de interacções farmacológicas e alimentares;  

 Informar acerca da conservação dos medicamentos e dispositivos médicos, e 

do seu manuseamento;  

 Avisar, sem alarmismos, para a eventualidade de ocorrência de Reacções 

Adversas a Medicamentos (RAM), sobretudo as mais frequentes e as que 

exigem avaliação médica;  

 Alertar para a não interrupção do tratamento por iniciativa própria, devendo 

sempre falar com o seu médico antes de tomar qualquer decisão;  

 Oferecer folhetos informativos disponíveis sobre informações gerais acerca dos 

medicamentos e patologias;   

As informações, verbais e/ou escritas, prestadas acerca dos medicamentos, 

devem ser fornecidas em linguagem simples, compreensível e adaptada ao nível 

sociocultural do doente. O importante é que a mensagem transmitida seja percebida e 

interiorizada, devendo o Farmacêutico, para se certificar que tal acontece, questionar o 

doente acerca das informações cedidas e incentivá-lo a expor as suas dúvidas. Para 

além da prestação de informação, o Farmacêutico deve realizar um acompanhamento 

e vigilância farmacoterapêutica constante. 

3.2.5 – Venda de Medicamentos a Doentes ou Entidades 

 Através da venda de medicamentos na Farmácia Hospitalar, outros doentes 

que não se encontrem em regime de ambulatório, podem usufruir da dispensa de 

medicamentos de uso não exclusivo hospitalar na Unidade de Farmácia de 

Ambulatório, como o determina o Regulamento Geral da Farmácia Hospitalar (FH), 

disposto no Decreto-Lei n.º 44 204/62, de 2 de Fevereiro, e os Decreto-Lei n.º 29/97, 

de 23 de Janeiro e n.º 206/2000, de 1 de Setembro [2,12,13]. 

 O Decreto-Lei n.º 44 204/62 estabelece que não é permitido às farmácias ou 

serviços hospitalares vender medicamentos ao público, excepto quando [2]: 

 Na localidade não exista farmácia particular; 

 Em situação de emergência individual ou colectiva, se apure não haver no 

mercado local os medicamentos necessários;  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Hospital Geral de Santo António - Centro Hospitalar do Porto, E.P.E 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto                                                                                                                              

 

 
- 22 - 

 

 As farmácias pertençam a Santas Casas da Misericórdia que já possuam 

alvará de venda ao público. 

O Decreto-Lei n.º 29/97, que regula o regime excepcional de aquisição e 

dispensa de medicamentos nos estabelecimentos e serviços de saúde, foi revogado 

pelo Decreto-Lei n.º 206/2000. Este último estabelece que o Ministro da Saúde pode 

autorizar as farmácias hospitalares e outros estabelecimentos e serviços de saúde, 

públicos e privados, a dispensar medicamentos ao público quando: 

 Surjam circunstâncias excepcionais susceptíveis de comprometer o normal 

acesso aos medicamentos, nomeadamente o risco de descontinuidade nas 

condições de fornecimento e distribuição, com as implicações sociais 

decorrentes;  

 Por razões clínicas resultantes do atendimento em serviço de urgência 

hospitalar se revele necessária ou mais apropriada a imediata acessibilidade 

ao medicamento. 

3.2.6 – Devolução de Medicamentos 

 As devoluções de medicamentos por parte dos doentes à Unidade de Farmácia 

de Ambulatório podem ser efectuadas por diferentes motivos, destes destacam-se: 

 Alteração/descontinuação da terapêutica ou dose;  

 Falecimento; 

 Intolerância por RAM. 

Após a recepção dos medicamentos o farmacêutico é responsável por verificar 

se estes se encontram nas condições adequadas para serem novamente 

dispensados. No final, o farmacêutico acede ao GHAF e faz a revertência dos 

medicamentes selecionados. 

3.3 – Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

 Nos SFH surgiu a DIDDU com o objectivo de colmatar as lacunas da 

distribuição clássica. Deste modo, a DIDDU apresenta várias vantagens: 

 Maior controlo do medicamento no seu circuito; 

 Diminuição de desperdícios; 
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 Maior controlo dos custos; 

 Acesso ao perfil farmacoterapêutico doente (maior intervenção farmacêutica);  

 Diminuição da ocorrência de interacções;  

 Diminuição de falhas na prescrição médica.  

Neste sistema de distribuição o farmacêutico tem um papel mais activo 

comparativamente a distribuição clássica, uma vez que neste sistema é responsável 

pela validação da prescrição médica, controlando assim os medicamentos 

dispensados para cada doente. As doses de medicamentos dispensados destinam-se 

a suprir as necessidades de cada doente para períodos de 24 horas, sendo apenas 

uma excepção o final de semana, onde são dispensadas doses de medicamentos para 

períodos de 48 horas (sábado e domingo). 

O farmacêutico inicia o processo de distribuição individual diária com a 

validação da prescrição médica disponível através do GHAF.O sistema informático 

permite através de um sistema de cores detectar facilmente os serviços e as camas 

onde é necessário validar prescrições, além disso, permite ainda diferenciar as que 

são consideradas “urgentes”, pois aparecem de cor vermelha. 

