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Prefácio 

 

O presente relatório, redigido por Elsa Marisela Pereira de Sousa, aluna do 5º 

ano do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, tem por objectivo apresentar o trabalho desenvolvido aquando 

do cumprimento do Estágio Curricular, no exercício da profissão farmacêutica, em 

Farmácia Comunitária.  

O estágio curricular pressupõe um período de seis meses de actividade de 

contacto com a realidade, tal como legislado no Decreto-Lei nº268/86, de 3 de 

Setembro, contribuindo para que o profissional possa integrar-se no mercado de 

trabalho, permitindo-lhe uma melhor percepção das actividades do Farmacêutico na 

Farmácia Comunitária/Farmácia Hospitalar.  

A componente do Estágio em Farmácia Comunitária iniciou a 13 de Fevereiro 

de 2012 e terminou a 14 de Junho do mesmo ano. Decorreu na Farmácia A Minha 

Farmácia, no concelho de Barcelos, sob orientação da Dr.ª Daniela Leite, directora 

técnica, e co-orientação da Dr.ª Júlia Leite. 

 

A Orientadora de Estágio, 

 

 

(Dra. Daniela Leite)  

 

 

A Estagiária,  

 

 

(Elsa Marisela Pereira de Sousa) 
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ABREVIATURAS 

 

BPF: Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária  

MNSRM: Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

IMC: Índice de Massa Corporal  

FGP: Formulário Galénico Português 

PV: Prazo de Validade 

SNS: Serviço Nacional de Saúde  

PVF: preço de venda à farmácia 

PVP: preço de venda ao público 

PIC: preço impresso na cartonagem  

DCI: denominação comum internacional  

MSRM: Medicamentos sujeitos a receita médica  

MM: medicamento manipulado  

ANF: Associação Nacional das Farmácias  

PA: pressão arterial  

HCG: Gonodotropina Coriónica Humana  
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INTRODUÇÃO 

 

Apesar das grandes alterações no enquadramento legislativo que a farmácia 

comunitária sofreu nos últimos anos, esta continua a ser, claramente, um 

estabelecimento de saúde e de interesse púbico que deve assegurar a continuidade 

dos cuidados prestados aos doentes. 

 

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, o 

principal objetivo da farmácia comunitária é a cedência de medicamentos em 

condições que possam minimizar os riscos do uso dos medicamentos e que permitam 

a avaliação dos resultados clínicos dos medicamentos de modo a que possa ser 

reduzida a elevada morbilidade e mortalidade associada aos medicamentos. 

Adicionalmente, a farmácia comunitária, enquanto unidade de saúde com um 

posicionamento privilegiado relativamente à população, pelas suas características em 

termos de acessibilidade e distribuição geográfica, e laços de confiança criados, 

constitui uma primeira linha de contacto com o grande público, sendo muitas vezes o 

primeiro local que os utentes recorrem em busca de um melhor aconselhamento e 

informação na qual possam confiar. Sendo o profissional de saúde mais próximo da 

população, com contacto pessoal, direto e último com o utente antes da utilização do 

medicamento, é imprescindível a intervenção do Farmacêutico neste âmbito, devendo 

para tal assegurar o acesso a informação fiável e atualizada, intervindo ativamente na 

comunidade como agente de Saúde Pública, em áreas como o Uso Racional do 

Medicamento, Promoção da Saúde e Prevenção da Doença tendo ainda o dever de 

disponibilizar informações relativas ao medicamentos, de responsabilizar-se pelos 

cuidados de saúde primários dos utentes da farmácia e de intervir no âmbito da 

farmácia clínica e educação sanitária. Com a sua vasta formação específica e com os 

contactos que mantém com outros profissionais de saúde, o Farmacêutico atua muitas 

vezes como mediador da relação médico/utente.  

 

Assim, o Farmacêutico Comunitário deixou de ser um mero especialista do 

medicamento mas sim um profissional de saúde habilitado a responder aos 

permanentes desafios de uma sociedade globalizada e em evolução constante sendo 

que o aconselhamento farmacêutico e a promoção da saúde são agora componentes 

fundamentais da atividade farmacêutica. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
A Minha Farmácia - Barcelos 

 

 

Elsa Marisela Pereira de Sousa                                                                                                                  2 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

O presente relatório tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas no 

estágio em farmácia comunitária na farmácia A Minha Farmácia entre fevereiro e junho 

de 2012.  

Estágio, este, que permitiu: 

o a consolidação e transposição dos conhecimentos teóricos adquiridos 

ao longo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e transpô-

los para a realidade prática da profissão; 

o a aprendizagem das competências técnicas e exigências deontológicas 

da profissão; 

o a consciencialização das varias áreas de intervenção farmacêutica e do 

seu papel no aconselhamento ao utente  

o a aprendizagem dos aspetos técnicos/burocráticos relativos à 

organização e gestão da farmácia e ao circuito dos medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos. 

 

. 
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1. A MINHA FARMÁCIA 

1.1. LOCALIZAÇÃO E ESPAÇO FÍSICO EXTERIOR DA A MINHA FARMÁCIA 

A farmácia A Minha Farmácia localiza-se na Avenida dos Combatentes da Grande 

Guerra, em Barcelos, nº 210. Exteriormente, a farmácia apresenta um aspeto atrativo 

e agradável, respeitando todas as exigências legais (Anexo I - Figura 1).  

Tal como o descrito no manual BPF, a A Minha Farmácia está identificada quer 

pelo letreiro “A Minha Farmácia” quer pela cruz verde luminosa (a qual facilita a 

identificação noturna do local) sendo que no seu exterior encontra-se ainda um postigo 

de atendimento (que permite atender o utente em segurança durante o serviço 

permanente), uma placa a identificar a Direção Técnica da farmácia, o horário de 

funcionamento da mesma, bem como o nome e a morada das farmácias que estarão 

de serviço permanente ou em regime de reforço no concelho de Barcelos nessa 

semana.  

A Minha Farmácia apresenta montras envidraçadas e portas automáticas (Anexo I 

- Figura 1) o que para além de conceder um aspeto moderno e apelativo à farmácia, 

permite a criação de montras para expor e promover determinados produtos de forma 

temporária e rotativa (com influências sazonais) ou ações de promoção de saúde e 

bem-estar. 

 

1.2. ESPAÇO INTERIOR DA A MINHA FARMÁCIA 

Tal como descrito nas BPF, o espaço interior da A Minha Farmácia está 

organizado de forma a responder às necessidades do grupo de trabalho e dos utentes, 

apresentando uma atmosfera calma, agradável (para a qual contribui um sistema de ar 

condicionado) e profissional, que permite uma comunicação eficaz com os seus 

utentes.  

A farmácia está dividida em diversas zonas, como legislado pelo Decreto-Lei n.º 

307/2007, de 31 de agosto, permitindo a segurança, conservação e preparação dos 

medicamentos, bem como a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e 

respetivo pessoal. Deste modo, A Minha Farmácia encontra-se dividida em: 

 Área de atendimento ao público;  

 Área de atendimento em personalizado; 

 Área de apoio à área de atendimento ao público; 

 Locais de arrumação de medicamentos e outros produtos farmacêuticos; 

 Armazém;  

 Laboratório;  
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 Gabinete da Diretora Técnica; 

 Instalações sanitárias; 

A organização da farmácia, com áreas destinadas a cada uma das diferentes 

atividades, é fundamental para a harmonia do trabalho de cada um dos funcionários, e 

da equipa no seu conjunto. 

 

1.2.1. ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO  

Tendo em conta que a dispensa de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos é uma das principais atividades levadas a cabo numa farmácia, o 

aspeto geral da área de atendimento ao público é muito importante, pois é a imagem 

que fica da farmácia, é o seu “cartão de visita”. Como tal os cuidados relativos à sua 

imagem não devem ser descurados, sendo a limpeza, arrumação e decoração deste 

local extremamente importantes. 

Na A Minha Farmácia, esta é a área mais espaçosa, o realça a atividade da 

farmácia por excelência: o atendimento aos utentes. Para além disso, é uma zona 

acolhedora, com música ambiente, que permite expor bastantes produtos sem causar 

a sensação de estar demasiado cheia. Possui dois balcões de atendimento, sendo que 

cada um deles está equipado com dois computadores, uma caixa, e dividido por uma 

coluna com publicidade o que permite que o atendimento seja o mais possível discreto 

e individual (Anexo I - Figuras 2 e 3). Cada computador possui a sua respetiva 

impressora, leitor ótico de código de barras e terminal de multibanco.  

Nos balcões figuram expositores mais pequenos com as novas promoções ou 

com os produtos que necessitam de uma maior visibilidade. Os produtos que se 

pretendem escoar no momento estão contemplados em pontos quentes de exposição 

(normalmente em gôndolas ou expositores para o efeito) com o objetivo chamar a 

atenção do utente. Por trás dos balcões existem prateleiras reservadas aos 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), como por exemplo, 

medicamentos para gripes e constipações e produtos para uso e higiene oral, sendo 

frequente a disposição dos vários produtos de modo a que se efetuem vendas 

cruzadas; e ainda uma série gavetas que guardam separadamente produtos como 

testes de gravidez, desinfetantes e antissépticos, pensos, gases, sabonetes, etc.. 

Estas disposições têm como intuito o fácil acesso e rapidez no atendimento ao utente. 

A área de atendimento ao público é circundada por estantes e expositores, onde 

se encontram expostos vários produtos de cosmética (organizados em lineares e por 
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gamas), produtos de puericultura, dispositivos médicos e outros produtos de venda 

livre expostos sazonalmente. 

Junto à entrada, o utente encontra revistas e folhetos ao seu dispor, bem como 

uma balança altimétrica, devidamente calibrada que, para além do peso, regista a 

altura e faz o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Esta permite ainda a 

medição de pressão arterial.  

A placa com o nome da Diretora Técnica está presente de forma bem visível neste 

espaço, bem como a divulgação dos serviços farmacêuticos prestados na farmácia, 

como recomendado pelas BPF. 

 

1.2.2. ZONA DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO 

Esta zona é um espaço reservado aos utentes onde se realiza a medição da 

pressão arterial e o controlo de parâmetros bioquímicos como a glicemia, colesterol 

total e triglicerídeos. Neste espaço existe uma secretária com duas cadeiras, o devido 

material para proceder às respetivas determinações bioquímicas, bem como folhetos e 

cartazes para informação ao utente (Anexo I - Figura 4). 

O Farmacêutico presta os esclarecimentos e auxílio necessários e essenciais ao 

utente quando este apresenta uma discordância entre os valores apresentados e os 

valores normais, dando os devidos conselhos perante esses valores e encaminhando 

o doente para o médico, se necessário. 

  

1.2.3. ÁREA DE APOIO À ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO  

É nesta zona (Anexo I – Figura 5), reservada apenas a funcionários, que se 

efetuam diariamente as encomendas (por via informática ou telefónica), a sua receção 

e conferência, e ainda a gestão de stocks, pelo que a organização desta área é 

extremamente importante para o bom funcionamento da farmácia.  

Após conferência das encomendas e da sua entrada no stock informático, estas 

são encaminhadas para o seu local de armazenamento específico (de acordo com o 

produto), sendo que no caso de produtos de venda livre, estes são ainda, nesta zona 

ou em zona paralela, etiquetados e só depois armazenados. 

 Nesta área existem dois computadores e ainda um leque básico de equipamento 

informático e de telecomunicações: impressora comum, fotocopiadora, impressora de 

códigos de barras, modem, dois telefones e um telemóvel. 

 Aqui, também se encontram zonas de arrumação de medicamentos e produtos 

farmacêuticos abordadas no tópico seguinte. 
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1.2.4. LOCAIS DE ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS 

Na A Minha Farmácia, os medicamentos privados de exposição comercial são 

armazenados obedecendo a determinadas regras de forma a diminuir ao mínimo 

eventuais erros na dispensa de medicamentos, tal como é recomendado nas BPF. 

Assim, para além do armazém e da área de atendimento, as áreas de arrumação de 

medicamentos na A Minha Farmácia compreendem: 

 

a) Zona posterior à área de atendimento:  

Nesta zona, encontramos os medicamentos para dispensa e arrumados por forma 

farmacêutica e por ordem alfabética do nome comercial, seguida da dosagem, o que 

permite um acesso fácil e rápido: 

× comprimidos, cápsulas, óvulos, supositórios e soluções menores estão dispostos 

em gavetas horizontais (Anexo 1 - Figura 6); 

× suspensões orais, xaropes, ampolas, soluções para uso injetável e soluções 

diversas de dimensões maiores estão gavetas verticais (por cima das gavetas 

horizontais faladas no tópico anterior) divididos em prateleiras (Anexo I-Figura 6); 

× cremes, pomadas e geles estão dispostos em prateleiras; 

× produtos para uso oftálmico estão armazenados em gavetas horizontais num 

móvel à parte; 

× produtos homeopáticos estão dispostos em gavetas horizontais num móvel para 

o efeito; 

× os produtos do protocolo da Diabetes Mellitus (tiras reativas e lancetas) 

encontram-se numa estante para o efeito; 

× os produtos de uso veterinário encontram-se separados dos restantes produtos 

em prateleiras específicas para a sua arrumação. 

 

b) Área de apoio à área de atendimento ao público 

Nesta área (abordada em 1.2.3) encontramos, em diferentes estantes apropriadas 

para o efeito, e organizados por ordem alfabética (Anexo I - Figura 6): 

 medicamentos de venda livre; 

 pastas dentífricas; 

 colutórios e elixires; 

 produtos de capilares; 

 produtos de higiene íntima; 
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Nesta área existem ainda espaços específicos para a arrumação de: 

 leites e farinhas lácteas; 

 produtos de dermocosmética (organizados por marca comercial); 

 material ortopédico (meias, punhos e pés elásticos entre outros); 

É também aqui que se encontra o frigorífico (com controlo de temperatura) onde 

se armazenam os produtos que necessitam de condições especiais de conservação 

(preservados a frio, entre 2 e 8ºC) como é o caso das insulinas, vacinas, entre outros 

(organizados por ordem alfabética). 

 

c) “Quarto dos genéricos” 

Na A Minha Farmácia existe uma pequena sala à qual se denomina “quarto dos 

genéricos” (Anexo I – Figura 7) pois nela estão apenas armazenados medicamentos 

genéricos dispostos por ordem alfabética de denominação comum internacional (DCI), 

seguida de dosagem.  

 

Em todas estas áreas de arrumação, é seguida a regra First Expired First Out, o 

que permite, aquando a dispensa, serem dispensados em primeiro lugar os 

medicamentos (ou produtos farmacêuticos) cujo prazo de validade seja mais curto. 

É ainda importante referir que, tal como está descrito no Decreto-Lei nº 18/93, de 

22 de janeiro, os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes estão separados dos 

restantes medicamentos, numa zona de acesso reservado, no caso da A Minha 

Farmácia estão armazenados num local para efeito no escritório da Diretora Técnica.  

 

1.2.5. ARMAZÉM 

O armazém (Anexo I – Figura 8), na A Minha Farmácia, localiza-se na parte 

traseira da farmácia sendo de fácil acesso. Esta área funciona como stock de 

reposição do stock ativo da farmácia. Assim, aqui armazenam-se todos os produtos 

com pouca rotatividade (chupetas, brinquedos), as sobras de ofertas, os excessos 

relativos a medicamentos ou produtos farmacêuticos que apresentam maiores stocks 

e ainda outros produtos relacionados com a logística da farmácia.  

 

1.2.6. LABORATÓRIO 

Tal como consta na Deliberação n.º1500/2004, de 7 de dezembro, o laboratório da 

A Minha Farmácia (Anexo I - Figura 9), encontra-se devidamente equipado a nível 

instrumental e químico, estando, portanto, apto, no que diz respeito a meios e 
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infraestruturas, para a preparação de manipulados. Esta área possui as condições de 

iluminação, ventilação e higiene necessárias à boa conservação das diversas 

matérias-primas (armazenadas de acordo com o seu estado físico e por ordem 

alfabética do seu nome químico) sendo que as superfícies de trabalho são lisas e 

facilmente laváveis.  

Neste local encontra-se também uma zona de arquivo (registro das matérias-

primas e fichas de preparação dos manipulados) e bibliografia, como o Formulário 

Galénico Português (FGP) – as restantes publicações obrigatórias encontram-se no 

gabinete da Diretora Técnica disponíveis para consulta. 

O laboratório da A Minha Farmácia, para além do comum material de laboratório 

(varetas, espátulas, vidros de relógio, matrazes, provetas, pipetas, etc.) encontra-se 

ainda equipado com uma balança de precisão, um banho de água termostatado e uma 

pedra para a preparação de pomadas. O equipamento do laboratório é alvo de 

manutenção e validação periódicas 

 

1.2.7. GABINETE DA DIRETORA TÉCNICA 

O gabinete da Diretora Técnica é um local reservado, destinado às tarefas de 

gestão e administração da farmácia permitindo privacidade na resolução de questões 

internas e externas relacionadas com a mesma.  

É também aqui que podemos encontrar bibliografia essencial, obrigatória e útil 

para o bom exercício do ato farmacêutico (como o Índice Nacional Terapêutico, o 

Prontuário Terapêutico e a Farmacopeia Portuguesa – versões mais atuais) e ainda 

documentos relacionados com a gestão da farmácia (como os documentos relativos a 

estupefacientes e psicotrópicos, por exemplo). 

É no seu gabinete que a Diretora Técnica recebe os representantes dos 

fornecedores, delegados de informação medica ou representantes da contabilidade. 

  

1.2.8. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

A A Minha Farmácia está equipada com instalações sanitárias, de acordo com a 

Deliberação nº 2473/2007, de 31 de agosto, Artigo 2º, que se destinam ao uso pelos 

funcionários da farmácia, bem como pelos utentes que necessitem. 

 

1.3. RECURSOS HUMANOS 

Os recursos humanos são a base essencial na organização dos serviços de 

saúde, pelo que, a dotação deste serviço em meios humanos adequados, quer em 
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número, quer em qualidade, assume especial relevo no contexto da organização da 

farmácia. Atualmente, na A Minha Farmácia, nove colaboradores fazem parte da 

equipa de trabalho que garantem um serviço eficiente à comunidade, são eles: 

 Dra. Daniela Leite: diretora técnica; 

 Dra. Patrícia Baptista: farmacêutica adjunta (cumprindo o legislado pelo 

Decreto-Lei n.º 307/2007 de 31 de agosto); 

 Dra. Júlia Leite: farmacêutica adjunta substituta; 

 Dra. Melissa Cunha: farmacêutica; 

 Pedro Miguel Vilas Boas: técnico de farmácia; 

 Jorge Paulo Araújo: técnico de farmácia; 

 Andreia Novais: técnica de farmácia; 

 Pedro Filipe Durães: ajudante de farmácia do 2ºano. 

 

Todos os profissionais citados são dotados de uma sabedoria prática fora do 

comum e encontram-se a exercer a profissão devidamente identificados mediante o 

uso de um cartão, contendo o nome e o título profissional, tal como consta no Decreto-

Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto.  

Na A Minha Farmácia, cada colaborador possui tarefas de acordo com a sua 

formação e experiência, no entanto, e sempre que necessário e possível, podem 

deixar as tarefas que estão a efetuar no momento para atender os utentes, já que são 

os utentes a prioridade da A Minha Farmácia.  

É através desta eficiente gestão de recursos humanos levada a cabo pela Dra. 

Daniela Leite, e do profissionalismo e cooperativismo dos seus colaboradores que é 

possível atingir objetivos e aumentar a produtividade sem descurar o atendimento 

competente e personalizado dos utentes. 

 

1.4. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A Minha Farmácia funciona de Segunda a Sexta das 9 às 22 horas e aos Sábados 

das 9 às 20 horas. O serviço permanente e de reforço são calendarizados e 

coordenados com as restantes farmácias do centro de Barcelos (Anexo II). Nos dias 

em que se encontra de reforço, a A Minha Farmácia está aberta ao utente 9 e as 22 

horas. Já nos dias em que se encontra de serviço permanente este abrange as 24h00 

do dia sendo que o atendimento noturno ao utente é efetuado pelo farmacêutico 

responsável através do postigo de atendimento. 
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1.5.  SISTEMA INFORMÁTICO 

Atualmente, a A Minha Farmácia encontra-se equipada com o programa 

SIFARMA 2000 ® da autoria da Glintt e destinado ao uso específico em farmácia.  

Este programa é alvo de constantes atualizações e permite a cada colaborador da 

farmácia ter o seu login próprio. É uma ferramenta extremamente útil, combinando 

aspetos de gestão da farmácia com informação científica atual, o que permite o 

desempenho de uma série de tarefas quotidianas com maior comodidade, rapidez, 

eficiência e facilidade, como sejam: 

× A execução de vendas propriamente dita (comparticipações, portarias, 

informação obre os medicamentos, vendas suspensas e/ou a crédito, 

ficha de utentes); 

× Controlo de medicação psicotrópica e estupefaciente (exigência do 

registo de dados de acordo com as normas estabelecidas por lei no 

momento da dispensa); 

× O controlo de prazos de validade (PV) (elaboração de listagens de 

produtos cujo PV está próximo da expiração); 

× A gestão de stocks (atualização automática, definição de quantidades 

máximas e mínimas de cada produto, proposta de encomenda 

automática quando o stock atinge o mínimo);  

× O tratamento do receituário (os documentos de faturação são 

automaticamente numerados e agrupados em lotes de 30 receitas, 

consoante o organismo a que pertencem);  

× A gestão administrativa e contabilística (gestão das contas correntes 

dos clientes, dos organismos, as respetivas taxas de comparticipação e 

emissão de faturas mensais). 
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2. GESTÃO FARMACÊUTICA E TAREFAS ADMINISTRATIVAS  

Uma das mais importantes funções dos farmacêuticos é contribuir de forma ativa 

para o uso racional dos medicamentos por parte do utentes e da sociedade em geral. 

No entanto, uma farmácia é uma entidade comercial com fins lucrativos e, por isso, 

apresenta uma série de atividades administrativas com normas próprias. Desta forma, 

o controlo eficaz da seleção, compra, receção, armazenamento e dispensa de 

produtos, é determinante para a correta gestão da farmácia, podendo condicionar a 

qualidade do serviço por ela prestado.  

 

2.1. GESTÃO DE STOCKS 

Na sua definição, stock, é o conjunto de todos os produtos que a farmácia tem, 

em determinado momento, para dispensar. O stock ideal não deve diminuto, pois pode 

não assegurar as necessidades dos utentes, levando a ruturas de stock que para além 

das óbvias penalizações financeiras, prejudicariam a imagem da farmácia aos olhos 

do utente; nem deve ser excessivamente grande, uma vez que, neste caso, implicaria 

uma grande disponibilidade para imobilizar capital e espaço físico para o seu 

armazenamento, acrescidos do risco dos PV expirarem. 

Assim, a gestão de stocks tem como objetivo primordial definir quais os produtos a 

encomendar, em que quantidade e em que altura devem ser encomendados. O 

sistema informático é um importante aliado nesta tarefa, pois permite consultar o perfil 

de vendas de cada produto e limitar o seu stock mínimo e máximo (propondo 

automaticamente a encomenda do produto quando este atinge o stock mínimo). Tendo 

em conta a grande variedade de produtos que a farmácia disponibiliza, é natural que 

muitas referências tenham stocks máximos baixos (justificados por rotatividades 

baixas) no entanto, a sua disponibilidade é garantida pelo rápido sistema de entrega 

das encomendas por parte dos fornecedores.  

 

2.1.2. FICHA DO PRODUTO 

O sistema informático SIFARMA 2000 ® cria, na primeira vez em que é dada a 

entrada de um produto no stock informático da farmácia, uma ficha de produto. Assim, 

todos os produtos existentes na farmácia possuem uma ficha em que é possível 

consultar todos os dados referentes a esse produto (nome, código, forma 

farmacêutica, fabricante, limites de stock e stock atual, família e subfamília, 

classificação ATC, preço de custo, margem, preço de venda ao público (PVP), IVA e 

PV) e ainda aceder ao seu perfil de movimentos num determinado período de tempo. 
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2.1.2. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, uma farmácia não 

pode dispensar produtos fora do PV nem em mau estado de conservação, pelo que o 

controlo dos PV deve ser uma preocupação constante do farmacêutico. Assim, a regra 

First Expired First Out torna-se imperativa no dia a dia de uma farmácia.  

No entanto, e apesar de todos estes cuidados, nem sempre é possível evitar que 

os PV sejam atingidos (principalmente no que diz respeito a produtos com baixos PV 

e/ou baixa rotatividade). Neste sentido, na A Minha Farmácia é realizado o controlo 

dos prazos de validade através da emissão periódica de uma listagem dos produtos 

cuja validade expira nos meses seguintes (Anexo III), o que permite em tempo útil, 

tomar as medidas necessárias de modo a evitar perdas económicas. Os produtos 

existentes na lista são verificados manualmente, separados caso o prazo coincida com 

o da listagem e devolvidos. 

 

2.2. ESCOLHA DOS FORNECEDORES E REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS 

A escolha dos fornecedores (distribuidores grossistas ou laboratórios 

farmacêuticos) é de extrema importância para a farmácia assumindo um papel 

relevante na sua gestão. Hoje em dia, a competição grossista de medicamentos 

beneficia muito as farmácias, permitindo-lhes escolher os seus fornecedores 

baseando-se nas condições de pagamento oferecidas, no produto que se pretende 

encomendar, nas bonificações e na rapidez de entrega das encomendas. Uma vez 

que estas empresas apresentam um rápido e otimizado sistema de distribuição, as 

farmácias podem efetuar várias encomendas por dia, o que permite a existência de 

stocks menores, e mesmo que seja necessário um produto que a farmácia não tenha 

disponível no momento, é possível encomenda-lo em tempo útil de forma a satisfazer 

as necessidades do utente. No caso específico da A Minha Farmácia, os fornecedores 

mais habitualmente requisitados são a OCP-Portugal, Cooprofar e a Medicanorte, 

estando quase todos os produtos atribuídos a um destes fornecedores. 

Na A Minha Farmácia, as encomendas de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos, são efetuadas ao longo do dia e de acordo com as variações ocorridas 

no stock desde a última encomenda e as necessidades da farmácia. Este processo é 

feito através do sistema informático que elabora uma proposta de encomenda para um 

fornecedor onde constam os produtos cujo valor de stock atingiu o mínimo estipulado 

e os produtos esgotados de outos fornecedores que tenham sido desviados para este. 

Esta proposta é depois analisada pelo responsável das encomendas e passível de ser 
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alterada (alteração de quantidade encomendada, anulação de produtos, transferência 

para outro fornecedor). Após análise e correção, é efetuada a emissão da encomenda 

via informática para o fornecedor. Sempre que necessário, no entanto, são efetuadas 

encomendas manuais ou telefónicas.  

Para além de recorrer aos distribuidores grossistas, a farmácia pode ainda efetuar 

encomendas diretamente aos laboratórios (por exemplo, para aquisição de produtos 

de dermofarmácia e cosmética). Este tipo de encomendas são, normalmente, de 

maiores proporções no sentido da farmácia beneficiar de descontos financeiros e 

comerciais, bonificações e apoio de merchandising e marketing. 

 

2.3. RECEÇÃO, CONFERÊNCIA E ARMAZENAMENTO DE ENCOMENDAS 

Na A Minha Farmácia, as encomendas são entregues diariamente de manhã, ao 

início e ao fim do dia fazendo-se acompanhar da respetiva fatura (original e duplicado) 

(Anexo IV), e no caso de conterem medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, de 

uma guia de requisição de psicotrópicos (Anexo V) (note-se que alguns fornecedores 

optam por enviar um resumo mensal com as requisições dos psicotrópicos fornecidos) 

que são arquivadas em local específico. 

A receção em si é efetuada no programa informático na opção “Receção de 

Encomendas” do menu geral. Aqui, é selecionada a encomenda a rececionar e 

introduzido o número de fatura e o valor desta. Os pedidos efetuados por telefone não 

vão ter a encomenda informatizada, pelo que se torna necessário criar uma 

encomenda manual na opção “Gestão de Encomendas”. Após seleção da encomenda 

a rececionar procede-se à leitura ótica dos códigos de barras dos produtos sendo que, 

para cada um, se deve verificar o PV, o preço de venda à farmácia (PVF), o preço de 

venda ao público (PVP) - discriminados na fatura - o preço impresso na cartonagem 

(PIC) e a concordância (em termos de quantidade encomendada, forma farmacêutica, 

dosagem, tamanho de embalagem) “Produto encomendando Vs. Produto recebido”. 

Deve ainda verificar-se se o produto se encontra em condições ótimas de ser 

dispensado ao público e se obedece às normas legais estabelecidas.  

No caso de existirem produtos de frio na encomenda, este processo de receção e 

conferência deve ser efetuado para estes produtos em primeiro lugar, para que sejam 

armazenados no frigorífico o mais rapidamente possível. 

Os produtos “NETT” ou de marcação livre (como por exemplo, produtos 

dermofarmácia e cosmética) não apresentam PVP previamente definido e marcado na 

embalagem. Desta forma, requerem que o preço seja calculado a partir do preço de 
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custo, entrando em linha de conta com a margem de lucro estabelecida pela farmácia 

(adequada ao tipo de produto) e a taxa de IVA aplicável (6% ou 23%).  

As bonificações, apesar de gratuitas, devem também ser rececionadas de modo a 

evitar erros de stock, uma vez que deverão constar no stock do produto em questão. 

Finalizada a conferência de todos os produtos e dos valores de faturação, é 

terminada a receção da encomenda e, no caso de existirem produtos em falta 

(esgotados, sob rastreio ou não comercializados pelo fornecedor) estes são 

transferidos para outro fornecedor ou para a encomenda de esgotados. 

Automaticamente, o stock informático dos produtos rececionados é atualizado e, para 

os produtos “NETT”, ocorre a impressão das respetivas etiquetas com o código de 

barra, identificação e preço do produto. 

Posteriormente, os medicamentos e outros produtos farmacêuticos rececionados 

são arrumados e/ou armazenados nos locais para o efeito (ver 1.2.4 e 1.2.5)  e deve 

ser efetuado de forma a assegurar não só a estabilidade e eficácia dos produtos 

farmacêuticos como também a acessibilidade destes, de modo a que o serviço 

prestado ao utente seja rápido, eficaz e de qualidade. Assim sendo, estes locais 

devem obedecer a determinados requisitos, tais como temperatura, humidade (sujeitos 

a monitorização) e proteção da exposição solar, no sentido de minimizar a 

probabilidade de ocorrência de alterações físico-químicas nos medicamentos.  

 

2.4. GESTÃO E REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÕES 

Em determinadas circunstâncias (produto encomendado danificado, envio por 

engano, produto com PV a terminar) é necessário devolver produtos aos respetivos 

fornecedores sendo, para isso, elaborada uma nota de devolução (Anexo IV). Nesta, 

constam os produtos a devolver, quantidades, preços e o motivo de devolução. A nota 

de devolução é impressa em triplicado sendo que uma cópia permanece na farmácia 

(arquivada em pasta própria), e as outras duas seguem juntamente com os produtos a 

devolver. Todas as cópias devem ser rubricadas e carimbadas pela pessoa que 

efetuou a devolução. Na eventualidade da devolução não ser aceite, os produtos 

regressam à farmácia, tendo que ser contabilizados como quebras de existências. 

Posteriormente, todas as devoluções devem ser regularizadas no sistema 

informático, qualquer que seja a situação em que tenham ficado (reposição com 

produto igual, emissão de nota de crédito, devolução não aceite), sendo emitido um 

comprovativo de regularização. 
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3. PRODUTOS EXISTENTES NA A MINHA FARMÁCIA 

Numa tentativa de obter a máxima satisfação por parte do utente, a A Minha 

Farmácia, procura manter-se equipada com o máximo de artigos possível, estando em 

constante renovação. De um modo geral estes artigos podem ser divididos em dois 

grandes grupos:  

 Medicamentos: toda a substância ou associação de substâncias apresentada 

como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres 

humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser 

humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação 

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

funções fisiológicas (Estatuto do Medicamento - Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 

de agosto); 

 Parafarmácia: todo o produto que não se enquadra na definição de medicamento.  

 

3.1. MEDICAMENTOS 

De acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei 209/94, de 6 agosto, os medicamentos 

de uso humano são classificados quanto à sua dispensa ao público em:  

 

A) Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM):  

São os medicamentos que necessitam de receita médica para que possam ser 

dispensados, estes podem ser classificados como:  

o Medicamentos de receita médica não renovável; 

o Medicamentos de receita médica renovável: destinam-se a determinadas 

doenças e tratamentos prolongados;  

o Medicamentos de receita médica especial: estupefacientes e psicotrópicos ou 

qualquer substância de abuso ou toxicodependência;  

o Medicamentos de receita médica restrita: uso reservado em geral ao meio 

hospitalar.  

O Estatuto do Medicamento limita a este grupo, os medicamentos que possam 

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

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

que possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a 

que se destina; que contenham substâncias, ou preparações à base dessas 
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substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; e que 

se destinem a ser administrados por via parentérica, 

 

B) Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Como o próprio nome indica, são medicamentos podem ser adquiridos pelos 

utentes sem apresentação de uma receita médica. Neste grupo, e segundo o Estatuto 

do Medicamento, incluem-se todos os medicamentos que não preencham qualquer 

das condições previstas para estar incluídos no grupo dos MSRM. De uma forma 

geral, estes medicamentos destinam-se ao alívio, tratamento ou prevenção de 

síndromes menores que não requerem cuidados médicos e são constituídos por 

substâncias com um perfil muito baixo de reações adversas e interações 

medicamentosa. Apesar disso, é da responsabilidade do farmacêutico promover o uso 

racional destes medicamentos. 

 

3.1.1. MEDICAMENTO MANIPULADO 

O medicamento manipulado (MM), segundo o Decreto-Lei 95/2004 de 25 de abril, 

é definido como sendo qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado ou 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. 

O grande desenvolvimento da Indústria Farmacêutica, segundo padrões de 

qualidade e normalização, fez com que haja uma diminuição significativa na 

manipulação de substâncias em farmácia de oficina. No entanto, este recurso 

apresenta como vantagem a possibilidade de personalizar a terapêutica através do 

ajuste com o perfil fisiopatológico de cada utente. 

Durante o período de estágio foi possível preparar alguns MM - pomadas e 

soluções (Anexos VII). Os manipulados que exigiam uma aparelhagem e técnica de 

manipulação mais específicas, eram encomendados via fax à Farmácia dos Clérigos, 

no Porto, sendo é posteriormente enviados para a A Minha Farmácia via Cooprofar. 

Os MM preparados na farmácia são devidamente acompanhados de uma ficha de 

preparação (Anexo VIII), onde está patente a sua identificação, lote, tipo de 

acondicionamento, dosagem e quantidade. Cada passo dado no preenchimento desta 

ficha deve ser sempre rubricado e datado quer pelo operador, quer pelo supervisor. Os 

mesmos parâmetros devem constar no rótulo, de forma a identificar a substância e a 

sua validade. Durante o estágio, eu e a minha colega estagiária, elaboramos um novo 

rótulo para a dispensa de manipulados na A Minha Farmácia, tendo como objetivo 
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renovar a imagem e atualizar a informação necessária para a dispensa do mesmo 

(Anexo IX). 

O cálculo do PVP deve também constar na ficha de preparação do medicamento 

manipulado, de acordo com a legislação vigente. Deve ainda ser anexada uma cópia 

da prescrição médica e uma cópia do rótulo do manipulado. 

Após a utilização de cada matéria-prima necessária para a preparação de um 

determinado MM é necessário “dar baixa” da mesma. Sendo assim, é criada uma ficha 

para cada matéria-prima existente no laboratório (Anexo X) que permite o registo da 

sua utilização e que inclui informações como número do lote do MM, a data de 

preparação, a quantidade usada de matéria-prima, as quebras correspondentes, e a 

quantidade restante de matéria-prima em armazém. 

 

3.1.2. MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO (MV) 

Os medicamentos de uso veterinário definem-se como preparações farmacêuticas 

constituídas por uma substância ou mistura de substâncias, com uma determinada 

dosagem e que se destinam a ser administradas em animais com fins preventivos ou 

de tratamentos de doenças e dos seus sintomas, na correção ou modificação das 

funções orgânicas, quando administradas na forma adequada. E, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 175/2005, de 25 de outubro, devem estar identificados com a inscrição 

“Uso veterinário” a verde na embalagem exterior. 

O Farmacêutico, aquando a dispensa deste tipo de medicamento, deverá ter um 

papel ativo, promovendo a utilização correta dos MV, alertando o utente para doenças 

animais transmissíveis, relembrando as medidas profiláticas necessárias e a 

vacinação dos animais.  

Na A Minha Farmácia os MV com maior rotatividade são os anticoncecionais, 

antiparasitários, vacinas e os antibióticos. 

 

3.2. PRODUTOS DO PROTOCOLO DA DIABETES 

A Diabetes Mellitus é uma doença que afeta um número cada vez maior de 

pessoas em todo o mundo e Portugal não é exceção. O Protocolo da Diabetes foi 

estabelecido com o objetivo de prevenir, identificar e tratar as complicações 

associadas à doença de forma a aumentar a qualidade e a esperança de vida.  

O farmacêutico, como profissional de saúde, desempenha um papel muito 

importante na educação e sensibilização do doente diabético no sentido de promoção 

de hábitos e estilos de vida saudáveis, adesão à terapêutica médica instituída, 
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informando o doente sobre a ação e efeito da medicação prescrita e acompanhando-o 

no dia a dia em relação a vários outros aspetos da doença. 