Aquando da validação da prescrição médica o farmacêutico deve ter em conta 

diferentes parâmetros, entre eles: 

 Se o medicamento faz parte do FHNM ou da Adenda, ou se necessita de 

justificação (J); 

 Se é previsível alguma interação medicamentosa; 

 Se a dose, via e ritmo de administração se encontra de acordo com o previsto 

no RCM (Resumo das Características do Medicamento); 

 Se o medicamento prescrito se destina a ser utilizado para indicações 

terapêuticas as quais se encontra aprovado no RCM; 

 Validade das prescrições: anti-infecciosos (7 dias), nutrição artificial (10 dias), 

material de penso (8 dias) e paracetamol intravenoso (IV) (1 dia, excepto  se a 

via oral se encontrar indisponível) 

O farmacêutico deve entrar em contacto com médico sempre que surja alguma 

questão durante o processo de validação das prescrições, para tal preenche um 

campo no sistema informático denominado “Observação da Farmácia”. Quando a 

validação das prescrições está concluída procede-se a emissão das listas de 
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medicamentos por doente, para cada serviço. Estas listas são entregues aos TDT para 

que estes preparem as respectivas malas. O local onde as malas são preparadas está 

organizado em células de aviamento, nestas encontram-se os medicamentos que são 

mais utilizados por determinados serviços. No caso, do medicamento pretendido não 

existir no stock da célula de aviamento recorre-se a um stock central existente no 

local. 

Os medicamentos encontram-se embalados na sua forma unitária e 

devidamente identificados (DCI, nome comercial ou do laboratório, dose, lote e prazo 

de validade). Nas células estes são organizados por ordem alfabética de DCI, nas 

respectivas gavetas das células.  

Até que as malas sejam enviadas para os respectivos serviços, os 

farmacêuticos validam as possíveis alterações que possam ocorrer nas prescrições 

anteriores. Posteriormente, o farmacêutico emite listas com as diferenças resultantes 

das alterações nas prescrições e entrega ao TDT que procede a correção da 

medicação nas respectivas malas. Relativamente aos medicamentos aos 

medicamentos que necessitam de ser conservados no frio, estes são preparados e 

colocados no frio até ao momento em que as malas são transportadas. Este processo 

termina com o transporte das malas para os respectivos serviços.  

3.4 – Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Controlo 

Especial  

3.4.1 – Dispensa de Psicotrópicos e Estupefacientes 

 Alguns serviços do CHP possuem um stock de psicotrópicos e estupefacientes, 

deste modo sempre que é necessário administrar algum destes medicamentos 

recorre-se ao stock existente no serviço. Em simultâneo, é preenchida uma requisição 

de reposição de stock para os SFH. 

 Quando a requisição destes medicamentos chega aos SFH, são os 

farmacêuticos os responsáveis por todas as tarefas relacionadas com estes, assim 

sendo:  

 Validar a requisição; 

 Preparar a medicação necessária; 
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 Escrever na requisição a quantidade dispensada; 

 Assinar e datar a requisição; 

 Debitar no sistema informático a medicação dispensada. 

As requisições devem também ser assinadas pelo responsável pelo transporte 

dos medicamentos até aos respectivos serviços e ainda pelo enfermeiro que recebe a 

medicação. 

3.4.2 – Dispensa de Hemoderivados 

 Os hemoderivados devido à sua natureza exigem um controlo rigoroso, de 

modo a que em alguma eventualidade seja fácil identificar o hemoderivado 

administrado e fazer assim um rastreio. 

 A prescrição médica dos hemoderivados é também realizada em impresso 

próprio. Este impresso é constituído por três quadros, onde o quadro A (identificação 

do médico prescritor e do doente) e B (identificação do hemoderivado e justificação 

clínica) são preenchidos pelo médico. Por sua vez, o quadro C (identificação do 

hemoderivado dispensado, lote, fornecedor e número de certificado do INFARMED) é 

preenchido pelo farmacêutico aquando da dispensa. O duplicado deste impresso é 

enviado para o serviço juntamente com o respectivo hemoderivado.  

O hemoderivado deve ser devidamente identificado com as condições de 

conservação, identificação do doente e do serviço, através de um autocolante 

colocado na embalagem. No caso, deste hemoderivado não ser administrado num 

período de 24 horas, deve ser devolvido aos SFH. 

3.4.3 – Dispensa de Antídotos  

 No CHP a prescrição de antídotos é feita em impresso próprio. Neste impresso 

deve constar a identificação do utente, a designação do antídoto, o diagnóstico e um 

resumo do quadro clínico do utente. 

 O impresso para a prescrição de antídotos é quadruplicado, sendo o triplicado 

e o quadruplicado enviados para SFH, para que deste modo proceda-se a dispensa do 

respectivo antídoto. 

3.4.4 – Dispensa de Material de Penso 

 A escolha correcta do material de penso a utilizar numa ferida é fundamental 

para o sucesso do tratamento. Deste modo, é necessário ter em conta as 
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características apresentadas pelas feridas, entre elas, a localização da ferida, a 

presença de sinais de infecção, de odor, de necrose, de exsudado, de granulação e de 

epitelização. Todas estas caracteristas encontram-se descritas no impresso próprio 

para a requisição de material de penso. A descrição da ferida vai permitir ao 

farmacêutico validar o material de penso prescrito. 

 O impresso utilizado para a prescrição de material de penso apresenta também 

a identificação do doente, do serviço e informação sobre a origem da ferida (dados 

posteriormente analisados pelo hospital).  