Para efetuar uma correta auto-vigilância, o diabético necessita de material 

adequado, como tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria, 

agulhas, seringas e lancetas sendo estes os produtos que fazem parte do Protocolo e 

que podem ser adquiridos a custo reduzido mediante a apresentação de receita 

médica. Neste contexto, foi publicada a Portaria n.º364/2010, de 23 de junho, a qual 

define os PVP máximos destes produtos. A comparticipação do Estado no custo de 

aquisição mantém-se em 85% do PVP das tiras-teste e em 100% do PVP das agulhas, 

seringas e lancetas destinadas aos utentes do SNS e subsistemas públicos. 

 

3.3. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou combinado, incluindo os suportes lógicos necessários para o seu 

bom funcionamento, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua 

função possa ser apoiada por esses meios e seja destinado pelo fabricante a ser 

utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento 

ou atenuação de uma doença, de uma lesão ou de uma deficiência, estudo, 

substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da 

conceção. A A Minha Farmácia possui quer em stock passivo quer em stock ativo, 

diversos dispositivos médicos, como algodão hidrófilo, pensos, cintas, canadianas, 

seringas, entre outros, tendo o farmacêutico a obrigação de aconselhar e esclarecer o 

utente em relação ao uso correto destes dispositivos. 

 

3.4. PRODUTOS DE COSMÉTICA E DE HIGIENE CORPORAL 

Segundo o Decreto-Lei, nº 296/98, de 25 de setembro, no artigo 2º, Produto 

cosmético e de higiene corporal é definido como sendo “qualquer substância ou 

preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do 

corpo humano, designadamente epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios e 

órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, 

exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e ou proteger 

ou os manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais”. 

O número de utentes que procuram aconselhamento neste tipo de produtos é 

cada vez maior, devido ao desenvolvimento socioeconómico e consequente evolução 
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dos hábitos higiénicos e de beleza. Assim, exige-se ao farmacêutico conhecimentos 

da fisiologia de pele, das suas afeções e sua relação com alergias, irritações ou 

envelhecimento precoce. 

Estes produtos obedecem a uma legislação própria, diferente da dos 

medicamentos, mas suficiente para se preservar a saúde pública. Qualquer reação 

adversas provocadas pelo uso de produtos cosméticos deve ser comunicada ao 

departamento de Cosmetovigilância do INFARMED, quer pelo fabricante ou 

responsável pela colocação no mercado, quer pelos profissionais de saúde. 

Na A Minha Farmácia existe uma grande variedade de produtos cosméticos e 

marcas, entre os quais: Lierac®, Vichy®, Avène®, La Roche Posay®, Roc®, 

Galénic®, A-Derma®, Mustela®, que se encontram expostos na zona de atendimento, 

de uma forma cuidada e apelativa, bem visíveis e acessíveis ao utente, já que a venda 

destes produtos constitui uma importante fonte de receitas da farmácia (pois permite 

uma margem de comercialização rentável definida pela própria farmácia). 

 

3.5. PRODUTOS DIETÉTICOS E ALIMENTARES ESPECIAIS 

De acordo com o Decreto-lei 315/70, um produto dietético é definido como um 

produto de natureza alimentar que possuindo valor nutritivo exclusivo ou 

predominante, se distingue dos géneros alimentícios correntes pela sua composição 

particular e pelas modificações de ordem física, química ou biológica ou de outras 

resultantes do seu processo de fabrico e se destina a completar ou substituir 

parcialmente os alimentos habituais ou a satisfazer necessidades nutritivas de 

pessoas, em que o processo normal de assimilação ou metabolismo estejam 

perturbados”. Este tipo de produtos é dirigido a todas as faixas etárias, sendo que 

alguns destinam-se especificamente à alimentação para crianças e lactentes (produtos 

sem lactose; farinhas lácteas com/sem glúten; leites dietéticos para lactentes e leites 

ou fórmulas de transição e outros alimentos complementares) e outros à alimentação 

de adultos (para pessoas que sofrem de perturbações do metabolismo dos glícidos: 

alimentos sem glúten; produtos como complemento de regimes hipocalóricos; e 

produtos dietéticos destinados a fins medicinais específicos). Como exemplos de 

algumas marcas de dietéticos para lactentes e crianças, a A Minha Farmácia tem ao 

dispor: Nutribén®, Miltina®, N.A.N®, entre outras. A A Minha Farmácia tem ainda ao 

dispor dos utentes Fortimel® e Fortimel® Creme para adultos. 

Atualmente, muitos destes produtos encontram-se disponíveis na maioria das 

grandes superfícies, a preços muito apetecíveis. Contudo, nestes locais não existe um 
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atendimento tão personalizado e direcionado, como o que se verifica na farmácia, 

onde o farmacêutico pode avaliar a necessidade do utente e aconselhá-lo de acordo 

com a sua situação e os conhecimentos que possui em termos de nutrição.  

 

3.6. PRODUTOS HOMEOPÁTICOS 

Segundo o Decreto-Lei nº 94/95, de 9 de maio, os produtos homeopáticos são 

classificados em: 

 Medicamentos homeopáticos: qualquer produto homeopático que possua 

propriedades curativas ou preventivas das doenças do homem e dos seus 

sintomas, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, 

corrigir ou modificar as suas funções orgânicas. 

 Produtos Farmacêuticos homeopáticos: qualquer produto homeopático que 

reúna, cumulativamente, as seguintes características: administração por via 

oral ou tópica; grau de diluição que garanta a inocuidade do produto, não 

devendo este conter mais de uma parte por 10 000 de tintura-mãe, nem mais 

de 1/100 da mais pequena dose eventualmente utilizada em alopatia para as 

substancias ativas, cuja presença num medicamento alopático obrigue a 

prescrição médica; ausência de indicações terapêuticas especiais no rótulo ou 

em qualquer informação relativa ao produto. 

A A Minha Farmácia apresenta um leque limitado destes produtos mas que 

responde às necessidades da população que os requisitam. 

 

3.7. PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS 

A fitoterapia é o tratamento e/ou prevenção de doenças usando plantas, partes de 

plantas e preparações feitas com plantas. Por isso, a ação do produto é baseada na 

presença de princípios ativos de origem vegetal. Embora os produtos de fitoterapia 

revelem bons resultados, estes não são inócuos. Tal como qualquer outro tipo de 

medicamento estes produtos podem causar reações adversas ou mesmo interações 

medicamentosas. Aqui mais uma vez, a intervenção do farmacêutico é fundamental de 

modo a evitar situações mais delicadas e aconselhar de um modo racional a toma 

destes produtos. Os produtos fitoterapêuticos mais procurados são as infusões 

naturais de emagrecimento, lipolíticos, tónicos, tratamento de problemas do foro 

gastrointestinal e do foro urinário, relaxantes e ansiolíticos naturais. 

A A Minha Farmácia apresenta à disposição do utente alguns produtos 

fitoterapêuticos como: Chás Moreno® e Arkocápsulas®. 
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4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A dispensa do medicamento, quer prescrito quer não prescrito, representa o 

centro de toda a atividade farmacêutica na farmácia comunitária tendo o farmacêutico 

sempre presente a responsabilidade ética, deontológica, científica e social inerente à 

sua profissão.  

Ao farmacêutico cabe informar, esclarecer e aconselhar o utente relativamente à 

terapêutica que vai efetuar, tendo sempre como objetivos a adesão deste à mesma, o 

uso racional dos medicamentos e a promoção de um estilo de vida saudável. 

Associado à dispensa do medicamento, está o conceito de farmacovigilância, para o 

qual o farmacêutico deve estar sensibilizado no sentido de maximizar os benefícios e 

minimizar os riscos da utilização de medicamentos ao nível da comunidade. 

 

4.1. DIÁLOGO COM O UTENTE E INFORMAÇÃO CEDIDA 

Quando o utente chega a farmácia o farmacêutico deve dirigir-lhe a palavra numa 

atitude de total disponibilidade, serenidade e confiança, procurando deixá-lo relaxado 

e consequentemente, mais recetivo à informação que lhe for dada. A postura do 

farmacêutico e a linguagem utilizada (que deve ser adaptada ao nível socioeconómico 

do utente) são fundamentais para a realização de um atendimento de qualidade, com 

competência e prontidão, devendo a informação prestada ser simples, clara e 

compreensível de modo a que o utente seja perfeitamente esclarecido. 

A informação oral deve ser sempre acompanhada de informação escrita 

principalmente quando o medicamento ou esquema posológico constituem uma 

novidade para o utente. Assim, e de uma forma geral, o utente deve sair da farmácia 

com as seguintes noções: 

o A razão pela qual toma o medicamento e quais os riscos da não adesão; 

o Os benefícios e efeitos secundários mais importantes que pode esperar; 

o O esquema posológico e o modo de administração; 

o Os medicamentos e/ou alimentos que não podem ser ingeridos, assim 

como outros cuidados a ter durante o tratamento; 

o Os cuidados necessários à conservação domiciliária dos medicamentos. 

O farmacêutico deve ainda saber ouvir, compreender e ajudar o utente sem para 

isso interferir na sua vida pessoal, reprimi-lo ou ainda julga-lo moralmente. Tudo isto 

contribui para a criação do tão importante laço de confiança entre o utente e o 

farmacêutico de modo a que, na eventualidade de qualquer dúvida que possa surgir 
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posteriormente, o utente se sinta à vontade para procurar esclarecimento junto do 

farmacêutico.  

 

4.2. DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Os MSRM são os medicamentos que, no ato da sua dispensa, requerem a 

apresentação de receita médica pelo que a sua utilização é limitada pela prescrição de 

um médico. 

A receita médica é um documento onde o médico traduz a forma como pretende 

tratar o paciente – a sua estratégia terapêutica - após a realização do diagnóstico, 

servindo portanto como forma de comunicação entre o médico e o farmacêutico, 

devendo este procurar inteirar-se da patologia do utente e caso, não encontre nenhum 

risco maior na terapêutica instituída pelo médico, proceder à dispensa dos 

medicamentos salvaguardando o seu uso correto e prestando os devidos 

esclarecimentos ao utente. De uma forma geral, a dispensa de um MSRM 

compreende duas etapas fundamentais: a análise da receita médica e a cedência do 

medicamento.  

 

4.2.1. ANÁLISE DA RECEITA 

Existem vários tipos de receitas podendo estas dividir-se fundamentalmente em 

dois sub-grupos consoante a entidade responsável pela comparticipação dos 

medicamentos: as receitas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e as de outras 

entidades (ADSE, SAMS, Portugal Telecom, etc).  

As receitas pertencentes ao SNS possuem um modelo próprio e único (Anexo XI), 

independentemente da receita provir de serviços públicos ou privados. Este modelo, 

aprovado pela Portaria nº 198 nº198/2011, de 18 de maio, é de utilização obrigatória 

no âmbito do SNS e de outras entidades que o adotem. A prescrição eletrónica é 

obrigatória, excetuam-se a esta regra: prescrições efetuadas no domicílio (alínea a); 

médicos que declarem falência do sistema informático (alínea b); que tenham um 

volume de prescrição inferior a 50 receitas por mês (alínea c); e aqueles que estejam 

em situação de inadaptação comprovada (alínea d); desde que a receita manual faça 

menção à exceção (sem necessidade do descritivo da alínea) (Anexo XII). 

Atualmente existem dois tipos principais de receitas, sendo eles: 

o Receita médica renovável (Anexo XII) ou receita tripla (três cópias) - tem 

validade máxima de 6 meses após a data de emissão, o que a torna 

bastante útil no caso dos doentes crónicos ou que tenham que efetuar 
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tratamentos prolongados, evitando a deslocação destes pacientes ao 

médico contribuindo para o descongestionamento dos serviços de saúde. 

As receitas manuais deste tipo deixaram de poder ser prescritas a partir de 

1 de junho do ano corrente. 

o Receita médica não renovável (Anexo XI) - de acordo com o Ministério 

da Saúde na Portaria n.º 193/2011 de 13 de maio, Artigo 2º a receita 

médica não renovável, consta de apenas uma folha e o prazo de validade 

das receitas médicas, nas quais sejam prescritos medicamentos 

comparticipados, é de 30 dias a contar, de forma contínua, da data da 

prescrição, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

Por receita, podem ser prescritos no máximo quatro embalagens de 

medicamentos sendo que, no caso de medicamentos multidose, podem ser prescritas 

no máximo duas embalagens de um mesmo medicamento, e no caso de 

medicamentos unidose, até quatro embalagens. Até 31 de maio de 2012, os 

medicamentos eram prescritos por designação (comercial ou genérico), dosagem, 

forma farmacêutica, dimensão da embalagem e número de embalagens sendo que, 

em cada receita, dever-se-ia analisar a autorização ou não de substituição de 

medicamentos de marca por medicamentos genéricos. No entanto e com a entrada da 

Lei n.º 11/2012, de 8 de março, e da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio em vigor 

a 1 de junho, as regras de prescrição e dispensa de medicamentos foram alteradas. 

Sumariamente, a nova legislação (consultar, para melhor compreensão, o Anexo XIII) 

determina que: 

o A prescrição seja efetuada por DCI da substância ativa, forma farmacêutica, 

dosagem e apresentação, devendo ser indicada a posologia e sendo dada a 

opção, ao utente, da escolha do medicamento; 

o A prescrição pode ser efetuada por denominação comercial (por marca ou nome 

do titular de autorização de introdução no mercado) nos casos em que não 

existam medicamentos de marca ou medicamentos genéricos comparticipados 

similares ao prescrito ou se o médico incluir uma das seguintes justificações 

técnicas: 

a) Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; 

b) Medicamentos com fundada suspeita, previamente reportada ao Infarmed, 

de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma 

substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial; 

C) Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias. 
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No que concerne a outros organismos de comparticipação, tais como a ADSE, os 

CTT, a PSP, entre outros, estes não possuem um modelo próprio de receita médica, 

podendo ser emitidas no modelo do SNS. 

De uma forma geral, qualquer que seja o tipo de receita, esta deve conter sempre 

a informação e os elementos considerados essenciais para a posterior validação e 

aceitação nas respetivas entidades, que incluem:  

o Identificação do utente: nome, número de beneficiário;  

o Identificação do médico prescritor: nome, especialidade, vinheta, contacto 

telefónico, assinatura do médico;  

o Identificação do medicamento prescrito por DCI, dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem e número de embalagens;  

o Organismo comparticipador;  

o A existência de algum despacho ou portaria, devendo o médico identificar qual 

a portaria a partir da qual se fará a comparticipação;  

o Data de prescrição e validade da receita (30 dias ou 6 meses).  

 

4.2.2. DISPENSA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Até 1 de agosto de 2011, a dispensa de estupefacientes era condicionada pela 

apresentação de uma receita especial de cor amarela passada em triplicado onde se 

podiam encontrar os seguintes dados: identificação do médico prescritor (nome, 

número de inscrição na Ordem dos Médicos, data e assinatura do mesmo), 

identificação do doente (nome, morada, sexo, idade, número do Bilhete de Identidade 

ou Cédula Pessoal do doente) e identificação do medicamento (nome comercial ou 

genérico, dosagem, forma farmacêutica, posologia, número e tamanho da embalagem 

do medicamento). 

Contudo, com a entrada em vigor da Portaria nº 198/2011, no caso do SNS e da 

ADSE, a dispensa de psicotrópicos e estupefacientes requer uma receita eletrónica 

(Anexo XIV). Atualmente, o único aspeto que diferencia as receitas de estupefacientes 

das restantes, reside no seu reconhecimento pelo sistema informático impedindo a sua 

dispensa até que seja preenchida uma ficha com os dados do utente, número da 

receita, dados do médico prescritor, nome e idade do adquirente. Posteriormente são 

impressos os documentos de psicotrópicos e estupefacientes (Anexo XV) que devem 

ser anexados na cópia da receita. O original da receita destina-se ao processo de 

loteamento de receitas, seguindo para a entidade comparticipante e a cópia fica 

armazenada na farmácia por três anos (numa capa devidamente identificada e 
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numerados por ordem de aviamento) em conjunto com a guia de requisição de 

psicotrópicos e estupefacientes. No caso das receitas especiais de cor amarela um 

desses documentos seria anexado a uma das cópias do triplicado. O triplicado da 

receita especial de cor amarela e uma listagem onde constam os registos de todas as 

entradas e saídas de psicotrópicos e estupefaciente são enviados mensalmente para a 

secção de psicotrópicos do INFARMED, até dia 8 do mês seguinte. Trimestralmente é 

também impressa e enviada ao INFARMED, uma listagem onde constam os registos 

de todas as entradas e saídas de medicamentos deste grupo. Anualmente é enviado 

ao INFARMED o mapa de balanço das entradas e saídas, até dia 31 janeiro do ano 

seguinte, sendo para isso necessário que o livro de registros ou o correspondente 

registro informático seja encerrado no dia 31 de dezembro de cada ano. 

 

4.2.3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

A dispensa de MNSRM pode advir do seu aparecimento numa receita ou por 

indicação do farmacêutico quando o utente se dirige à farmácia para procurar 

aconselhamento relativamente a um problema de saúde menor - situação cada vez 

mais frequente nos dias atuais, uma vez que os indivíduos se preocupam mais com a 

sua saúde, procurando detetar e prevenir a doença. A título de exemplo, algumas 

situações frequentes com as quais se contacta na farmácia são: 

o Febre com duração inferior a três dias; 

o Terapêutica de substituição nicotínica;  

o Problemas cutâneos: acne ligeiro a moderado, picadas de insetos, seborreia; 

o Dores ligeiras a moderadas: cefaleias simples, dores musculares, 

dismenorreia; 

o Higiene oral e vaginal; 

o Contraceção de emergência e métodos contracetivos de barreira e químicos; 

o Estados temporários de cansaço e fadiga; 

o Suplementos vitamínicos e antioxidantes, entre outros. 

Regra geral, a medicação aconselhada só deve ser instituída por alguns dias e, se 

possível, acompanhada de terapêutica não farmacológica, sendo de salientar que a 

não dispensa de MNSRM é aconselhável em casos em que os sintomas já tenham a 

duração de vários dias ou quando estes persistem mesmo após o utente ter-se 

automedicado, devendo reencaminhar-se o utente para o médico. 

5. FATURAÇÃO E RECEITUÁRIO 
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No ato de dispensa de medicamentos ocorre a emissão de um documento para 

faturação impresso nas costas da receita (Anexo XVI) onde constam informações 

como o organismo comparticipante, um número de receita, um número de lote e um 

número de série (atribuídos de forma automática e sequencial pelo sistema 

informático, em função do organismo comparticipante), que vão permitir a separação e 

ordenação das receitas por organismo. 

 

5.1. SISTEMAS DE COMPARTICIPAÇÃO 

Existem diversos organismos comparticipantes do preço total ou parcial dos 

medicamentos, sendo a percentagem de comparticipação dependente da entidade, do 

medicamento e do regime de comparticipação do utente. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 129/2005, de 11 de agosto, que estabelece o regime 

de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos, a comparticipação é feita 

por escalões: 

Escalão A: a comparticipação do Estado é de 90% do preço de referência; 

Escalão B: a comparticipação do Estado é de 69% do preço de referência; 

Escalão C: a comparticipação do Estado é de 37% do preço de referência; 

Escalão D: a comparticipação do Estado é de 15% do preço de referência; 

Sendo que o preço de referência refere-se ao “valor sobre o qual incide a 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos incluídos em cada um dos 

grupos homogéneos, de acordo com o escalão ou regime de comparticipação que lhes 

é aplicável”. 

Para efeitos de comparticipação, o SNS apresenta um regime geral no qual se 

incluem todos os utentes do SNS e os trabalhadores migrantes e um regime especial 

que é exclusivo para os utentes abrangidos pelas seguintes condições especiais: 

o Pensionistas: Utentes cujas pensões sejam inferiores ao salário mínimo 

nacional têm um acréscimo de 5% no valor da comparticipação dos 

medicamentos do escalão A e 15% no valor da comparticipação dos 

medicamentos dos escalões B, C e D. 

o Doentes Crónicos Especiais: Estas receitas contêm portarias ou despachos 

legislativos, que permitem conceder ao utente uma comparticipação maior do 

que o normal, independentemente do seu regime, sendo em alguns casos 

válidas somente se forem prescritas por médicos da especialidade em causa.  
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Algumas situações que têm uma portaria ou despacho (Anexo XVII) associado 

incluem: 

Doença de Alzheimer; 

Lúpus, hemofilia e hemoglobinopatias; 

Paramiloidose. 

A taxa de comparticipação de medicamentos nestas situações e no caso das 

doenças profissionais pode atingir os 100%. No caso de indivíduos com doenças 

crónicas esta taxa pode ser alargada para a restante medicação não prevista nos 

pontos anteriores. 

 

5.2. CONFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DO RECEITUÁRIO 

A conferência do receituário tem como objetivos a deteção de possíveis lapsos 

que possam ter ocorrido no ato da dispensa. Assim, verifica-se: 

o A informação da receita (número de utente, organismo da receita, data de 

validade, assinatura e vinheta do médico e vinheta ou carimbo do serviço 

prestador de cuidados de saúde); 

o A correspondência dos medicamentos prescritos e dispensados; 

o Se a comparticipação efetuada está de acordo com o respetivo organismo, 

portarias ou despachos legislativos presentes na receita; 

o A presença de rasuras e emendas que não estejam rubricadas pelo 

médico prescritor. 

Posteriormente, o receituário é organizado em lotes respeitantes a cada 

organismo comparticipante, com 30 receitas cada um. No fim de cada mês, são 

impressos os verbetes de identificação do lote (Anexo XVIII), ao qual se anexam as 

respetivas receitas e nos quais devem constar: 

× Nome, número de contribuinte e código da Farmácia (número de código 

atribuído pelo INFARMED); 

× Mês e ano a que se refere; 

× Tipo e nº sequencial do lote; 

× Identificação do organismo comparticipante; 

× N.º de receitas do lote; 

× N.º total de etiquetas; 

× Importância total dos medicamentos do lote; 

× Importância total paga pelo utente à Farmácia; 

× Importância a pagar pela entidade comparticipadora. 
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Deve-se depois verificar se as receitas que constam no verbete estão realmente 

inseridas no lote e se os valores que são referidos no verbete coincidem com o das 

receitas. 

 

5.3. FECHO DE LOTES, RESUMO DE LOTES E FATURA MENSAL 

Os lotes referidos no tópico anterior são fechados no último dia de cada mês e é 

emitida uma relação do resumo de lotes, para cada organismo, e a fatura mensal de 

medicamentos. 

Na relação resumo de lotes (Anexo XIX) consta: 

× A identificação da farmácia (nome e código dado pelo INFARMED); 

× Mês e ano a que se refere; 

× Número sequencial do lote; 

× Quantidade de etiquetas por lote; 

× Valor total das receitas, valor total de PVP, valor total ao encargo do utente 

e o valor total a pagar pelo organismo. 

Na fatura mensal de medicamentos (Anexo XX), consta: 

× Número da fatura, mês e ano; 

× Identificação da farmácia, morada, localidade, código postal e número de 

contribuinte; 

× Data de emissão e assinatura; 

× Valor total de lotes e receitas; 

× Valor total de PVP, valor total ao encargo do utente e valor total a cargo do 

organismo; 

× Carimbo da farmácia e assinatura do responsável pela faturação. 

 

As receitas prescritas no âmbito do SNS devem ser remetidas mensalmente pela 

farmácia ao Centro de Conferência da Maia entre os dias 5 e 10 de cada mês, 

devidamente identificadas através do verbete de identificação, relação de resumo de 

lotes e fatura mensal. O envio é feito através do serviço CTT Expresso disponibilizado 

pela Associação Nacional das Farmácias (ANF). Os originais, juntamente com as 

receitas, ficam no centro de Conferência da Maia que, por sua vez, devolvem à 

farmácia dois duplicados da fatura mensal global devidamente carimbados como 

comprovativo de receção. Uma cópia fica arquivada na farmácia e o outro duplicado 

da fatura mensal global é enviada pela farmácia à ANF que procederá ao pagamento. 
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As receitas dos restantes organismos com acordo com a ANF (ADSE, ADMG, 

SAD/PSP, PT…) são remetidas mensalmente para a ANF, até ao décimo dia do mês 

seguinte. É da responsabilidade da ANF enviar a remessa de receitas aos organismos 

em questão, adiantando o pagamento às farmácias. No fundo, a ANF serve como 

intermediário entre as farmácias e os organismos com os quais estabeleceu acordo. 

No caso de existir alguma irregularidade as receitas são devolvidas à farmácia, 

acompanhadas de um documento referente ao motivo de devolução. As receitas 

devolvidas e já regularizadas são incluídas nos lotes dos organismos respetivos do 

mês seguinte, para nova conferência.  
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6. FARMÁCIA E A COMUNIDADE 

As farmácias, como estabelecimentos de utilidade pública, possuem instrumentos 

para a prestação de serviços à população, cuja presença, embora facultativa, é cada 

vez mais indispensável, pelo auxílio que fornecem nos serviços de autodiagnóstico. 

A A Minha Farmácia desenvolveu alguns programas de Farmácia Clínica, que se 

traduzem em determinadas ações essenciais e complementares à atividade 

farmacêutica com o objetivo de despistar e monitorizar doenças crónicas: Hipertensão 

Arterial, Diabetes Mellitus e Hipercolesteriolemia e Obesidade. 

Todo o tipo de exames executados na farmácia são registados num cartão 

individual do utente fornecido pela farmácia, de modo a que seja possível fazer um 

seguimento e atendimento personalizado por parte de todos os Farmacêuticos. 

 

6.1. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS 

Como espaço de saúde, a A Minha Farmácia está equipada para a monitorização 

de parâmetros bioquímicos relevantes para a saúde dos utentes, tais como a pressão 

arterial, o peso, altura, IMC, colesterol total, triglicerídeos, glicémia e testes de 

gravidez. 

A medição da pressão arterial (PA) é realizada num aparelho devidamente 

calibrado na zona de atendimento personalizado. Durante a medição, o utente (que 

deve estar descansado e relaxado) não se deve mexer nem falar, tendo o seu braço 

apoiado de forma a ficar ao nível do coração. Terminada a medição, os valores da PA 

e pulsação são anotados no cartão individual do utente. Consoante os valores obtidos, 

e após perguntar ao utente se faz alguma terapêutica anti-hipertensiva, o farmacêutico 

pode aconselhar um controlo mais apertado da PA e, se assim o achar, reencaminhar 

o utente para o médico de família. A PA também é passível de ser medida no aparelho 

situado na zona de atendimento ao público que mede ainda peso, altura e calcula o 

IMC. Os resultados são impressos no final da medição. Nesta medição, o utente deve 

colocar-se na balança, descalço e com a postura direita, evitando movimentos. 

Em termos de parâmetros bioquímicos a glicemia em jejum, o colesterol total 

e os triglicerídeos são os mais comummente requisitados sendo efetuados através 

de punção capilar e tiras reativas adequadas procedendo-se à leitura destes 

parâmetros em aparelhos próprios para o efeito. 

O teste de gravidez vendido na A Minha Farmácia é um teste imunológico que se 

baseia na deteção da hormona Gonodotropina Coriónica Humana (HCG) na urina da 

mulher grávida. Deve-se sempre ter o cuidado de alertar o utente para o fato deste 
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teste não atingir a sensibilidade de 100%, e como tal, no caso de se manter a dúvida, 

deve ser repetido alguns dias mais tarde. Deve ser aconselhado fazer o teste com a 

primeira urina da manha (ou de pelo menos de 4h), porque torna mais fácil a deteção 

da HCG, visto que estará mais concentrada. Na A Minha Farmácia os resultados do 

teste são entregues ao utente num cartão para uma maior privacidade. 

 

6.2. RECOLHA DE MEDICAMENTOS – VALORMED  

A A Minha Farmácia assumiu a responsabilidade pela recolha dos medicamentos 

para o VALORMED (Anexo XXI), que é uma sociedade sem fins lucrativos e gestora 

do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem e Medicamentos 

(SIGREM). Assim, recolhe resíduos de embalagens e medicamentos fora do uso, quer 

tenham sido suspensos por indicação médica ou por estarem fora do prazo de 

validade. Estes resíduos são colocados dentro do saco de recolha, sendo 

posteriormente colocados dentro de contentores especiais devidamente identificados. 

Nos contentores, após selagem, deve preencher-se a ficha (em papel autocopiativo 

em cinco vias) anexada com o nome da e o número de identificação da farmácia, o 

peso do contentor (em Kg), a data de recolha e a rubrica do responsável pela selagem 

e do responsável pela recolha. A via “cópia da Farmácia” deve ser é arquivada. 

O tratamento adequado desses resíduos contribui para preservar a Saúde Pública 

e o Ambiente, daí a necessidade de colaboração coletiva com o sistema VALORMED. 

 

10. FORMAÇÃO CONTÍNUA 

Um profissional de saúde deve manter-se informado científica e legalmente para 

prestar um serviço profissional seguro e eficiente, sendo a participação em cursos, 

congressos, simpósios e ainda a leitura de revistas e jornais científicos bastante 

relevante para a carreira profissional. Estas ações de formação são organizadas por 

diferentes entidades, que incluem, distribuidoras, cooperativas, laboratórios ou ainda a 

Ordem dos Farmacêuticos. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir às seguintes formações: 

o Laboratórios Expanscience: Linha Mustela - 21/03/2012; 

o Johnson&Johnson:Roc-Adelgaçantes e Aveeno - Pele Seca/Atópica -28/03/2012  

o Servier: Valdoxan - Papel do Farmacêutico no tratamento da depressão - 

10/04/2012 

o Pierre Fabre: Linha A-Derma - 18 de abril de 2012 

o Pierre Fabre: Avène–Cuidado essencial das peles sensíveis: 26 de abril de 2012  
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11. CONCLUSÃO 

 

O estágio em farmácia comunitária constitui a primeira etapa da vida 

profissional do Farmacêutico, revelando-se sempre de grande importância. Neste 

período, o estagiário deixa para trás um percurso de cinco anos de formação 

académica e de aquisição e desenvolvimento de conhecimentos científicos e técnicos 

imprescindíveis para o exercício da atividade farmacêutica e tem o primeiro contacto 

com os utentes e com o dia a dia de uma farmácia. 

Foi com enorme satisfação que realizei esta última etapa do meu percurso 

académico! Numa fase inicial do meu estágio, em que lidei essencialmente com a 

receção de encomendas (e consequentemente, com o sistema informático) e com a 

arrumação de todos os medicamentos, foi-me possível contactar com a grande 

variedade de medicamentos e outros produtos vendidos na A Minha Farmácia. Adquiri 

ainda noções de gestão, funcionalidade e organização da farmácia e da realidade do 

mercado farmacêutico. 

Quando iniciei o atendimento ao balcão e o contactei efetivamente com o tão 

importante ato de aconselhamento farmacêutico, apercebi-me do papel que o 

farmacêutico desempenha como agente de saúde pública, assim como da importância 

de uma boa gestão e organização da farmácia para que o farmacêutico possa 

satisfazer o utente com eficácia, qualidade e prontidão.  

A relação farmacêutico/utente é outro aspeto a realçar, o farmacêutico é 

efetivamente encarado pelo utente como como uma referência de aconselhamento e 

acompanhamento e de profissional de saúde habilitado, e não como um mero 

vendedor. A relação de cumplicidade que se estabelece entre utente/farmacêutico e a 

confiança do utente neste é tal, que muitas vezes basta um simples conselho do 

farmacêutico, uma palavra amiga, de melhorar a qualidade de vida do doente, que se 

sente valorizado e acompanhado.  

O contacto com os colegas de trabalho (farmacêuticos e outros profissionais) 

foi também uma mais-valia deste estágio, quer pelos laços estabelecidos quer pelos 

exemplos que tive oportunidade de conhecer que personificam tão bem aquilo que um 

Farmacêutico deve ser enquanto profissional. 

Por tudo isto, este estágio constituiu, acima de tudo, uma oportunidade de 

crescer quer a nível profissional, quer a nível pessoal, e de ganhar uma enorme 

“bagagem” de conhecimento e experiência que levo agora comigo para a minha vida 

profissional. 
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13. ANEXOS 
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Anexo I – Espaços de A Minha Farmácia 
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Anexo II – Farmácias de Serviço em Barcelos, 2012 
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Anexo III – Exemplo de uma Listagem de Controlo dos Prazos de Validade 
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Anexo IV – Exemplo de uma Factura 
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Anexo V – Exemplo de uma Guia de Requisição de Psicotrópicos 
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Anexo VI – Exemplo de uma Nota de Devolução 
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Anexo VII – Manipulados Preparados no período de estágio 

 

A) Solução de Minoxidil a 5%  

B) Solução Alcoólica de Ácido Bórico à saturação  

C) Solução aquosa de Ácido Tricloroacético a 80%  

D) Vaselina Salicilada a 4%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A) Solução de Minoxidil a 5%  

 

O minoxidil é utilizado em formulações destinadas à aplicação no couro 

cabeludo, devido à sua ação secundária de hipertricose. Quando aplicado nesta zona, 

sob a forma de solução, o minoxidil estimula o crescimento capilar. 

As soluções de minoxidil a 2% ou 5% são usadas no tratamento da alopécia 

androgénica (também designada por alopécia do tipo masculino, alopécia hereditária e 

calvície masculina comum). Com este tratamento obtém-se os primeiros resultados ao 

fim se dois meses. Contudo, serão necessários quatro meses de utilização para se 

concluir acerca da resposta à terapêutica. 

A frequência de aplicação é de 2 vezes por dia, habitualmente de manhã e à 

noite. 

 

 

 

Técnica de preparação da Solução de Minoxidil a 5% 

 

 

 

 

1) Pesar as matérias primas; 

2) Em matráz rolhado, previamente tarado, misturar a água, o propilenoglicol e o 

alcool a 96%; 

3) Aquecer a mistura em banho de água (50-60ºC); 

4) Dissolver o minoxidilo na mistura anterior com agitação; 

5) Após arrefecimento total completar a massa em falta com etanol a 96%; 

6) Filtrar a solução com algodão para o recipiente de acondicionamento; 

7) Acondicionar e rotular 

 

 

 

 

 



B) Solução Alcoólica de Ácido Bórico à saturação  

 

Apesar da aplicação de soluções de ácido bórico ter caído em desuso, 

principalmente devido a intoxicações ocorridas em crianças, é frequente a utilização 

de soluções alcoólicas de ácido bórico para aplicação auricular. 

O ácido bórico tem actividade bacteriostática e fungistática, sendo a solução 

alcoólica de ácido bórico indicada para o tratamento tópico de otites externas, 

podendo também usar-se, em certos casos, nas otites médias crónicas e no ouvido já 

operado. 

Preferencialmente, a solução deverá ser aquecida entre as mãos (37ºC) antes 

da aplicação. Antes de ser proceder à administração, o doente deverá inclinar a 

cabeça para o lado contrário ao do ouvido afetado, aplicando 3 a 6 gotas da solução 

diretamente no ouvido e mantendo a posição durante cerca de 5 minutos. O 

tratamento deve ser repetido cada duas ou três horas, durante 7 a 10 dias. 

 

 

 

Técnica de preparação da Solução Alcoólica de Ácido Bórico à saturação 

 

 

 

1) Colocar em proveta rolhada o correspondente a 3/4 do volume final da solução de 

álcool a 70º; 

2) Adicionar o ácido bórico aos poucos à proveta contendo o álcool a 70º e agitar após 

cada adição durante 20 seg.; 

3) Deixar em repouso durante 1 hora, agitando sempre de 15 em 15 minutos durante 

20 seg.; 

4) Filtrar a solução saturada obtida; 

5) Acondicionar e rotular. 

 

 



C) Solução aquosa de Ácido Tricloroacético a 80%  

O ácido tricloroacético promove uma rápida desnaturação das proteínas 

celulares, sendo usado na pele ou nas mucosas devido às suas propriedades 

cáusticas na destruição local de lesões e no tratamento de várias patologias 

dermatológicas. 

Concentrações de ácido tricloroacético entre os 50-90% são usadas em 

peelings profundos, com a finalidade de destruir os tecidos até ao nível da derme 

reticular, para tratamentos de rejuvenescimento cutâneo, remoção de tatuagens, 

verrugas, condilomas acuminados e outros papilomas. Devido à sua atividade 

queratolítica, o ácido tricloroacético é um dos tratamentos de escolha contra o 

papiloma vírus humano, sendo usado sob a forma de soluções a 50% nas mucosas e 

na pele sob a forma de soluções a 85%. Quando a solução se destina a ser aplicada 

directamente nas lesões da pele ou mucosas, inicialmente, deve proteger-se a zona 

que circunda as lesões com vaselina branca ou outro protector (como por exemplo, 

pasta de lassar, pomada hidrófoba ou colódio). Por fim, procede-se à aplicação 

cuidadosa da solução directamente nas lesões com uma cotonete ou com uma vareta 

de vidro durante 1-2 minutos, uma vez por dia, duas a três vezes por semana. 

É necessário ter precauções ao manusear este manipulado pois o ácido 

tricloroacético é uma substância irritante e altamente corrosiva para a pele, pelo que 

deve ser usada com precaução. Uma vez que esta substância não apresenta ação 

sistémica, as soluções de ácido tricloroacético podem ser utilizadas durante a gravidez 

e o período de aleitamento. 

 

Técnica de preparação da Solução aquosa de Ácido Tricloroacético a 80% 

 

 

 

 

 

 

1) Transferir para proveta rolhada em volume de água purificada correspondente a 

metade do volume de solução; 

2) Pesar o ácido tricloroacético em vidro de relógio e adicioná-lo à água purificada; 

3) Agitar até dissolução completa; 

4) Completar o volume em falta com água purificada; 

5) Agitar e filtrar a solução obtida com filtro directamente para o frasco de 

acondicionamento. Rotular. 