 Após, análise da requisição pelo farmacêutico procede-se a dispensa do 

material de penso. A requisição apresenta uma validade de 8 dias, sendo portanto 

necessário proceder a renovação desta, no caso de continuação do tratamento.  

3.5 – Produção de Medicamentos  

A manipulação clínica pode ser definida como “uma prática farmacêutica 

integrada, que visa a obtenção de medicamentos manipulados com qualidade, 

seguros e efectivos, cuja preparação tem em consideração o perfil fisiopatológico 

específico de cada doente, obtido através de uma entrevista clínica, e ainda a 

disponibilização desses medicamentos acompanhada pela informação necessária ao 

seu uso correcto” [14].  

 O artigo 76.º do DL n.º 288/2001, de 10 de Novembro prevê que faz parte do 

acto farmacêutico o desenvolvimento e a preparação da forma farmacêutica dos 

medicamentos [15]. Tendo em conta, que numa época em que impera a industrialização 

massiva e onde praticamente todos os medicamentos existem comercializados, a 

produção de medicamentos manipulados tende a diminuir. De acordo com a Portaria 

n.º 594/2004 de 2 de Junho, um medicamento manipulado é definido como qualquer 

preparado oficinal ou fórmula magistral preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico, competindo a sua preparação às farmácias ou 

serviços farmacêuticos hospitalares [16]. No entanto, os medicamentos manipulados 

continuam a ocupar um lugar importante no contexto dos SF hospitalares, por 

inúmeras razões como: 

 Personalização e adaptação da terapêutica; 
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 Colmatar lacunas farmacoterapêuticas; 

 Vantagens económicas. 

Com o objectivo de preparar medicamentos manipulados com qualidade, 

segurança e eficácia os SFH têm em consideração os Decretos-Lei n.º 90/2004, de 20 

de Abril [17], e n.º 95/2004, de 22 de Abril [18] e a Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho 

[16], que aprova as “Boas Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos 

Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”. 

 Nos SFH a produção encontra-se dividida em três áreas, área de produção de 

não estéreis, área de produção de estéreis e área de produção de citostáticos (UFO). 

3.5.1 – Formas Farmacêuticas Estéreis 

3.5.1.1 – Organização do Espaço e Controlo de Qualidade 

 De acordo com a Portaria n.º 42/92, de 23 de janeiro, é fundamental que a 

produção de formas farmacêuticas estéreis (FFE) seja efectuada em áreas limpas, 

onde a entrada dos operadores e dos materiais é realizada por antecâmaras [19]. Assim 

as FFE são preparadas num local adequado que é constituído por três zonas 

diferentes: 

 Zona Negra: é uma zona não estéril, onde é preparado o material e onde os 

operadores devem retirar acessórios, calçar proteção para calçado, colocar 

uma proteção para o cabelo e uma máscara. Também nesta zona os 

operadores devem proceder a lavagem e desinfeção das mãos até ao cotovelo. 

 Zona Cinzenta: é uma zona não estéril, onde o operador deve equipar-se com 

vestuário estéril, voltar a desinfectar as mãos e colocar luvas. 

 Zona Branca: é uma zona estéril, onde se procede a preparação das FFE. 

Tendo em conta a existência destas três zonas, quando é necessário fazer 

uma transferência de material entre a zona negra e a branca recorre-se a utilização de 

um transfer. Na zona branca as FFE são preparadas dentro da câmara de fluxo de ar 

laminar (CFL) para garantir a qualidade das preparações. Além disso, os operadores 

têm que ter em conta alguns procedimentos, como: 

 Ligar trinta minutos antes do inicío da preparação a CFL e desinfectar com 

álcool a 70º; 
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 Pulverizar com álcool a 70º todo o material que entre na CFL 

(descontaminação); 

 Estar no máximo três pessoas na sala branca; 

 Evitar que operados que apresentem infecções, principalmente das vias 

respiratórias superiores, trabalhem na CFL; 

 Separar devidamente o material contaminado do não contaminado. 

Nesta área decorre essencialmente a produção de nutrição parentérica (NP) e 

de preparações extemporâneas estéreis (PEE). Como estas são constituídas por 

compostos inertes, as suas preparações vão decorrer na câmara de fluxo de ar 

laminar vertical presente na sala branca, uma vez que não implica riscos para o 

operador. Na sala branca existe ainda uma pequeno stock, onde está incluído os 

diferentes constituintes utilizados na preparação da NP e ainda o material clínico 

necessário para proceder a sua preparação. 

O controlo de qualidade das FFE é realizado antes e no final de uma 

preparação. Deste modo, antes de dar início a preparação das FFE o farmacêutico 

deve verificar a aparência visual dos componentes da mistura. Do mesmo modo, no 

final da preparação também deve realizar uma inspecção visual para verificar se o 

preparado apresenta precipitado, gás, espuma. Além disso, é realizado um controlo 

microbiológico das preparações finalizadas, sendo retirado por norma uma pequena 

amostra da primeira e da última preparação realizadas no dia. 

3.5.1.2 – Preparação de Nutrição Parentérica 

 A nutrição parentérica é fundamental em determinadas situações em que o 

doente não tem a via digestiva disponível. A preparação de misturas para NP permite 

a personalização da nutrição, de acordo com as necessidades particulares de cada 

doente. O conteúdo das referidas misturas tem em consideração as necessidades 

nutricionais do doente, que variam com a idade, condição clínica e patologia 

subjacente. 

 Os SFH procedem a preparação de bolsas de NP para o CHP e para o Centro 

Hospitalar do Tâmega e Sousa, sendo que para este último destinam-se ao serviço de 

neonatologia. Relativamente, as bolsas para os adultos, os SFH efectuam a aditivação 

extemporânea de oligoelementos e vitaminas das bolsas comercialmente disponíveis, 

de modo a satisfazer completamente as necessidades nutricionais do doente. Além 

destas são também produzidas bolsas para os serviços de neonatologia e pediatria, 
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que permitem fazer um acompanhamento constante da evolução do estado nutricional 

do doente e assim proceder a um ajuste diário para satisfazer as suas necessidades 

nutricionais. 

Recepção e Validação das Prescrições Médicas e Emissão das Ordens de 

Preparação e Rótulos Identificativos  

 Os SFH recebem as prescrições médicas do CHP por via informática, contudo 

as prescrições médicas do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa são recebidas 

através de fax. Na prescrição médica deve vir mencionado a identificação do doente, 

peso, volumes dos componentes, ritmo e duração da perfusão, data e identificação do 

médico prescritor.  

Após validar as prescrições médicas o farmacêutico procede a emissão das 

ordens de preparação. Nestas constam dois volumes diferentes, o volume prescrito 

pelo médico e um volume corrigido, que corresponde a um volume extraordinário para 

completar o sistema de perfusão da bolsa. Na ordem de preparação estão incluídas 

diversas informações, como:  

 Nome do doente;  

 Número do processo;  

 Data da preparação e de administração;  

 Prazo de validade;  

 Lote;  

 Identificação do operador e do supervisor;  

 Material e matérias-primas necessárias;  

 Volume total da bolsa;  

 Técnica de preparação;  

 Ensaios de verificação;  

 Exemplar de rótulo.  

Juntamente com as ordens de preparação são também elaborados dois rótulos 

com informação distinta, um para a solução I que corresponde à mistura de 

componentes hidrossolúveis e outro para a solução II que corresponde à emulsão 

lipídica. Uma vez que é necessário proteger da luz são impressos dois rótulos (interno 

e externo), sendo um colocado directamente na bolsa e outro colocado exteriormente 

após este se encontrar protegido da luz. 
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Procedimento para a Preparação de Nutrição Parentérica  

 A preparação das bolsas deve ser efectuada cumprindo a técnica asséptica e 

tendo em conta a ordem de preparação. A adição dos constituintes da mistura é 

realizada de uma forma sequencial, sendo os macronutrientes os primeiros a serem 

adicionados (soluções de glicose a 5%, 10% ou 20% e aminoácidos a 10%) e 

posteriormente os micronutrientes (cloreto de sódio a 20%, cloreto de potássio a 7,5%, 

gluconato de cálcio a 10%, sulfato de magnésio a 20%, gluconato de zinco a 0,1%, 

glicerofosfato de sódio, oligoelementos e vitaminas hidrossolúveis). 

 A adição dos constituintes deve ser realizada através de um sistema fechado, o 

que facilita a preparação e evita as contaminações. Durante este processo é ainda 

necessário ter em conta duas situações: 

 A adição de catiões e aniões deve ser separada, de modo a evitar a formação 

de precipitados; 

 Após a adição de um micronutriente deve-se efectuar a lavagem da seringa 

utilizada, visto que este corresponde a pequenos volumes e assim minimiza-se 

as perdas. Na lavagem é utilizado um macronutriente, que normalmente 

corresponde à solução de aminoácidos. 

Durante a preparação das bolsas deve observar-se se há formação de gás, 

turvação, precipitado ou separação de fases. Para finalizar é necessário homogeneizar 

a bolsa, retirar o ar e ainda caso as bolsas se destinem ao Centro Hospitalar do 

Tâmega e Sousa colocar um sistema conector. 

Como anteriormente referido, a solução II corresponde a emulsão lipídica que 

deve ser preparada separadamente da solução I para evitar reacções entre os 

componentes lipídicos e hidrófilos. A solução II pode ser preparada em bolsas ou em 

seringas opacas se o volume for inferior a 50 mL. Também na preparação da solução 

II a mistura dos lípidos e das vitaminas lipossolúveis é efectuada em sistema de 

fechado. 

Aquando da preparação de cada bolsa é colocado de imediato o respectivo 

rótulo. Posteriormente, as bolsas são protegidas da luz com papel de alumínio, 

devidamente identificadas com um rótulo exterior, e embaladas em mangas de plástico 

termosseladas. 
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As bolsas de NP têm uma validade de 24 horas quando conservadas a 

temperatura ambiente e de 72 horas quando armazenadas no frio entre 2 a 8ºC.  

3.5.1.3 – Preparações Extemporâneas Estéreis 

 Nos SFH a produção das preparações extemporâneas estéreis surge como 

resposta a um pedido através de uma prescrição médica ou então através de um 

pedido para reposição de stock nos diferentes serviços. Estas preparações são muito 

importantes, uma vez que permitem adaptar as dosagens e rentabilizar as matérias-

primas. 