D) Vaselina Salicilada a 4%  

 

Esta pomada de ácido salicílico tem a singularidade, de variados fins 

terapêuticos conforme a concentração de ácido salicílico. Assim sendo, com a 

concentração solicitada pelo médico, terá propriedades queratolíticas (capaz de 

dissolver formações queratínicas como calosidades, cicatrizes, etc.).  

Em concentrações superiores a 2%, as preparações com ácido salicílico são 

usadas no tratamento tópico de quadros de hiperqueratose e descamação da pele, 

tais como na dermatite seborreica e na caspa. Usam-se ainda em quadros de ictiose, 

psoríase acne. 

 

 

 

Técnica de preparação da Vaselina Salicilada a 4% 

 

 

 

1) Limpar a placa de espatulação com álcool a 70º; 

2) Pulverizar o ácido salicílico em almofariz de porcelana; 

3) Pesar as matérias-primas; 

4) Incorporar aos poucos, por espatulação, o ácido salicílico na vaselina sólida; 

5) Espatular até a obtenção de uma pomada com aspecto homogéneo; 

6) Acondicionar a pomada em embalagem plástica opaca. Rotular. 
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Anexo VIII – Ficha de Preparação dos Manipulados 
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Anexo IX – Exemplo do rótulo criado para a dispensa de Manipulados  
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Anexo X – Folha de registo do movimento das matérias-primas 
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Anexo XI – Exemplo de uma receita que respeita o modelo do - Portaria nº 198 

nº198/2011, de 18 de Maio (não renovável) 
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Anexo XII – Exemplo de uma receita manual renovável 
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Anexo XIII – Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2478-(2)  Diário da República, 1.ª série — N.º 92 — 11 de maio de 2012 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria n.º 137-A/2012
de 11 de maio

O Programa do XIX Governo prevê, no âmbito da po-
lítica do medicamento, a promoção da prescrição por de-
nominação comum internacional (DCI), nomeadamente 
através do controlo da prescrição e incentivo à utilização 
de medicamentos genéricos como elementos estruturantes 
para o uso mais racional do medicamento.

Através da publicação da Lei n.º 11/2012, de 8 de março, 
define -se um novo contexto para a utilização de medica-
mentos, sustentando uma reforma substancial da prescrição 
médica.

A utilização de medicamentos genéricos é uma reali-
dade consolidada internacionalmente, com inquestionável 
segurança, qualidade e eficácia, podendo desempenhar 
um papel estruturante na promoção de racionalidade e 
sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
bem como gerar importantes poupanças para os cidadãos. 
Efetivamente, através da prescrição por DCI dissociam -se 
marcas de medicamentos de patologias, assumindo -se a 
evidência farmacológica como determinante da opção 
clínica e promovendo a uma adequada competitividade 
entre produtores de medicamentos genéricos.

Com o desenvolvimento de orientações terapêuticas, 
iniciou -se também uma nova era de evidência e de dis-
ponibilização de conhecimento, importando consolidar 
o impacto dessa realidade na modulação da prescrição.

Consolidam -se assim os elementos fundamentais para 
uma nova abordagem que, doravante, determinará um 
novo paradigma de prescrição de medicamentos: por DCI, 
por via eletrónica e sustentada por normas de orientação 
clínica. Dentro deste novo modelo de prescrição acautelam-
-se, contudo, as situações de exceção justificada, quer em 
relação à determinação de um medicamento específico em 
função de contexto clínico do doente, de forma justificada 
e documentada, quer em relação à necessidade de recorrer 
à prescrição por via manual.

Merece especial destaque o maior protagonismo do 
utente em relação à utilização de medicamentos que, sem 
descurar o primado da prescrição médica, permite a sua 
intervenção proativa na maximização do uso racional e da 
poupança em medicamentos.

De forma ajustada à profundidade e complexidade desta 
reforma, nomeadamente na envolvente de adaptação dos 
sistemas informáticos de apoio à prescrição, à dispensa 
e à conferência, são também implementadas medidas 
transitórias adequadas à garantia de execução das novas 
disposições, sem descurar o necessário período de adapta-
ção técnica, pretendendo -se a curto prazo criar condições 
técnicas para a necessária desmaterialização da receita 
médica, através do fornecimento centralizado de sistema 
de prescrição que ofereça todas as garantias de segurança 
confidencialidade e integridade dos dados.

Em suma, a utilização de medicamentos passa a dispor 
de condições para ocorrer com maior racionalidade, trans-
parência e monitorização, como elementos fundamentais 
para uma política do medicamento centrada no cidadão, 
promovendo acesso, equidade e sustentabilidade, à luz 
da melhor evidência científica disponível e nas melhores 
práticas internacionais.

Foram ouvidas a Comissão Nacional de Proteção de 
Dados, a Ordem dos Farmacêuticos, a Ordem dos Médicos, 

a Ordem dos Médicos Dentistas, a Associação de Farmá-
cias de Portugal e a Associação Nacional das Farmácias.

Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 7.º do Decreto -Lei 

n.º 106 -A/2010, de 1 de outubro, no n.º 4 do artigo 120.º 
do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, com a última 
redação dada pela Lei n.º 11/2012, de 8 de março, e no 
artigo 30.º -A do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de 
outubro, aditado pelo Decreto Regulamentar n.º 28/2009, 
de 12 de outubro:

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Saúde, 
o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

A presente portaria estabelece o regime jurídico a que 
obedecem as regras de prescrição de medicamentos, os 
modelos de receita médica e as condições de dispensa de 
medicamentos, bem como define as obrigações de infor-
mação a prestar aos utentes.

Artigo 2.º
Âmbito

1 — A presente portaria aplica -se a todos os medica-
mentos de uso humano sujeitos a receita médica, incluindo 
medicamentos manipulados e medicamentos contendo 
estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, independen-
temente do seu local de prescrição.

2 — A presente portaria aplica -se ainda, com as neces-
sárias adaptações, à prescrição de outros produtos com-
participados pelo Estado no seu preço, designadamente 
produtos para autocontrolo da diabetes mellitus e produtos 
dietéticos.

Artigo 3.º
Definições

Para efeitos do disposto na presente portaria, entende-
-se por:

a) «Prescrição por via eletrónica» a prescrição de me-
dicamentos resultante da utilização de soluções ou equi-
pamentos informáticos

b) «Prescrição por via manual» a prescrição de medica-
mentos efetuada em documento pré -impresso;

c) «Materialização» a impressão da receita médica re-
sultante da prescrição efetuada por meios eletrónicos.

Artigo 4.º
Modelos de receita médica

Os modelos de materialização e pré -impresso da receita 
médica resultante da prescrição por via eletrónica e ma-
nual são aprovados por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da saúde.

Artigo 5.º
Regras de prescrição

1 — A prescrição de medicamentos efetua -se mediante 
receita médica, devendo obedecer às disposições legais em 
vigor e, quando aplicável, atender às normas de orientação 
clínica emitidas pela Direção -Geral da Saúde, em articu-
lação com a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Médicos 
Dentistas.
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2 — A prescrição de um medicamento inclui obrigato-
riamente a respetiva denominação comum internacional 
da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a 
apresentação e a posologia.

3 — A prescrição de medicamentos é feita por via ele-
trónica, sem prejuízo de, excecionalmente e nos casos 
previstos no artigo 8.º da presente portaria, poder ser feita 
por via manual.

4 — Em cada receita médica podem ser prescritos até 
quatro medicamentos distintos, não podendo, em caso al-
gum, o número total de embalagens prescritas ultrapassar 
o limite de duas por medicamento, nem o total de quatro 
embalagens, salvo o disposto nos n.os 5 e 6.

5 — Excetua -se do disposto no número anterior a pres-
crição de medicamentos para dispensa ao público em quan-
tidade individualizada, sujeita a regulamentação própria.

6 — Podem ser prescritas numa receita até quatro emba-
lagens do mesmo medicamento no caso de os medicamen-
tos prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem 
unitária, entendendo -se como tal aquela que contém uma 
unidade de forma farmacêutica na dosagem média usual 
para uma administração.

7 — A prescrição de medicamentos contendo uma subs-
tância classificada como estupefaciente ou psicotrópica, 
compreendidas nas tabelas I a II anexas ao Decreto -Lei 
n.º 15/93, de 22 de janeiro, ou qualquer das substâncias 
referidas no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto Regulamentar 
n.º 61/94, de 12 de outubro, não pode constar de receita 
onde sejam prescritos outros medicamentos.

8 — Os medicamentos a que se refere a tabela n.º 2 
aprovada em anexo à Portaria n.º 1471/2004, de 21 de 
dezembro, na sua redação atual, podem ser prescritos em 
receita eletrónica renovável, sem prejuízo das adaptações 
e especificações que venham a justificar -se, a aprovar por 
despacho do membro do Governo responsável pela área 
da saúde.

9 — O INFARMED, I. P., deve disponibilizar ao pres-
critor informação relativa a interações medicamentosas, 
por meios eletrónicos e nos termos previstos na presente 
portaria.

Artigo 6.º
Prescrição de medicamentos comparticipados

1 — À prescrição de medicamentos comparticipados 
aplicam -se as regras previstas no artigo anterior e as defi-
nidas nos números seguintes.

2 — A prescrição pode, excecionalmente, incluir a 
denominação comercial do medicamento, por marca ou 
indicação do nome do titular da autorização de introdução 
no mercado, nas situações de:

a) Prescrição de medicamento com substância ativa 
para a qual não exista medicamento genérico compartici-
pado ou para a qual só exista original de marca e licenças;

b) Justificação técnica do prescritor quanto à insus-
cetibilidade de substituição do medicamento prescrito.

3 — Para efeitos do disposto no número anterior, são 
apenas admissíveis justificações técnicas nos seguintes 
casos:

a) Prescrição de medicamento com margem ou índice 
terapêutico estreito, conforme informação prestada pelo 
INFARMED, I. P.;

b) Fundada suspeita, previamente reportada ao 
INFARMED, I. P., de intolerância ou reação adversa a 

um medicamento com a mesma substância ativa, mas iden-
tificado por outra denominação comercial;

c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar 
a continuidade de um tratamento com duração estimada 
superior a 28 dias.

4 — As exceções previstas no número anterior são as-
sinaladas pelo prescritor em local próprio da receita e 
incluem obrigatoriamente ainda as seguintes menções:

a) «Reação adversa prévia» em relação à alínea b) do 
número anterior;

b) «Continuidade de tratamento superior a 28 dias» em 
relação à alínea c) do número anterior.

5 — A prescrição de medicamento comparticipado que 
inclua a denominação comercial é efetuada através de 
receita médica, da qual não pode constar a prescrição de 
outros medicamentos.

6 — Considera -se não verificada a exceção prevista no 
n.º 2 nas seguintes situações:

a) A prescrição de medicamentos ao abrigo da alínea a) 
do n.º 3 não conforme com a informação disponibilizada 
pelo INFARMED, I. P.;

b) A inclusão de outros medicamentos na mesma receita 
em desconformidade com o disposto no n.º 5;

c) A omissão da informação prevista no n.º 4.

7 — A prescrição de medicamentos nos termos das 
alíneas b) e c) do n.º 3 deve ainda ser adequadamente 
registada, nomeadamente no processo clínico do doente, 
para efeitos de monitorização e controlo.

8 — Sempre que a prescrição se destine a um pensio-
nista abrangido pelo regime especial de comparticipação, 
previsto pelo regime geral das comparticipações do Estado 
no preço dos medicamentos, deve constar na receita a sigla 
«R» junto dos dados do utente.

9 — Sempre que a prescrição se destine a um utente 
abrangido por um regime especial de comparticipação 
de medicamentos em função de patologia, previsto no 
regime geral das comparticipações do Estado no preço dos 
medicamentos, deve constar na receita a sigla «O» junto 
dos dados do utente, sendo ainda obrigatória, no campo da 
receita relativo à designação do medicamento, a menção 
ao despacho que consagra o respetivo regime.

Artigo 7.º
Prescrição de medicamentos não comparticipados

1 — À prescrição de medicamentos não compartici-
pados aplicam -se as regras previstas no artigo 5.º e as 
definidas nos números seguintes.

2 — A prescrição de medicamentos não comparticipados 
pode incluir a denominação comercial do medicamento, 
por marca ou indicação do nome do titular da autorização 
de introdução no mercado.

3 — Para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 120.º 
do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, na redação 
dada pela Lei n.º 11/2012, de 8 de março, o prescritor indica 
na receita, as justificações técnicas que impedem o direito 
de opção do doente em relação ao medicamento prescrito 
nos seguintes casos:

a) Prescrição de medicamento com margem ou índice 
terapêutico estreito, de acordo com informação prestada 
pelo INFARMED, I. P.;
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b) Fundada suspeita, previamente reportada ao 
INFARMED, I. P., de intolerância ou reação adversa a 
um medicamento com a mesma substância ativa, mas iden-
tificado por outra denominação comercial;

c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar 
a continuidade de um tratamento com duração estimada 
superior a 28 dias.

4 — As justificações referidas no número anterior são 
assinaladas pelo prescritor em local próprio da receita e 
incluem obrigatoriamente ainda as seguintes menções:

a) «Reação adversa prévia» em relação à alínea b) do 
número anterior;

b) «Continuidade de tratamento superior a 28 dias» em 
relação à alínea c) do número anterior.

Artigo 8.º
Prescrição excecional por via manual

1 — A prescrição de medicamentos pode, excecional-
mente, realizar -se por via manual nas seguintes situações:

a) Falência do sistema informático;
b) Inadaptação fundamentada do prescritor, previamente 

confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem 
profissional;

c) Prescrição ao domicílio;
d) Outras situações até um máximo de 40 receitas mé-

dicas por mês.

2 — A exceção prevista na alínea c) do número anterior 
não é aplicável a locais de prescrição em lares de idosos.

3 — Para efeitos do número anterior, o prescritor deve 
assinalar, em local próprio da receita médica, a alínea 
aplicável.

4 — A respetiva Ordem profissional do prescritor será 
notificada das irregularidades de prescrição sempre que 
sejam detetadas prescrições por via manual realizadas ao 
abrigo da alínea b) do número anterior sem a confirmação 
prevista.

5 — A não verificação da situação de exceção não cons-
titui motivo de recusa de pagamento da comparticipação 
do Estado à farmácia.

Artigo 9.º
Validação da prescrição por via eletrónica

1 — A receita, resultante da materialização da prescri-
ção por via eletrónica, só é válida se incluir os seguintes 
elementos:

a) Número da receita;
b) Local de prescrição;
c) Identificação do médico prescritor;
d) Nome e número de utente ou de beneficiário de sub-

sistema;
e) Entidade financeira responsável;
f) Se aplicável, referência ao regime especial de com-

participação de medicamentos, nos termos previstos no 
artigo 6.º;

g) Denominação comum internacional da substância 
ativa;

h) Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da emba-
lagem, número de embalagens;

i) Se aplicável, designação comercial do medicamento;

j) Se e consoante aplicável a informação nos termos 
previstos do n.º 4 do artigo 6.º ou n.º 4 do artigo 7.º;

k) Se aplicável, identificação do despacho que estabelece 
o regime especial de comparticipação de medicamentos;

l) Data de prescrição;
m) Assinatura do prescritor.

2 — A receita é válida pelo prazo de 30 dias a contar da 
data da sua emissão, sem prejuízo do disposto no número 
seguinte.

3 — A receita pode ser renovável, contendo até três 
vias, com o prazo de validade de seis meses para cada 
via, contado desde a data de prescrição, com a indicação 
«1.ª via», «2.ª via» e ou «3.ª via».

Artigo 10.º
Vinhetas

1 — A prescrição de medicamentos por via manual 
implica a aposição de vinhetas na receita médica referentes 
à identificação do prescritor, conforme modelo constante 
do anexo II da presente portaria.

2 — A prescrição de medicamentos no âmbito das 
instituições do Serviço Nacional de Saúde e instituições 
com acordos, convenções ou protocolos celebrados com 
as administrações regionais de saúde, implica também a 
aposição de vinheta identificativa do local de prescrição, 
conforme modelo constante do n.º 1 do anexo III da pre-
sente portaria.

3 — Sempre que a prescrição referida no número ante-
rior seja dirigida a um pensionista abrangido pelo regime 
especial de comparticipação, previsto pelo regime geral das 
comparticipações do Estado no preço dos medicamentos, a 
identificação a que se refere o número anterior é efetuada 
através de vinheta de cor verde conforme modelo constante 
do n.º 2 do anexo III da presente portaria.

4 — São aprovados as especificações e os modelos de 
vinheta de identificação do prescritor e do local de pres-
crição, que constam dos anexos I a III da presente portaria, 
da qual fazem parte integrante.

5 — Os modelos de vinhetas são de edição exclusiva 
da Imprensa Nacional -Casa da Moeda, S. A.

6 — Cabe à Administração Central do Sistema de 
Saúde, ACSS. I. P., em articulação com as administrações 
regionais de saúde e ordens profissionais dos prescritores, 
assegurar a gestão do processo de emissão de vinhetas.

Artigo 11.º
Validação da prescrição por via manual

1 — A receita manual só é válida se incluir os seguintes 
elementos:

a) Se aplicável, vinheta identificativa do local de pres-
crição;

b) Vinheta identificativa do médico prescritor;
c) Identificação da especialidade médica, se aplicável, 

e contacto telefónico do prescritor;
d) Identificação da exceção nos termos do n.º 2 do ar-

tigo 8.º;
e) Nome e número de utente e, sempre que aplicável, 

de beneficiário de subsistema;
f) Entidade financeira responsável;
g) Se aplicável, referência ao regime especial de com-

participação de medicamentos, nos termos previstos no 
artigo 6.º;
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h) Denominação comum internacional da substância 
ativa;

i) Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embala-
gem, número de embalagens;

j) Se aplicável, designação comercial do medicamento;
k) Se e consoante aplicável a informação nos termos 

previstos no n.º 4 do artigo 6.º ou n.º 4 do artigo 7.º;
l) Se aplicável, identificação do despacho que estabelece 

o regime especial de comparticipação de medicamentos;
m) Data de prescrição;
n) Assinatura do prescritor.

2 — Não é admitida mais do que uma via da receita 
manual.

Artigo 12.º
Informação ao utente

1 — No momento da prescrição por via eletrónica é 
disponibilizada ao utente a guia de tratamento, cujo modelo 
é aprovado por despacho do membro do Governo respon-
sável pela área da saúde, contendo informação impressa 
sobre os preços de medicamentos comercializados que 
cumpram os critérios da prescrição.

2 — No momento de dispensa o farmacêutico, ou seu 
colaborador devidamente habilitado, deve informar o 
 doente sobre o medicamento comercializado que, cum-
prindo a prescrição, apresente o preço mais baixo.

Artigo 13.º
Opção do utente

1 — O utente tem direito de escolha de entre os me-
dicamentos que cumpram a prescrição médica, exceto:

a) Nas situações previstas pelas alíneas a) e b) do n.º 3 
do artigo 6.º e pelas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º;

b) Em medicamentos comparticipados na situação em 
que o medicamento prescrito contém uma substância 
ativa para a qual não exista medicamento genérico com-
participado ou para a qual só exista original de marca e 
licenças;

c) Em medicamentos não comparticipados, na situação 
em que o medicamento prescrito contém uma substância 
ativa para a qual não exista medicamento genérico ou para 
a qual só exista original de marca e licenças.

2 — Nas situações previstas pela alínea c) do n.º 3 do 
artigo 6.º e pela alínea c) do n.º 3 do artigo 7.º, o direito de 
opção do utente está limitado a medicamentos com preço 
inferior ao do medicamento prescrito.

3 — O exercício, ou não, do direito de opção do utente, 
nos termos permitidos pela lei, é demonstrado através 
da respetiva assinatura, ou de quem o represente, em lo-
cal próprio da receita médica, no momento da dispensa.

Artigo 14.º
Dispensa de medicamentos

1 — As farmácias devem ter disponíveis para venda, 
no mínimo, três medicamentos com a mesma substância 
ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que cor-
respondam aos cinco preços mais baixos de cada grupo 
homogéneo.

2 — As farmácias devem dispensar o medicamento 
de menor preço de entre os referidos no número anterior, 
salvo se for outra a opção do utente.

3 — Nas situações previstas pela alínea c) do n.º 3 do 
artigo 6.º e pela alínea c) do n.º 3 do artigo 7.º é vedada às 
farmácias a dispensa de medicamento com preço superior 
ao do medicamento prescrito.

4 — No ato da dispensa de medicamentos, o farmacêu-
tico, ou quem o coadjuve, deve datar, assinar e carimbar a 
receita médica, devendo ser impressos informaticamente 
os respetivos códigos identificadores.

5 — No ato de dispensa de medicamentos contendo uma 
substância classificada como estupefaciente ou psicotró-
pica, compreendidas nas tabelas I a II anexas ao Decreto -Lei 
n.º 15/93, de 22 de janeiro, ou qualquer das substâncias 
referidas no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto Regulamentar 
n.º 61/94, de 12 de outubro, o farmacêutico verifica a iden-
tidade do adquirente e anota no verso da receita impressa o 
nome, número e data do bilhete de identidade ou da carta 
de condução, ou o nome e número do cartão de cidadão, 
ou, no caso de estrangeiros, do passaporte, indicando a 
data de entrega e assinando de forma legível, sendo ainda 
aplicável o disposto no n.º 6 do artigo 28.º do Decreto 
Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro.

6 — Para efeitos do número anterior, e para identifi-
cação do adquirente, o farmacêutico pode aceitar outros 
documentos, desde que tenham fotografia do titular, de-
vendo, nesse caso, recolher a assinatura deste.

7 — Se o adquirente, nos casos previsto no número 
anterior, não souber ou não puder assinar, o farmacêutico 
consigna essa menção na receita.

8 — As farmácias conservam em arquivo adequado, 
pelo período de três anos, uma reprodução em papel ou 
em suporte informático das receitas que incluam medica-
mentos estupefacientes ou psicotrópicos, ordenadas por 
data de aviamento.

Artigo 15.º
Controlo do receituário

1 — A Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
(ACSS, I. P.), envia ao INFARMED, I. P., até ao dia 8 do 
2.º mês seguinte àquele a que respeite, a listagem dos dados 
referentes às receitas materializadas da prescrição por via 
eletrónica, ou as respetivas vias, que incluam medica-
mentos dispensados contendo uma substância classificada 
como estupefaciente ou psicotrópica, compreendidas nas 
tabelas I a II anexas ao Decreto -Lei n.º 15/93, de 22 de 
janeiro, ou qualquer das substâncias referidas no n.º 1 do 
artigo 86.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de 
outubro.

2 — Para complemento do número anterior, as farmá-
cias e os serviços de saúde públicos e privados enviam ao 
INFARMED, I. P., até ao dia 8 do 2.º mês seguinte àquele a 
que respeite, a listagem referente às receitas materializadas 
da prescrição por via eletrónica, ou as respetivas vias, que 
incluam medicamentos dispensados contendo uma subs-
tância classificada como estupefaciente ou psicotrópica, 
compreendidas nas tabelas I a II anexas ao Decreto -Lei 
n.º 15/93, de 22 de janeiro, ou qualquer das substâncias 
referidas no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto Regulamentar 
n.º 61/94, de 12 de outubro, da qual constem os dados 
respeitantes ao adquirente.

3 — Para os casos previstos no n.º 1 do artigo 8.º, as far-
mácias e os serviços de saúde públicos e privados enviam 
ao INFARMED, I. P., até ao dia 8 do mês seguinte àquele 
a que respeite, fotocópia da receita manual com medica-
mentos dispensados contendo uma substância classificada 
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como estupefaciente ou psicotrópica, compreendidas nas 
tabelas I a II anexas ao Decreto -Lei n.º 15/93, de 22 de 
janeiro, ou qualquer das substâncias referidas no n.º 1 do 
artigo 86.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de 
outubro.

4 — O INFARMED, I. P., transmite ao serviço de saúde 
competente ou à Ordem dos Médicos e Ordem dos Médicos 
Dentistas, consoante a prescrição tenha sido efetuada no 
exercício de funções públicas ou privadas, as situações que 
registe no controlo de receituário, de consumo individual 
anormal de medicamentos contendo uma substância clas-
sificada como estupefaciente ou psicotrópica.

Artigo 16.º
Normas técnicas

1 — O INFARMED, I. P., e a ACSS definem, aprovam 
conjuntamente e publicam nas respetivas páginas eletró-
nicas, as normas técnicas relativas à prescrição, dispensa, 
conferência, e identificação do prescritor e do utente, e a 
calendarização e especificações técnicas para inclusão fa-
seada da informação prevista nos n.os 1 e 10 do artigo 5.º

2 — Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 
SPMS, E. P. E, definem e publicam no seu site as especi-
ficações dos sistemas informáticos de prescrição por via 
eletrónica de medicamentos, incluindo prazos de imple-
mentação, prazos de adaptação e procedimentos relativos 
à declaração de conformidade.

Artigo 17.º
Programas informáticos de prescrição por via eletrónica

1 — As normas, requisitos e especificações dos sistemas 
informáticos de prescrição por via eletrónica de medica-
mentos têm em atenção a adoção as medidas técnicas e 
organizativas adequadas à segurança e proteção dos dados, 
e são precedidas de parecer da Comissão Nacional de 
Proteção de Dados.

2 — Os sistemas informáticos referidos no número 
anterior não devem, em caso algum, publicitar ou, por 
qualquer modo, veicular publicidade a medicamentos ou 
produtos de saúde.

3 — A utilização dos sistemas informáticos está depen-
dente da apresentação de declaração de conformidade do 
respetivo fornecedor junto dos SPMS, E. P. E.

4 — Para efeitos do disposto no número anterior os 
SPMS, E. P. E., regista e publica as declarações de con-
formidade dos sistemas informáticos.

5 — A ocorrência de desconformidades nos sistemas 
informáticos deverá ser comunicada aos SPMS, E. P. E., 
sendo estas publicadas até à demonstração da sua correção 
pelo respetivo fornecedor.

Artigo 18.º
Disposições transitórias

1 — As normas técnicas referidas no artigo 16.º são 
publicadas no prazo máximo de 90 dias após a entrada em 
vigor da presente portaria.

2 — A adaptação dos sistemas de prescrição, de dis-
pensa e de conferência ao disposto na presente portaria 
ocorre no prazo máximo de 90 dias após a publicação das 
normas técnicas previstas no artigo 16.º

3 — Até ao término do prazo referido no número ante-
rior, o disposto na presente portaria é aplicado de forma 

adaptada às prescrições por via eletrónica, sendo todas as 
prescrições consideradas como realizadas por denominação 
comum internacional da substância ativa do medicamento 
prescrito, independentemente de poder figurar uma desig-
nação comercial do medicamento;

4 — Até ao término do prazo referido no n.º 2 utilizam-
-se, com as adaptações constantes do n.º 5:

a) Na prescrição por via eletrónica, o modelo de receita 
eletrónica que consta do anexo I da Portaria n.º 198/2011, 
de 18 de maio;

b) Na prescrição por via manual, o modelo de receita 
médica que consta do anexo II da Portaria n.º 198/2011, 
de 18 de maio, com observância do disposto no despacho 
n.º 9187/2011, de 15 de julho.

5 — Até ao término do prazo referido no n.º 2 e para 
efeitos das justificações previstas no n.º 3 do artigo 6.º 
e no n.º 3 do artigo 7.º da presente portaria, o prescritor 
coloca, no ato de prescrição, a palavra «Exceção» seguida 
de identificação da respetiva alínea e da informação, se 
aplicável, prevista no n.º 4 do artigo 6.º e n.º 4 do artigo 7.º

6 — Para efeitos do número anterior, deverá ser utilizado 
o espaço de escrita livre junto ao medicamento prescrito.

7 — Até ao término do prazo referido no n.º 2 e para 
efeitos do n.º 3 do artigo 13.º, o utente assinala o seu direito 
de opção apondo a sua assinatura no verso da receita com 
a menção «Direito de opção».

8 — A utilização dos modelos de vinhetas aprovados 
nos termos da presente portaria será efetuada a partir da 
data a fixar por despacho do membro do Governo respon-
sável pela área da saúde, mantendo -se até essa data em 
utilização os modelos em uso de vinhetas não numeradas.

9 — Até 30 dias após termo do prazo previsto no n.º 2, 
as farmácias podem aceitar receitas médicas prescritas de 
acordo com as adaptações previstas no presente artigo.

10 — Após o termo do prazo previsto no n.º 2 do pre-
sente artigo caducam automaticamente todas as certifi-
cações, ou declarações de conformidade, dos programas 
de prescrição eletrónica emitidos ao abrigo da Portaria 
n.º 198/2011, de 18 de maio.

11 — Após o termo do prazo previsto no n.º 2 não po-
dem ser utilizados programas de prescrição eletrónica que 
não cumpram o disposto na presente portaria.

Artigo 19.º
Norma revogatória

São revogados os seguintes diplomas:
a) O anexo I da portaria n.º 981/98, de 8 de junho, 

publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 
18 de Setembro de 1998, e o n.º 1 da portaria n.º 1193/99, 
de 29 de Setembro, publicada no Diário da República, 
2.ª série, n.º 259, de 6 de Novembro de 1999;

b) A Portaria n.º 198/2011, de 18 de Maio, na redação 
dada pela Portaria n.º 46/2012, de 13 de Fevereiro;

c) O despacho n.º 9187/2011, de 15 de Julho.

Artigo 20.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no 1.º dia do mês 
seguinte ao da sua publicação.

O Secretário de Estado da Saúde, Manuel Ferreira Tei-
xeira, em 11 de maio de 2012.
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ANEXO I

Especificações técnicas das vinhetas
a) Papel autoadesivo.
b) Formato 45 mm × 25 mm.
c) Impressão offset a uma cor com conceção gráfica 

de segurança (fundo). As vinhetas previstas no anexo V 
apresentam um fundo de cor azul no n.º 1 e um fundo de 
cor verde no n.º 2.

d) Impressão a preto das seguintes referências:
Código alfanumérico único por vinheta e correspondente 

código de barras;
Nome de médico e número de cédula profissional res-

petiva ou nome de local de prescrição e código respetivo.

e) Imagem holográfica 8 mm × 8 mm no canto superior 
direito da vinheta, com repetição de imagem logótipo do 
Ministério Saúde, em película metálica prateada.

ANEXO II

Modelo de vinheta identificativa do prescritor

Vinhetas do prescritor

Pantone 305 U   

 ANEXO III

Modelo de vinheta de identificação do local de prescrição

1 — Vinhetas de local de prescrição

Referência cromática — Pantone 305 U 
  

 2 — Vinhetas de local de prescrição — Regime especial 
de comparticipação de medicamentos para pensionistas

Referência cromática — Pantone 374 U   
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Anexo XIV – Exemplo de uma receita electrónica  de psicotrópicos e estupefacientes  
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Anexo XV – Exemplo de um documento de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo XVI – Exemplo de um documento para facturação impresso nas costas da 

receita 
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Anexo XVII – Resumo de Despachos e Portarias (fonte: www.infarmed.pt) 
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Anexo XVIII – Exemplo de um verbetes de identificação do lote 
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Anexo XIX – Exemplo de uma relação resumo de lotes 
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Anexo XX – Exemplo de uma factura mensal de medicamentos 
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Anexo XXI – Certificado de adesão da A Minha Farmácia ao programa VALORMED 
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PREFÁCIO 

 

O presente relatório, redigido por Elsa Marisela Pereira de Sousa, aluna 

número 060601210 do 5º ano do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, tem por objetivo apresentar o 

trabalho desenvolvido aquando do cumprimento do Estágio Curricular, no exercício da 

profissão farmacêutica, em Farmácia Hospitalar. Segundo o Decreto-Lei nº268/86, de 

3 de setembro, o estágio curricular pressupõe um período de seis meses de atividade 

contribuindo para que o profissional possa integrar-se no mercado de trabalho, 

permitindo-lhe uma melhor perceção das atividades do Farmacêutico na Farmácia 

Comunitária/Farmácia Hospitalar. 

A componente do Estágio em Farmácia Hospitalar iniciou-se a 2 de novembro 

de 2011 e terminou a 30 de dezembro de 2011 tendo decorrido no Hospital de 

Joaquim Urbano - Centro Hospitalar Porto, sob orientação da Dra. Ângela Ventura, 

Farmacêutica Hospitalar e Responsável pelos Serviços Farmacêuticos. 
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ABREVIATURAS 

 

ACSS: Administração Central de Sistemas de Saúde  

AIM: Autorização de Introdução no Mercado 

ARV: Antiretrovírico 

AUE: Autorização da Utilização Especial 

CAP: Catálogo de Aprovisionamento Público  

CE: Comissão de Ética  

CEIC: Comissão de Ética para a Investigação Clínica  

CFT: Comissão de Farmácia e Terapêutica  

CHP: Centro Hospitalar do Porto  

CCI: Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar  

CPA: Contratos Públicos de Aprovisionamento  

CTC: Centro de Toma Combinada 

DCI: Denominação Comum Internacional  

DTM: Distribuição Clássica ou Tradicional  

DIDDU: Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

DRSN: Distribuição por Reposição de Stocks por Níveis  

FH: Farmácia Hospitalar 

FHNM: Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos  

HJU: Hospital Joaquim de Urbano  

INCM: Imprensa Nacional Casa da Moeda 

INFARMED: Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

ME: Medicamento de Ensaio 

RCM: Resumo das Características do Medicamento 

RAM: Reações Adversas a Medicamentos  

SC: Serviços Clínicos  

SF: Serviços Farmacêuticos 
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SNS: Serviço Nacional de Saúde  

TDT: Técnico de Diagnóstico e Terapêutica  

TOD: Toma Observada Direta 

VIH: Vírus da Imunodeficiência Humana 

SIDA: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
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INTRODUÇÃO 

 

As Boas Práticas de Farmácia Hospitalar definem hospital como o local onde 

as intervenções mais diferenciadas, invasivas e salvadoras da vida devem ter lugar, 

constituindo-se por isso mesmo, como um dos pilares determinantes das estruturas do 

Sistema Nacional de Saúde. E é nos Serviços Farmacêuticos (SF) de cada hospital, 

que o Farmacêutico desempenha um papel fundamental na orgânica do correto 

funcionamento da unidade hospitalar, na promoção da saúde e na prevenção da 

doença.  

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas possibilita a realização de 

um estágio facultativo, por um período de dois meses, em Farmácia Hospitalar que 

tem como objetivos a aquisição de competências e aptidões técnicas, científicas e 

gestoras necessárias para o exercício farmacêutico em área hospitalar e contactar 

com as diversas áreas de intervenção farmacêutica em meio hospitalar.  

O presente relatório aborda de forma objetiva, todos os aspetos inerentes ao 

funcionamento dos SF hospitalares, nomeadamente no Hospital de Joaquim Urbano, 

salientando o papel do Farmacêutico. 
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A INSTITUIÇÃO 

 

Em 1884, o Porto via-se ameaçado pela chegada da cólera e o governo civil 

decide alugar o terreno de Goelas de Pau para a construção do Hospital de Joaquim 

Urbano (HJU), na altura fundado (no mesmo ano) sob a designação de Hospital de 

Goelas de Pau. Para essa decisão, contribuiu bastante o facto de Goelas de Pau ser 

um local elevado e arejado, afastado da população, condições ideais, tendo em conta 

que o objetivo era não só prestar cuidados mas também, isolar vítimas de cólera. 

Nesse sentido, foram construídos pavilhões individuais permitindo que após cada 

epidemia, os soalhos fossem queimados de modo a evitar eventuais contágios. 

 A cólera nunca chegou ao Porto, sendo que em 1887 suspendeu-se o 

arrendamento do terreno e decidiu-se proceder à demolição dos pavilhões, o que 

nunca chegou a acontecer. 

 Em 1891, o ministro José Dias Ferreira ordena a expropriação do terreno e em 

1899 o hospital é reaberto pela Misericórdia, sob o nome de Hospital Senhor do 

Bonfim, para o tratamento de doenças infectocontagiosas (sífilis e tuberculose) e da 

peste bubónica. No entanto, em 1900, e devido ao abrandamento do surto da peste, o 

hospital é encerrado. 

Em 1902, um surto de varíola leva o diretor do Serviço de Moléstias Infeciosas 

do Porto, Joaquim Urbano (Figura 1) a solicitar a reabertura do Hospital do Bonfim, 

tendo este reaberto a 10 de outubro do mesmo ano sob a direção de Joaquim Urbano. 

 

 

Figura 1: Dr. Joaquim Urbano 

Só em 1914 e na sequência da morte do seu diretor, o hospital passa a 

designar-se, a título definitivo, Hospital de Joaquim Urbano. 

Durante mais de cem anos, o HJU, dedicou-se exclusivamente ao estudo e 

tratamento de doenças infectocontagiosas, tendo sido criado, no entanto, e apesar de 

manter o estatuto de hospital Central e Especializado, um serviço de Pneumologia 

destinado ao estudo e tratamento de doenças respiratórias. 
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Em 1985, o HJU recebeu o primeiro doente infetado com o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (VIH), patologia que, desde essa data, é responsável pela 

maior parte da atividade clínica desenvolvida nesta instituição. 