 Aquando da recepção do pedido para a produção de preparações 

extemporâneas estéreis, o farmacêutico elabora a ordem de preparação e o respectivo 

rótulo de identificação.  

Na preparação da PEE são respeitados os procedimentos anteriormente 

mencionados e cumprida a técnica asséptica. No final da preparação da PEE, de 

acordo com o procedimento indicado na ordem de preparação, procede-se a 

rotulagem e embalamento destas em manga de plástico por termosselagem. 

O prazo de validade das PEE é estabelecido de acordo com as características 

da preparação, técnica de manipulação, matérias-primas utilizadas e estudos de 

estabilidade disponíveis. 

No final deste processo o farmacêutico procede ao débito das matérias-primas 

utilizadas e ao crédito das preparações aos respectivos serviços através do sistema 

informático. 

3.5.2 – Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

 A preparação de formas farmacêuticas não estéreis (FFNE) decorre num sector 

próprio dos SFH. A preparação destas destina-se sobretudo a satisfazer prescrições 

médicas individualizadas e englobam uma grande variedade de formas farmacêuticas, 

podendo assim ser requisitado aos SFH pomadas, cremes, pastas, papéis 

farmacêuticos, suspensões, soluções e emulsões. 

 Aquando da recepção do pedido para a produção de FFNE é elaborada uma 

ordem de preparação, que é cumprida e respeitada pelo TDT que procede a 

preparação da FFNE, sob a supervisão de um farmacêutico. Quando a FFNE se 
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encontra pronta e os ensaios que permite garantir a qualidade do produto obtido 

efectuados, procede-se a identificação deste com o respectivo rótulo. 

Para finalizar o processo, tal como anteriormente mencionado para outras 

preparações, o farmacêutico procede ao débito das matérias-primas utilizadas e ao 

crédito das preparações aos respectivos serviços através do sistema informático. 

Fraccionamento e Reembalagem 

 Os processos de fraccionamento e reembalagem de medicamentos são 

bastante frequentes nos SFH do CHP. 

 Os SFH recorrem ao fraccionamento dos medicamentos com o intuito de obter 

doses não disponíveis no mercado. Contudo, só é possível recorrer ao processo de 

fracionamento caso este não comprometa as características físico-químicas e 

biofarmacêuticas do medicamento. Após o fraccionamento dos medicamentos é 

necessário proceder a reembalagem. 

 O processo de reembalagem é utilizado também para obter os medicamentos 

reembalados na forma de unidose, característica fundamental para a distribuição de 

medicamentos em dose unitária. Assim, nos SFH procede-se a reembalagem dos 

medicamentos que se encontrem a granel e também de medicamentos que não 

possuem na sua identificação todas as informações necessárias (DCI, 

laboratório/nome comercial, dose, lote e prazo de validade). Deste modo, na 

reembalagem de medicamentos é necessário ter em conta o prazo de validade, no 

caso de os medicamentos serem mantidos na embalagem primária é atribuído o 

mesmo prazo de validade estabelecido pelo fabricante. Por sua vez, quando é 

necessário remover o medicamento da embalagem primária, o prazo de validade 

atribuído corresponde a um quarto do prazo de validade indicado pelo fabricante, até 

ao máximo de 6 meses após a data da reembalagem. 

3.6 – Unidade de Farmácia Oncológica 

 A unidade de farmácia oncológica (UFO) localiza-se na área do Hospital de 

Dia. Nesta unidade procede-se a validação de prescrições médicas e preparação dos 

citotóxicos. A manipulação destes fármacos deve ser realizada com bastante cuidado, 

uma vez que estes apresentam propriedades mutagénicas, carcinogénicas e 
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teratogénicas, constituindo assim um risco para o operador, o doente e o ambiente. O 

risco associado aos citotóxicos não está presente apenas durante a sua preparação, 

mas durante todo o processo em que estes são manipulados, incluindo assim a 

recepção, armazenamento, distribuição e administração.  

 Devido aos riscos associados à manipulação dos citotóxicos são instituídas 

normas, com base em guidelines da American Society of Health-System Pharmacists 

(ASHP), National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) e International 

Society of Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP). 

 No circuito dos medicamentos citotóxicos existe três pontos fundamentais de 

controlo, sendo o primeiro efectuado pelo médico no momento em que faz a 

prescrição, de seguida é efectuado um segundo controlo pelo farmacêutico aquando 

da validação da prescrição e por último pelo enfermeiro quando vai administrar ao 

doente.  

3.6.2 – Organização Física e Funcional  

 A UFO encontra-se organizada em diferentes zonas (a zona negra, a zona 

cinzenta e a zona branca), de modo a garantir a qualidade das preparações. Tal como, 

anteriormente descrito para as FFE, em cada uma destas zonas existe também os 

mesmos procedimentos e cuidados a cumprir, para que seja possível garantir que a 

produção é efectuada numa área limpa. Na zona branca existe uma câmara de fluxo 

laminar vertical que permite a proteção não só da preparação mas também do 

operador, o que é fundamental devido às propriedades apresentadas pelos citotóxicos.  

Na UFO existe ainda mais uma sala onde o farmacêutico valida as prescrições 

médicas recebidas. Anteriormente, nesta sala também se procedia à distribuição de 

medicamentos, estes são agora distribuídos na unidade de farmácia de ambulatório.  