   

 Hoje em dia, o HJU está integrado no Serviço Nacional de Saúde e é o único 

hospital do país especializado exclusivamente em doenças infeciosas e 

pneumológicas. Para além dos serviços de Infeciologia e Pneumologia (Hospital de dia 

de Pneumologia, Hospital de dia de Infeciologia, Consulta externa de Infeciologia e 

Pneumologia), apresenta ainda um Centro de Terapia Combinada (CTC), onde se 

dirigem diariamente toxicodependentes e doentes infetados com VIH/SIDA para 

efetuar as respetivas terapêuticas, um serviço de Radiologia, um serviço de 

Cinesiterapia e os Serviços Farmacêuticos. Também se realiza, neste hospital, a 

consulta do viajante. 

A 1 de abril de 2011, o HJU foi integrado no Centro Hospitalar do Porto (CHP). 
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FARMÁCIA HOSPITALAR 

 

Segundo o Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de fevereiro de 1962, Farmácia 

Hospitalar (FH) é definida como o conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em 

organismos hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas funções de 

assistência que pertencem a esses organismos e serviços e promover a ação de 

investigação científica e de ensino que lhes couber.  

A organização da FH está dependente da dimensão do hospital, da sua 

localização e das ações desenvolvidas no âmbito da prestação de cuidados de saúde. 

As atividades da FH exercem-se através de Serviços Farmacêuticos (SF) que são 

dotados de autonomia técnica e científica, sendo também sujeitos à orientação geral 

dos órgãos de administração do hospital, perante os quais responde pelos resultados 

do seu exercício.   

Segundo o Manual de Farmácia Hospitalar, os SF hospitalares são o serviço 

que, nos hospitais assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, assegura a 

qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integra as equipas de cuidados de 

saúde e promove ações de investigação científica e de ensino. A direção deste serviço 

é da responsabilidade de um Farmacêutico, sendo este o responsável pela 

coordenação e representação dos SF junto do Conselho de Administração do Hospital.  

De um modo geral, compete aos SF hospitalares: 

 A seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos;  

 A receção e verificação de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos;  

 O aprovisionamento, armazenamento e distribuição de medicamentos e outros 

produtos de saúde;  

 A produção e controlo de medicamentos; 

 A análise de matérias-primas e produtos acabados; 

 A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação; 

 A implementação e monitorização da política de medicamentos, definida no 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela Comissão de 

Farmácia e Terapêutica;  

 A gestão (aprovisionamento, armazenamento e distribuição) dos 

medicamentos experimentais e dos dispositivos utilizados para a sua 
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administração, bem como os demais medicamentos já autorizados, 

eventualmente necessários ou complementares à realização dos ensaios; 

 A farmácia clínica, a farmacocinética, a farmacovigilância, a prestação de 

cuidados farmacêuticos e a informação de medicamentos; 

 A participação na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 A participação e colaboração em Ensaios Clínicos; 

 A participação em comissões técnicas (como por exemplo a Comissão de 

Farmácia e Terapêutica); 

 O desenvolvimento de ações de formação; 

 A gestão da segunda maior rubrica do orçamento dos hospitais. 

 

 

 

 

O FARMACÊUTICO HOSPITALAR  

 

Ingressar na carreira farmacêutica hospitalar, implica a obtenção de um grau 

de especialista que visa a profissionalização e especialização na área. Esta 

especialização veio ao encontro das recomendações da União Europeia, que há muito 

reconhece a participação imprescindível do Farmacêutico nesta área profissional.  

O Farmacêutico Hospitalar enquadra-se na categoria Técnico Superior de 

Saúde – ramo Farmácia. Por essa razão, é da competência do Farmacêutico preparar, 

conservar e distribuir medicamentos ao público (Decreto Lei nº 48547, de 27 de agosto 

de 1968; Artigo 1º) e ainda executar todas as tarefas relativas ao medicamento, tendo 

como objetivo primordial a saúde e o bem-estar do doente e da pessoa humana em 

geral (Decreto Lei nº 48547, de 27 de agosto de 1968; Artigo 81º). 
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1º MÓDULO – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 

1. GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO HJU 

 

Os recursos humanos são a base essencial dos SF hospitalares pelo que deles 

depende a gestão dos medicamentos. Assim, a dotação destes Serviços em meios 

humanos adequados, quer em número, quer em qualidade, assume especial relevo no 

contexto da reorganização da Farmácia Hospitalar. 

Segundo o Manual de Farmácia Hospitalar, os SF hospitalares devem estar 

organizados nas seguintes secções:  

 Seleção e Aquisição;  

 Receção e Armazenagem;  

 Preparação;  

 Controlo;  

 Distribuição;  

 Informação;  

 Farmacovigilância, Farmacocinética e Farmácia Clínica. 

 

Sendo que devem ainda apresentar um número de profissionais adequado às 

necessidades do hospital, ou seja, o número de profissionais deve ter em conta as 

áreas de desempenho dos SF, a capacidade (número de camas) e valências 

(consultas externas, hospital de dia, urgências e serviços clínicos) do hospital, de 

forma a garantir uma cobertura adequada dos horários de funcionamento 

estabelecidos. 

Para que tais funções sejam asseguradas, fazem parte dos SF hospitalares 

uma equipa de profissionais com diferentes formações, na qual se incluem 

Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDTs), Administrativos e 

Auxiliares de Ação Médica. 

 

No caso específico do HJU, os recursos humanos são constituídos pelos 

seguintes profissionais: 

 3 Farmacêuticas: 

 Dra. Ângela Ventura (responsável pelos SF); 

 Dra. Marta Pereira; 

 Dra. Ana Sofia Fontes. 
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 2 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica: 

 Victor Padeiro; 

 Sandra Pinho; 

 1 Administrativa: 

 Maria do Céu Pinto 

 1 Auxiliares de Ação Médica: 

 Margarida Ribeiro 

 

O bom relacionamento e o espírito de cooperação, não só entre os 

profissionais desta equipa, como também entre estes e os restantes funcionários do 

HJU, são essenciais na medida que possibilitam o bom funcionamento e organização 

dos SF, também sustentados por uma pensada articulação de funções e distribuição 

de tarefas (Tabela I; Anexo I). 

 
 
Tabela 1: Distribuição de tarefas nos SF do HJU 

Tarefas Profissionais responsáveis 

Direção dos SF Dra. Ângela Ventura 

Circuito dos psicotrópicos e 
estupefacientes  

Dra. Ângela Ventura 

Dose unitária da especialidade de infeciologia 
Dra. Ângela Ventura 
Vitor Padeiro. 

Dose unitária da especialidade de 
pneumologia 

Dra. Ana Sofia Fontes 
Sandra Pinho 

Ambulatório 
Dra. Marta Pereira 
Dra., Ana Sofia Fontes 

 Ensaios clínicos 

Dra. Ângela Ventura 
Dra. Marta Pereira 
Dra. Ana Sofia Fontes 

Hemoderivados 
Dra. Marta Pereira 
Dra. Ana Sofia Fontes 

Fatores de crescimento e epoitinas Dra. Ana Sofia Fontes 

 Hepatite C 
Dra. Ana Sofia 
Sandra Pinho 

CTC e TOD 
Dra. Ana Sofia Fontes 
Victor Padeiro 

Distribuição clássica e reposição de stocks 
por níveis 

Vitor Padeiro 
Sandra Pinho 

Reembalagem 
Victor Padeiro 
Sandra Pinho 

Receção e armazenamento 
Vitor Padeiro  
Sandra Pinho 

Espaço Museu, limpeza e manutenção das 
instalações 

Margarida Ribeiro 
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2. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

 

No HJU, os SF hospitalares cumprem os pressupostos do Manual de Farmácia 

Hospitalar:  

 Encontram-se situados numa zona de fácil acesso (pavilhão isolado) tanto 

para os doentes (a nível interno) como para os fornecedores de 

medicamentos e produtos de uso hospitalar (nível externo);  

 Todas as áreas, incluindo armazéns, dos SF encontram-se no mesmo 

piso;  

 O setor de distribuição de medicamentos a doentes ambulatórios localiza-

se próximo da circulação normal deste tipo de doentes e possui uma 

entrada independente à utilizada pelos funcionários dos SF e à zona de 

receção de encomendas; 

 Boa acessibilidade ao exterior.  

 

 

2.2. ESPAÇO FÍSICO 
 

 Para uma melhor compreensão do espaço físico que constitui os SF do HJU, é 

apresentada a sua planta e respetiva legenda (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 2: Planta esquemática dos Serviços Farmacêuticos do HJU.  

Entradas/Saídas: 1 -Doentes ambulatório; 2 - Funcionários dos SF; 3 - Atendimento interno; 4 - 

Receção de encomendas.  
Áreas: A - Armazém inflamáveis; B - Sala de reembalagem e cofre dos SF; C - Gabinete 

administrativo; D - Armazém geral e área de receção de encomendas; E - Sala para distribuição em 
unidose/clássica; F - Atendimento Interno; G - Armazém do ambulatório; H - Atendimento em ambulatório; 
I - Sala de espera; J - Gabinete dos Farmacêuticos; K - Biblioteca; L - Ensaios Clínicos; M - Museu; N - 
Copa; O - Vestiários; P - WC’s.      
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Ilustrações dos espaços mais importantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, o espaço físico dos SF do HJU caracteriza-se por ser um espaço amplo 

e dividido por zonas diferenciadas de acordo com o tipo de funções a ser exercidas 

(Figura 2). Pelas suas funções específicas algumas áreas destacam-se das demais: 

Figura 3: Área de atendimento em 
ambulatório (1) 

Figura 4: Área de atendimento em 
ambulatório (2) 

Figura 5: Armazém do ambulatório Figura 6: Sala para distribuição em 

unidose/clássica 

Figura 3: Armazém geral e área de receção 
de encomendas 
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o Área de atendimento em ambulatório (Figuras 3 e 4): como o próprio nome 

indica, é o local onde os doentes se dirigem para receber de forma gratuita a 

medicação prescrita; 

o Área de atendimento interno: é a esta zona que se dirigem outros 

profissionais do HJU para proceder à entrega de pedidos dos serviços e 

levantar medicação urgente; 

o Sala para distribuição em unidose/clássica (Figura 6): onde se encontram 

os medicamentos, organizados em dose unitária, primeiramente por forma 

farmacêutica e depois por ordem alfabética, destinados aos serviços de 

internamento do HJU. É também nesta sala que é preparada a distribuição 

clássica e a reposição de stocks por níveis; 

o Sala de reembalagem e cofre dos Serviços Farmacêuticos: área 

extremamente importante em quaisquer SF hospitalares pois nela se 

encontram armazenados em armário cofre os psicotrópicos e estupefacientes. 

Para além destes, nesta sala encontram-se ainda os psicofármacos 

(ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, antipsicóticos, antidepressores e 

benzodiazepinas). Por manifestas dificuldades de espaço, também se 

encontram amazenados neste espaço os hemoderivados e as soluções para 

inalação. A reembalagem de medicamentos em dose unitária é também 

realizada nesta sala pela razão exposta anteriormente; 

o Armazém do ambulatório (Figura 5): local de armazenamento dos 

medicamentos dispensados em regime de ambulatório, nomeadamente 

antiretrovíricos (ARVs), medicamentos utilizados em regimes profiláticos de 

eventos oportunistas em doentes VIH+ e medicação de ensaios clínicos; 

o Armazém geral e área de receção de encomendas (Figura 7): zona de 

armazenamento de medicamentos que existam em grande volume, de 

formulações destinadas a nutrição entérica, medicamentos de frio, entre outros. 

É também nesta área que é feita a receção de encomendas. 

 

Note-se que as zonas de armazenamento de medicamentos cumprem o 

estipulado no Manual de Farmácia Hospitalar conferindo proteção da luz solar direta e 

condições de temperatura (inferior a 25º C) e humidade (inferior a 60%) que garantam 

a estabilidade do medicamento. 

 
Todo o espaço físico dos SF do HJU, se encontra permanentemente limpo de 

modo a garantir a higiene e segurança de todos os produtos que lá permanecem, 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
Hospital de Joaquim  Urbano - CHP 

 
 

Elsa Marisela Pereira de Sousa                                                                                                                  15 

 

sendo esta uma das funções do Auxiliar de Ação Médica. Para além disso, e conforme 

as normas de segurança, apresenta no seu interior extintores de incêndio e detetores 

de fumo.  

Com o fim de garantir a qualidade, integridade e estabilidade dos 

medicamentos, todas estas áreas possuem sondas de deteção dos níveis de 

humidade e temperatura. Os valores obtidos para estes parâmetros ao longo do dia 

são registados sendo criado perfil diário que será depois sujeito a análise por forma a 

observar a ocorrência ou não de valores fora dos limites estabelecidos.  
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2º MÓDULO - SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS. APROVISIONAMENTO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS 

MÉDICOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 

1. SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 

A gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, 

contempla várias fases, começando na seleção, aquisição, receção e armazenamento, 

passando pela distribuição e acabando na administração ao doente (Figura 8). 

 

Figura 4: Ciclo dos medicamentos no HJU desde a sua seleção até à sua distribuição (elaborado pela 
autora) 

 

 

1.1. SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E OUTROS PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS 

 

A seleção dos medicamentos que irão constar no armazém do hospital é feita 

de modo a satisfazer as necessidades farmacoterapêuticas dos doentes, tendo em 

conta a qualidade, segurança, eficácia, eficiência e economia.  

A seleção de medicamentos - processo multidisciplinar - está a cargo de um 

Farmacêutico e tem por base o FHNM (uma publicação oficial de divulgação no âmbito 

dos Serviços de Saúde) e a Adenda. 
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1.1.1. FORMULÁRIO HOSPITALAR NACIONAL DOS MEDICAMENTOS  

 

O FHNM (documento elaborado e atualizado pela Comissão do Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos - órgão consultivo da Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) – comissão esta, composta por 

Médicos e Farmacêuticos) é uma ferramenta de apoio aos profissionais de saúde 

hospitalares na qual consta uma lista com os medicamentos necessários a uma 

terapêutica adequada à generalidade das situações hospitalares e tem como principal 

objetivo ajudar o Médico a escolher o medicamento a prescrever, fornecendo-lhe uma 

perspetiva de orientação e disciplina terapêutica.  

Com a evolução de especialidades e formas farmacêuticas no mercado houve 

uma necessidade de condicionar a terapêutica a um conjunto de medicamentos 

considerados, em virtude da experiência adquirida decorrente da sua utilização, mais 

aconselháveis à prescrição médica. Isto possibilitou aos SF hospitalares a cingir os 

medicamentos às necessidades do hospital evitando stocks elevados de uma grande 

variedade de medicamentos.  

O FHNM está organizado por capítulos de acordo com a classificação 

farmacoterapêutica dos fármacos em que inicialmente é feita uma introdução a cada 

classe (incluindo indicações e efeitos adversos) e só depois os fármacos. A listagem 

de fármacos para cada classe apresenta-se dividida por grupos e subgrupos e para 

cada princípio ativo são descritas as diferentes formas farmacêuticas e respetivas 

dosagens disponíveis.  

Alguns dos medicamentos que constam no FHNM apresentam características 

especiais que devem ser devidamente identificadas com uma letra:  

 J - designa fármacos de prescrição limitada. Estes fármacos necessitam de 

justificação clínica a ser autorizada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT) de cada hospital. A prescrição condicionada destes medicamentos é 

necessária devido a indicações muito restritas e especializadas, elevado 

potencial de efeitos adversos (exigindo uma rigorosa farmacovigilância), ou 

custo elevado;  

 P - medicamentos psicotrópicos; 

 E - estupefacientes.  

 

Determinados medicamentos, nomeadamente os hemoderivados, apresentam 

ainda protocolos para a sua utilização e não apenas uma autorização isolada.  
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De acordo com o despacho nº 13 885/2004 de 25 de junho:  

 É obrigatória a utilização do FHNM pelos prescritores nos hospitais 

integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS), incluindo, S.A.. 

No entanto, se o Médico decidir que determinado medicamento que não 

consta no FHNM é o mais adequado para determinada situação, deverá 

preencher a ficha de justificação de receituário própria – Medicamentos 

Extra-formulário (Anexo 2) – por forma a justificar essa opção. 

 Em regra, os medicamentos que constem no FHNM devem apenas ser 

utilizados a nível hospitalar, no âmbito do SNS.  

 A utilização em cada hospital de medicamentos não constantes do 

FHNM depende da respetiva inclusão em adenda àquele Formulário, a 

aprovar nos termos do Despacho n.º 1083/2004 (2.ª série), de 1 

dezembro de 2003, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 14, 

de 17 de janeiro de 2004. 

 

1.1.2. ADENDA PRIVATIVA DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO  

 

Os medicamentos que constam no FHNM servem de orientação à prescrição, 

no entanto, por vezes, podem não adequar-se às necessidades do hospital. Isto gerou 

a necessidade de elaboração de adendas privativas ao formulário.  

As adendas privativas podem ser de inclusão ou de exclusão e são elaboradas 

pela CFT de cada hospital de forma a complementar o FHNM com os medicamentos 

que mais se adequam a esse hospital tendo em conta os serviços que oferece e têm 

como objetivo evitar aspetos burocráticos do parecer das comissões hospitalares 

quando há necessidade de iniciar terapêutica urgente com medicamentos que não 

constam no FHNM. 

As adendas privativas de inclusão incluem medicamentos que não constam no 

FHNM mas que são necessários para o funcionamento do hospital. Os critérios para a 

inclusão de medicamentos são:  

 Análise da relação custo/benefício da terapêutica a instituir;  

 Novas vantagens terapêuticas do produto ensaiado versus opções 

terapêuticas existentes;  

 Se a nova terapêutica substitui integral ou parcialmente o tratamento 

usado anteriormente.  

A adenda privativa de exclusão inclui medicamentos do FHNM mas que não 

são utilizados no hospital.  
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Estas adendas, juntamente com o FHNM, deverão estar permanentemente 

disponíveis para consulta.   

 

 

1.2. AQUISIÇÃO E GESTÃO DE STOCKS 

 

A aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, 

é da responsabilidade do Farmacêutico Hospitalar, sendo efetuada pelos SF em 

articulação com o Serviço de Aprovisionamento.  

A gestão de medicamentos, que inclui a sua aquisição, detém um papel de 

extrema importância para o bom funcionamento dos SF hospitalares. A estes compete 

garantir que a terapêutica dos utentes esteja assegurada, sendo para isso necessário 

uma correta gestão de stocks, sem ocorrência de erros quer por defeito (que levam a 

que a terapêutica prescrita pelo Médico não esteja imediatamente disponível) quer por 

excesso (que implicam empate de capital e maior espaço necessário para 

armazenamento, ficando por sua vez o produto mais sujeito a alterações de 

conservação e à expiração do seu prazo de validade).  

Compete ainda aos SF uma racionalização dos custos aquando da escolha dos 

medicamentos, sem no entanto menosprezar os critérios de eficácia e segurança. 

Assim, uma boa política de aprovisionamento deve sempre ter em conta:  

 A análise de custo/benefício;  

 A avaliação correta das necessidades dos serviços (para uma boa 

gestão de stocks)  

 Uma programação atempada dos pedidos de compras; 

 Um estudo de mercado por forma a rentabilizar ao máximo as verbas 

dispensadas.  