3.6.3 – Transporte, Recpeção e Armazenamento 

 Os citotóxicos são inicialmente recepcionados no APF e transportados de 

seguida para a UFO com uma etiqueta identificativa a mencionar “BIOHAZARD”. Na 

UFO os citotóxicos são conferidos e arrumados por um TDT, que no momento em que 

confere a encomenda deve anotar os prazos de validade num impresso próprio, para 

que posteriormente possam ser introduzidos no GHAF como os restantes 

medicamentos. Para além disso, na UFO o TDT é também responsável por introduzir 

os respectivos prazos de validade num programa informático que existe nesta unidade 
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e que permite ao farmacêutico ter um maior controlo sobre os prazos de validade dos 

citotóxicos existentes nesta unidade. Através, deste programa informático o 

farmacêutico vai emitir uma lista com todos os citotóxicos cujo prazo de validade 

expire nos três meses seguintes, e proceder a verificação destes. Deste modo, a UFO 

através deste programa informático consegue ter um maior controlo dos prazos de 

validades dos citotóxicos que se encontram em stock.  

3.6.4 – Validação das Prescrições, Elaboração das Ordens de Preparação 

e Respectivos Rótulos Identificativos 

 Na UFO a equipa de trabalho é composta por um TDT e dois farmacêuticos, 

sendo que o TDT e um dos farmacêuticos encontram-se responsáveis pela 

preparação dos citotóxicos e o outro farmacêutico por auxiliar e efectuar outras 

tarefas, entre elas validar as prescrições médicas.  

A prescrição de citotóxicos é elaborada num impresso próprio, sendo que este 

impresso difere na cor para os doentes internados (verde) e para os doentes em 

Hospital de Dia (rosa). A prescrição e a validação da prescrição é efectuada tendo em 

conta protocolos de terapêutica antineoplásica aprovados pela Comissão de 

Coordenação Oncológica do CHP. Assim, aquando da recepção da prescrição o 

farmacêutico verifica se esta se encontra de acordo com o respectivo protocolo, para 

tal, confirma se os fármacos e a posologia estão correctos, sendo que a posologia é 

calculada em função da superfície corporal do doente. 

Aquando, da validação da prescrição médica o farmacêutico deve verificar se 

esta contém as seguintes informações:  

 Identificação do doente; 

 Identificação do esquema terapêutico; 

 Peso, altura e superfície corporal; 

 Assinatura e número mecanográfico; 

 Data; 

 Número de ciclos de tratamento. 

A prescrição médica para além dos citotóxicos pode também conter fármacos 

destinados ao tratamento/profilaxia de efeitos adversos, como por exemplo: anti-

emético (metoclopramida, Ondansentron), estimuladores do apetite (megestrol), 

imunomodeladores (prednisolona, metilprednisolona, dexametasona), entre outros. 
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O farmacêutico após validar a prescrição procede à elaboração da ordem de 

preparação e dos respectivos rótulos identificativos, estes são posteriormente 

arquivados juntamente com a prescrição nos respectivos dossiers, por ordem 

alfabética. A ordem de preparação contém diversas informações, como: 

 Nome e número de processo do doente; 

 Serviço a que se destina; 

 Fármaco e dose a preparar; 

 Condições de reconstituição e volumes de reconstituição necessários; 

 Condições de diluição e volumes de diluição necessários; 

 Tempo e ritmo de perfusão; 

 Condições de estabilidade (protegido da luz, temperatura ambiente, prazo de 

validade) 

 Via de administração; 

 Volume final total. 

Juntamente com as ordens de preparação são também preparados envelopes 

(com a identificação do nome e número de processo do doente, o dia do tratamento e 

ainda uma etiqueta de “BIOHAZARD”) para acondicionar os medicamentos de pré e 

pós sessão, permitindo assim um maior controlo das doses administradas a cada 

doente. 

Na UFO existe um conjunto de dossiers organizados por dias da semana com 

a informação relativa ao tratamento de cada doente. Todos os dias o farmacêutico 

consulta o dossier do dia seguinte e procede a validação das ordens de preparação e 

impressão dos respectivos rótulos identificativos. Deste modo, a preparação dos ciclos 

de tratamento realizados no Hospital de Dia são efectuados com um dia de 

antecedência (anteriormente dois dias). 

3.6.5 – Preparação de Citotóxicos 

Na preparação dos citotóxicos é necessário, como anteriormente referido, ter 

um grande cuidado na manipulação destes, para proteção da preparação, do operador 

e do meio ambiente. 

A preparação dos citotóxicos é apenas iniciada quando existe a chamada “luz 

verde”, isto é, uma autorização para que o doente possa fazer o tratamento. Estas 

autorizações são consultadas no Sistema de Apoio ao Médico (SAM), este sistema 
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emite uma lista dos doentes indicados para receber tratamento naquele dia, contudo 

nem todos os doentes que constam da lista podem estar preparados para fazer o 

tratamento. Deste modo, o doente deve inicialmente realizar um hemograma para 

confirma se está apto a fazer o ciclo e de acordo com os resultados pode então ser 

dada a “luz verde” através do SAM. O farmacêutico consulta o SAM num computador 

presente na zona branca e a medida que vai sendo dada a “luz verde” inicia a 

preparação do citotóxico na CFL. No final da preparação, as preparações sensíveis a 

luz são embrulhadas em folha de alumínio, sendo o processo terminado ao colocar o 

rótulo identificativo e uma etiqueta com “BIOHAZARD” no respectivo citotóxico.  

Posteriormente, o farmacêutico regista no sistema informática a hora a que a 

preparação fica pronta e coloca-la no transfer, para que os auxiliares de acção médica 

(AAM) possam transporta-la para as enfermarias. No final do dia, procede-se ao débito 

de todo o material usado ao respectivo serviço, à limpeza da área de produção e à 

recolha de todos os resíduos deixados para incineração.  

3.6.6 – Transporte de Citotóxicos 

O transporte dos citotóxicos para as enfermarias é efectuado pelos AAM, estes 

recolhem os citotóxicos do transfer e colocam-nos numa mala de plástico devidamente 

identificada com a etiqueta “BIOHAZARD”. Tal como, os farmacêuticos registam a 

hora em que os citotóxicos ficam prontos, também os AAM registam num documento 

apropriado, o nome e a hora em que levantam a medicação, para que deste modo 

possa haver um maior controlo. 

3.6.7 – Derrame de Citotóxicos 

Em caso de acidente em que ocorre derrame dos citotóxicos deve-se utilizar os 

“kits de derrame”, estes contêm todo o material necessário para assegurar a recolha, 

limpeza e eliminação segura dos resíduos. 

3.7 – Ensaios Clínicos 

 Os Ensaios Clínicos (EC) são de extrema importância, quer para confirmar a 

segurança e eficácia de novos medicamentos, quer para testar novas utilizações de 

medicamentos que se encontram já comercializados. 
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 Segundo o Decreto- Lei nº 46/2004, de 19 de Agosto [20], um EC é definido 

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 respectiva segurança ou eficácia”. 

 Os EC podem realizar-se a nível de uma só instituição ou podem decorrer em 

vários centros em simultâneo, sendo que estes podem localizar-se num só pais ou em 

diferentes países. Além disso, é importante referir que os EC devem ser realizados 

com base nos princípios das Boas Práticas Clínicas, de modo a garantir a credibilidade 

dos resultados obtidos. 

3.7.1 – Intervenientes num Ensaio Clínico 

 Promotor: pessoa, singular ou colectiva, instituto ou organismo responsável 

pela concepção, realização, gestão ou financiamento de um ensaio clínico; 

 Monitor: o profissional, designado pelo promotor, para acompanhar o ensaio 

clínico, verificar informações e dados, mantendo o promotor actualizado; 

 Investigador: médico ou outro profissional reconhecido para o exercício de 

investigação, que se responsabiliza pela realização do EC no centro de 

investigação e pela equipa de investigação, denominado de investigador 

principal; 

 Equipa de Investigação: conjunto de profissionais que intervêm no EC, 

permitindo a sua implementação e condução. A equipa é constituída pelo 

investigador principal, sendo que esta deve se encontrar no início do EC 

completamente identificada e com tarefas atribuídas; 

 Participante: pessoa que participa no ensaio clínico, quer como receptor do 

medicamento experimental, quer para efeitos de controlo; 

 Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC): comissão dotada de 

autonomia técnica e científica, que funciona junto do INFARMED, na 

dependência do Ministério da Saúde. A esta comissão cabe emitir um parecer 

à realização do ensaio clínico, assegurando-se da protecção dos direitos, 

segurança e bem-estar dos participantes; 
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 Comissão de Ética para a Saúde (CES): organismo independente que emite 

um parecer à realização do ensaio clínico, sempre que solicitado pela CEIC, 

assegurando-se da protecção dos direitos, segurança e bem-estar dos 

participantes. 

3.7.2 – Fases de um Ensaio Clínico 

Os EC dividem-se em quatro fases: 

 Fase I: realizados num pequeno grupo de voluntários sãos, sendo a primeira 

fase em que se faz testes no homem. Nesta fase pretende-se avaliar a 

tolerância e conhecer os efeitos secundários; 

 Fase II: realizados num pequeno grupo de doentes voluntários, tendo como 

objectivo avaliar a segurança e eficácia do fármaco, estabelecendo a “dose 

mínima eficaz”/ “dose máxima tolerável”; 

 Fase III: realizados num grande grupo de doentes voluntários, tendo como 

objectivo confirmar a eficácia do fármaco e identificar efeitos adversos. Nesta 

fase há uma avaliação do risco/beneficio, para tal os doentes são divididos 

aleatoriamente em pelo menos dois grupos, o grupo de intervenção ao qual é 

administrado o medicamento experimental e o grupo de controlo que pode 

receber o tratamento standard ou um placebo. Os resultados são estabelecidos 

por comparação dos dois grupos; 

 Fase IV: realizados após comercialização, estes correspondem a estudos de 

Farmacovigilância. Esta fase do estudo permite uma avaliação na população 

em geral, permitindo identificar novas reações adversas a longo prazo. 
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3.7.3 – Classificação dos Ensaios Clínicos 

 

Ilustração III: Classificação dos EC 

3.7.4 – Etapas da Realização de um Ensaio Clínico  

 Para que um ensaio clínico se realize é necessário que previamente seja 

aprovado pelas autoridades reguladoras. Inicialmente um EC é submetido a aprovação 

da CEIC que emite um parecer à sua realização, tendo em conta a protecção dos 

direitos, segurança e bem-estar dos participantes. É necessário também que o EC 

seja aprovado pelo INFARMED e pela Comissão Nacional de Protecção de Dados. 

Importante referir que antes da submissão dos documentos de um EC às 

autoridades reguladoras, o promotor faz uma visita aos possíveis centros de ensaios 

para avaliar se estes apresentam as condições necessárias para o desenvolvimento 

do EC, denominadas visitas de pré-estudo. 

Posteriormente, no caso de o EC ter sido aprovado pelas autoridades 

reguladoras anteriormente referidas, passa à fase em que é submetida uma 

autorização para a sua realização aos centros de ensaios em que estão reunidas 

todas as condições necessárias. No centro de ensaio é submetida uma autorização ao 
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concelho de administração e ao CES. No caso de ser concedida autorização é 

agendada uma reunião com o promotor, o investigador, a equipa de investigação e o 

farmacêutico responsável pelo EC, de modo a apresentar o protocolo a toda a equipa.  

Numa fase seguinte, o investigador procede a recruta de doentes para o EC e 

fornece aos doentes toda a informação sobre o EC.O investigador informa o doente 

que a qualquer momento este pode desistir do EC e que será sempre preservada a 

sua privacidade. No final deste processo dá-se início ao EC, onde o farmacêutico tem 

um papel fundamental.  

3.7.5 – Circuito dos Medicamentos de Ensaio Clínico 

Recepção 

 Os medicamentos de EC são recepcionados juntamente com os restantes 

medicamentos no APF. Mas, ao contrário dos restantes medicamentos estes são 

enviados directamente para a unidade de ensaios clínicos dos SFH, onde serão 

posteriormente confirmados. 

 O farmacêutico responsável pelo EC ao proceder a conferência da medicação 

deve ter em conta os seguintes aspectos: 

 Código dos medicamentos recepcionados corresponde ao código dos 

medicamentos enviados (através do documento que acompanha os 

medicamentos); 

 Número de embalagens recebidas corresponde às enviadas; 

 Estado de conservação das embalagens e da medicação, no caso dos 

medicamentos que devem ser conservados em condições especiais 

(medicamentos de frio); 

 Prazo de validade.  

Acondicionamento  

 Os medicamentos de EC são armazenados num local de acesso restrito dentro 

da unidade de ensaios clínicos. Este local encontra-se organizado com diversos 

armários, devidamente identificados com o respectivo ensaio clínico e fechados a 

chave. Existe ainda neste local, um frigorífico para armazenar os medicamentos que 

exigem ser conservados entre 2 a 8ºC, também este devidamente fechado.   
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Prescrição 

 A prescrição da medicação de EC é efectuada em impresso próprio e pelo 

investigador principal, sendo que esta deve respeitar sempre o protocolo. Os 

impressos utilizados para a prescrição médica destes medicamentos, juntamente com 

a restante documentação do EC são armazenados num local de acesso restrito da 

unidade de ensaios clínicos e devidamente identificada.  

Dispensa  

 A dispensa de medicamentos de EC é efectuada pelo farmacêutico 

responsável por esta unidade. Aquando da dispensa, o farmacêutico regista o código 

dos medicamentos fornecidos num documento apropriado fornecido pelo promotor, de 

acordo com o protocolo estabelecido. Durante o processo de dispensa o farmacêutico 

é responsável por validar a prescrição médica, verificando o código do protocolo e do 

doente e ainda a quantidade a dispensar. O farmacêutico é ainda responsável por 

fornecer informação ao doente sobre os medicamentos do EC e esclarecer qualquer 

dúvida. Toda a informação deve ser armazenada no respectivo dossier do EC.  

Devoluções  

 Aquando da dispensa da medicação é solicitado ao doente que entregue aos 

SFH toda a medicação que sobre ou que cujo prazo de validade expire e ainda as 

embalagens vazias. A medicação é contabilizada e registrada pelo farmacêutico, este 

procedimento permite um maior controlo. No início do EC é estabelecido com o 

promotor o procedimento a seguir com a medicação devolvida, podendo ficar 

acordado a devolução da medicação ao promotor ou então, a sua eliminação fica 

sobre a responsabilidade do centro de ensaio.  
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4- Conclusão  

A elaboração do presente relatório reporta-se ao estágio nos Serviços 

Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, inserido no curso de Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas. O presente estágio tem com objectivo preparar os 

discentes para a sua actividade profissional, enriquecendo-os com a parte prática que 

complementa a sua formação teórica adquirida ao longo do curso. 

O estágio curricular nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto 

permitiu adquirir novos conhecimentos e novas competências. Ao longo do estágio foi 

possibilitada a oportunidade de conhecer e participar as diferentes actividades 

desenvolvidas neste serviço. Durante o meu percurso nos diferentes sectores dos 

serviços farmacêuticos foi tomando conhecimento e participando nas diferentes 

actividades desenvolvidas, o que enriqueceu sem dúvida a minha formação.  

Não posso terminar, sem referir a importância que este estágio teve para um 

futuro ingresso no mundo de trabalho e como foi uma mais-valia para a minha 

formação, constituindo o elo de ligação entre a formação académica e a realidade 

profissional. 
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