 

No HJU, a gestão dos medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos 

farmacêuticos é feita informaticamente utilizando o programa informático GHAF - 

Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (ST+I, Unipessoal, Lda.) Este programa 

permite a atualização em tempo real das existências nos SF de acordo com as 

entradas e saídas, permitindo ainda aceder a dados como mapas de existências, 

mapas gerais de consumo, movimentos de entrada e saídas mensais/anuais por 

artigo, entre outras funções. É também através do GHAF que se efetua a aquisição, a 

distribuição, a faturação e a devolução de medicamentos e produtos farmacêuticos. 
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De forma a tornar mais fácil a gestão do stock dos medicamentos é efetuada 

diariamente uma listagem dos produtos que se encontram com baixo stock ou que se 

prevê que o stock existente não será suficiente para a sua utilização a curto prazo. 

Posteriormente, esta listagem é analisada e avaliada pela responsável pelos SF do 

HJU, a Dra. Ângela Ventura, que no GHAF, com base no histórico das saídas dos 

produtos em questão e adequando a estimativa do consumo às necessidades do 

hospital, elabora o pedido de encomenda ao Serviço de Aprovisionamento. Caso 

sejam medicamentos de menor consumo estes são requisitados diretamente ao 

armazém geral do Hospital Geral de Santo António. Em ambos os casos (requisição 

ao Hospital Geral de Santo António ou requisição direta ao fornecedor), na nota de 

encomenda deve constar a Denominação Comum Internacional (DCI) do medicamento 

requisitado, a dosagem, forma farmacêutica e quantidade pretendidas. Após o pedido 

efetuado, a nota de encomenda deve ser impressa e conservada pois será utilizada na 

conferência dos produtos farmacêuticos aquando a entrega. Por forma a evitar 

encomendas repetidas do mesmo produto, é colocada uma etiqueta de Pedido no 

local onde o produto é habitualmente armazenado 

A aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

depende do produto em questão e pode ser feita através dos seguintes passos:  

 

a) Concurso público  

O Ministério da Saúde dispõe de uma entidade – Administração Central de 

Sistemas de Saúde (ACSS), a qual é responsável pelo estudo, orientação, avaliação e 

execução dos Sistemas de Informação e também pela gestão dos recursos financeiros 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS).  

No sentido de uniformizar as aquisições dos hospitais do SNS, a Portaria n.º 

1176-A/2000 de 14 de dezembro, estendeu as competências da ACSS, permitindo a 

esta entidade a celebração de Contratos Públicos de Aprovisionamento (CPA) para o 

fornecimento de bens e serviços ao SNS. A ACSS fica assim encarregue da realização 

de concursos públicos, os quais visam garantir as melhores condições de 

aprovisionamento para todas as instituições do SNS. Uma vez que estes concursos 

públicos são feitos a nível nacional, englobam portanto quantidades substancialmente 

maiores, o que permite a obtenção de preços mais vantajosos e por sua vez, uma 

melhor gestão dos recursos financeiros do SNS.  

A abertura dos concursos públicos, para a adjudicação aos fornecedores que 

reúnam as melhores condições (preço, prazo de validade, prazo de entrega, forma de 

apresentação, possibilidade de ser usado em unidose, etc.) é formalizada pela 
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publicação no Diário da República, em três jornais nacionais de grande tiragem e no 

Jornal Oficial da Comunidade Europeia. Todas as entidades fornecedoras legais 

podem concorrer a este concurso.  

Pode-se assim dizer que a ACSS funciona como um intermediário entre os 

hospitais e fornecedores, na medida em que seleciona os fornecedores com as 

melhores propostas e elabora posteriormente uma listagem, disponível online, que 

constitui o Catálogo de Aprovisionamento Público (CAP) do qual constam vários 

produtos farmacêuticos, respetivos fornecedores e preços. Todas as características do 

produto em causa bem como as condições de aquisição do mesmo estão também 

descritas pormenorizadamente o que possibilita uma consulta rápida e uma avaliação 

facilitada da relação custo/beneficio.  

Assim, o CAP veio facilitar as aquisições das instituições e serviços integrados 

no SNS, desburocratizar os procedimentos de aquisição, garantir a transparência nas 

compras das instituições e serviços integrados no SNS, assegurar uma efetiva 

concorrência entre os fornecedores e garantir uma maior eficácia na gestão e controlo 

dos aprovisionamentos.  

 

b) Concurso Limitado  

Este concurso é realizado pelo próprio hospital sendo este quem define quais 

os fornecedores que satisfazem os requisitos necessários para participar no concurso.  

É obrigatória a consulta de um número mínimo de fornecedores, sendo estes 

contactados diretamente pelo serviço de aprovisionamento. Os procedimentos 

seguintes são idênticos aos referidos para os concursos públicos mas, estão sujeitos a 

menor carga burocrática.  

 

c) Ajuste Direto  

Este procedimento encontra-se reservado para a compra de produtos 

geralmente pouco utilizados e que não constam no CAP ou que temporariamente não 

estejam disponíveis nos fornecedores escolhidos. O Ajuste Direto é uma aquisição da 

competência da Responsável pelos SF.  

É feita uma análise da quantidade necessária para um ano e uma seleção das 

firmas que têm esse mesmo produto. Seguidamente é elaborada uma consulta de 

mercado, solicitando a cada laboratório ou firma, os preços e condições de 

fornecimento. Neste tipo de procedimentos opta-se sempre pelo produto mais barato 

desde que este obedeça às exigências requeridas.  
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d) Aquisição Direta e/ou Urgente  

Este tipo de aquisição destina-se apenas a medicamentos extra-formulário (os 

quais não constam no stock dos SF) necessários para uma situação clínica em 

concreto, a qual é urgente resolver. Neste tipo de aquisição, a instituição hospitalar 

recorre a armazenistas ou a farmácias comunitárias, após autorização do conselho de 

administração, e apenas se não existir um similar nos SF.  

Por uma questão de racionalização de custos, a compra recai apenas na 

quantidade mínima necessária.  

 

 

 

Outro aspeto crucial na gestão de stocks dos SF é a realização de inventários 

anuais e revisões trimestrais dos stocks das enfermarias.  

Os inventários permitem um controlo preciso e rigoroso do stock de todos os 

medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos existentes nos 

SF hospitalares. Aquando a sua realização, ocorre a contagem manual de todos os 

produtos e depois uma comparação administrativa entre o stock informático e o real.  

A revisão do stock das enfermarias tem como objetivo um controlo apertado 

dos produtos, a verificação de prazos de validade e reposição por níveis. 
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1.2.1. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

 

1.2.1.1. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DO SANGUE (HEMODERIVADOS)  

 

Segundo o Estatuto do Medicamento (DL nº 176/2006, art.3º), os 

medicamentos hemoderivados são medicamentos preparados à base de componentes 

de sangue, nomeadamente a albumina, as imunoglobulinas de origem humana e os 

concentrados de fatores de coagulação.  

Os medicamentos hemoderivados são sujeitos a um rigoroso controlo de 

qualidade e, actualmente, cada instituição pode elaborar o seu próprio concurso de 

aquisição deste tipo de medicamentos, sendo que, consoante o montante envolvido, 

estes concursos podem ser concursos públicos nacionais, internacionais, consultas, 

etc..  

Uma encomenda destes produtos deve fazer-se acompanhar do Certificado de 

Aprovação para Utilização do lote de Fabrico, emitido pelo INFARMED e, ainda, do 

Boletim de Análise do Laboratório. Estes documentos são depois arquivados em pasta 

própria nos SF.  

 

 

1.2.1.2. AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES  

 

Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos sujeitos a legislação 

específica cuja aquisição, distribuição e controlo é da responsabilidade dos Serviços 

Farmacêuticos. A encomenda de Psicotrópicos, Estupefacientes e Benzodiazepinas é 

feita consoante cada especialidade farmacêutica e também com base na média 

mensal de consumos, rotatividade e facilidade de aquisição. A aquisição deste tipo de 

medicamentos é da exclusiva competência da Responsável dos SF, ou sua substituta 

e é realizada de forma especial.  

A aquisição de psicotrópicos e estupefacientes obedece a normas próprias, 

segundo a portaria nº981/98 de 18 de setembro e o Decreto de Lei nº 61/94 de 12 de 

outubro. Assim, para além da tradicional nota de encomenda, deve ser efetuado, após 

identificação dos produtos abaixo do stock mínimo, o preenchimento do duplicado do 

modelo 1506 da INCM – anexo VII (Imprensa Nacional Casa da Moeda) (Anexo 3) no 

qual estão presentes as seguintes informações: o número do pedido, o laboratório, o 

medicamento, a dosagem, forma farmacêutica e a quantidade pretendida. Esta 
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requisição é numerada e assinada pela responsável dos SF, com o respetivo nº de 

inscrição na Ordem dos Farmacêuticos, carimbo dos SF e data. No momento da 

receção do produto, este deve estar acompanhado com o original do impresso 

devidamente carimbado pelo fornecedor e assinado pelo seu Diretor Técnico. Este 

impresso será, depois, arquivado em dossier próprio.  

No HJU, este tipo de medicação é bastante prescrito sendo por isso a sua 

aquisição bastante regular. Desenvolveu-se por essa razão um circuito otimizado para 

psicotrópicos e estupefacientes, nomeadamente a morfina, que evita erros de stock 

informático versus stock real. 

 

 

 

1.2.1.3. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 

ESPECIAL (AUE)  

 

Quando há necessidade de adquirir um produto que não está comercializado 

no nosso país, a aquisição passa pela importação. Assim, este tipo de procedimento 

só é efetuado em casos especiais sendo obrigatório proceder a um pedido de 

Autorização de Utilização Especial (AUE) para que seja possível obter a licença de 

importação do medicamento.  

A AUE é regulada ao abrigo de vários documentos, sendo o mais recente, o 

decreto-lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, que estabelece no seu artigo 92.º, que o 

INFARMED pode autorizar a utilização em Portugal de medicamentos não possuidores 

de qualquer das restantes autorizações previstas nesse Decreto-lei.  

O pedido de AUE é requerido pelo Diretor Clínico da instituição onde o 

medicamento vai ser administrado, sendo necessária a previa aprovação pelo órgão 

máximo de gestão do hospital, bem como parecer favorável da CFT.  

Após aprovação da requisição da AUE, a responsável dos SF faz o pedido ao 

INFARMED, o qual é composto por:  

 Impresso de uso obrigatório pelos requerentes – preencher com os dados 

fornecidos pelo laboratório; 

 Impresso de justificação clínica – se necessário; 

 Cópia do certificado de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) do país 

de origem ou da última renovação de AIM;  

 Cópia atualizada do Resumo das Características do Medicamento (RCM);  
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 Protocolo de farmacovigilância;  

 Declaração de cabimento orçamental.  

Juntamente com toda a informação e documentação necessária para o efeito, 

de modo a obter a respetiva licença de importação.  

Após análise, o INFARMED emite o seu parecer. Caso este seja positivo, a 

AUE só é valida até ao último dia do ano civil para o qual foi concedida e enquanto a 

quantidade total requerida não tiver sido ultrapassada.  

Após autorização, o produto pode ser encomendado ao representante do 

laboratório em Portugal, que tratará do processo de importação.  

Os medicamentos importados devem possuir um prazo de validade alargada, 

uma vez que não podem ser devolvidos ou trocados.  

 

 

 

1.3. RECEÇÃO DE ENCOMENDAS NOS SF  

 

Todos os medicamentos e produtos farmacêuticos, adquiridos directamente 

pelos SF aos laboratórios ou devidamente requisitados ao CHP, são entregues nos 

mesmos, na área para o efeito (Figuras 2 e 7) e devem ser submetidos a uma correta 

receção e verificação, antes de serem armazenados e/ou distribuídos.  

No momento da entrega, todos os produtos são acompanhados por uma guia 

de transporte e uma guia de remessa e/ou fatura. 

No HJU, a receção de encomendas é efetuada pelos TDTs, que: 

o Conferem a guia de remessa e/ou fatura, verificando se está de acordo 

com a nota de encomenda; 

o Conferem qualitativa e quantitativamente todos os produtos, verificando se 

o produto entregue corresponde ao encomendado, na quantidade, 

dosagem e formas farmacêuticas certas;  

o Conferem o lote, prazo de validade e condições de embalagem, analisando 

se o produto está nas condições exigidas para a sua utilização; 

o Anexam a nota de encomenda aos documentos que acompanham os 

produtos adquiridos, datando, registando o lote, prazos de validade e o 

stock existente, rubricando no fim. Estes dados são depois fornecidos à 

administrativa dos SF para que proceda ao registo informático da entrada 

destes produtos por forma a atualizar o stock informático do armazém. 
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Note-se ainda que outros procedimentos são exigidos no momento da receção 

de uma encomenda, seja ela de medicamentos, dispositivos médicos ou produtos 

farmacêuticos: 

o Assinatura da nota de entrega e entrega de um duplicado ao transportador; 

o Envio do original da guia de remessa para o Serviço de Aprovisionamento; 

o Conferir, registar e arquivar a documentação técnica (por exemplo: 

certificados de análise), quando esta existir; 

o Colocar cada produto rececionado no seu devido local tendo em conta 

critérios técnicos (condições especiais de armazenagem, segurança 

especial de medicamentos). 

 

Se, na altura da confrontação da guia de remessa com a nota de encomenda, 

se verificar que a informação em ambos os documentos é coincidente, estes são 

entregues à administrativa dos SF para que a fatura correspondente seja liquidada.  

Por vezes, ocorrem casos em que encomendas são entregues de modo 

fracionado e, nestas situações, a nota de encomenda bem como a guia de remessa 

permanecem nos SF até completa regularização da encomenda.  

A conferência de medicamentos sujeitos a legislação específica, 

nomeadamente, hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos, exige procedimentos 

próprios: 

 No caso dos hemoderivados, devem para além do já referido, conferir-se 

ainda os boletins de análise e os certificados de aprovação emitidos pelo 

INFARMED, que devem depois ser arquivados conjuntamente com a 

respetiva fatura em dossiers específicos, por ordem de entrada;  

 No caso de psicotrópicos e estupefacientes, a conferência da entrega deve 

ser sempre efetuada por um Farmacêutico que também deve conferir o 

modelo 1506 da INCM anexo VII. 
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1.3. DEVOLUÇÃO DE ENCOMENDAS  

 

No processo de verificação das encomendas, podem ser detetadas 

irregularidades que motivam a devolução dos produtos recebidos, como: 

 Produtos trocados; 

 Quantidade recebida diferente da quantidade encomendada; 

 Prazo de validade curto;  

 Transporte/acondicionamento inadequado.  

 

Quando isto acontece, é necessário contactar o fornecedor para que, do modo 

mais conveniente, rápido, eficaz e adequado, a situação seja regularizada.  

 

 

1.4. ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E OUTROS PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS 

 

A estabilidade dos medicamentos depende do cumprimento das condições 

específicas de armazenamento. Para tal, torna-se necessário atender às 

características de estabilidade, conservação e segurança dos produtos a armazenar. 

Assim sendo, o armazenamento de medicamentos, dispositivos médicos e outros 

produtos farmacêuticos é feito de modo a garantir as condições necessárias de 

espaço, temperatura, humidade, iluminação e segurança com o objetivo de assegurar 

a manutenção da qualidade, estabilidade e eficácia dos medicamentos, durante o 

prazo de validade estabelecido.  

Para o correto armazenamento dos produtos deve ter-se em conta algumas 

considerações:  

 Os medicamentos devem ser arrumados em prateleiras ou gavetas (nunca 

em contacto direto com o chão), de modo a haver circulação de ar entre 

eles;  

 Todos os medicamentos devem estar devidamente rotulados e arrumados 

nos respetivos armazéns por ordem alfabética de DCI;  

 Os medicamentos devem ser armazenados de acordo com o prazo de 

validade, segundo a regra FEFO (first expired, first out);  
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 Os prazos de validade dos medicamentos devem estar devidamente 

verificados e controlados, preferencialmente por via informática para 

permitir a sua fácil traceabilidade;  

 Os parâmetros de temperatura e humidade devem ser monitorizados 

continuamente e registados.  

 

Nos SF do HJU, todas estas considerações são cumpridas e os medicamentos 

encontram-se armazenados de acordo com as suas características.  

A maioria dos medicamentos não exige condições especiais de 

armazenamento, daí que sejam acondicionados, tal como previsto nas Boas Práticas 

de Farmácia Hospitalar, em local fresco (temperatura não superior a 25ºC) e seco e 

devidamente protegidos dos raios solares. Os medicamentos “de frio”, que necessitam 

de temperaturas baixas de conservação são colocados num dos dois frigoríficos do 

HJU, com temperatura controlada entre os 2 ºC e 8 ºC. 

 

 

 

No armazém geral dos SF do HJU (Figura 7) encontram-se armazenados por 

ordem alfabética de DCI os medicamentos que não exigem condições especiais de 

armazenamento que incluem:  

 Medicação geral (de A a Z); 

 Dietas entéricas; 

 Corretivos de volémia (pequeno volume); 

 Alguns desinfetantes; 

Também é no armazém geral que se encontram os frigoríficos para 

armazenamento de produtos que exigem refrigeração. 

Os medicamentos que se encontram nos armazéns, à medida que são 

necessários, vão sendo transferidos uns módulos de gavetas (figura 4) antes de serem 

introduzidos na gaveta do respetivo doente, permitindo desta forma poupar tempo na 

preparação da Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU). Estes módulos 

de gavetas estão organizados por forma farmacêutica e ordem alfabética de DCI. A 

forma farmacêutica do medicamento é identificada pela cor do rótulo da gaveta (por 

exemplo: um rótulo azul indica que se trata de um medicamento injetável) do qual 

também consta a DCI e a dosagem do medicamento. No caso de medicamentos que 

se alteram com a presença de luz, estas gavetas são revestidas de preto por forma a 

garantir a sua estabilidade. 
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Os produtos inflamáveis devem ser armazenados numa área de especialmente 

concebida para o efeito sendo que no HJU, estes encontram-se num armazém exterior 

aos SF (Figura 2). 

 

Os psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas, por constituírem grupos 

de medicamentos de acesso restrito e controlo apertado, são acondicionados numa 

sala-cofre (trancada todos os dias na altura do fecho dos SF) à qual somente os 

Farmacêuticos e TDTs têm acesso. Aí estão organizados por classe e por ordem 

alfabética de DCI. Nessa sala existe ainda um armário-cofre específico para os 

estupefacientes ao qual apenas os Farmacêuticos têm acesso.  

 

 

1.4.1 PRAZOS DE VALIDADE 

 

Como já foi referido, no HJU, após a receção de uma encomenda é efetuado o 

registo informático de todos os lotes de cada produto e respetivo prazo de validade. 

Todos os meses, são retiradas do sistema informático as listagens dos 

medicamentos a expirar nos próximos três meses efetuando-se em seguida a 

sinalização dos produtos cujo prazo de validade está próximo de findar.  

Perante determinado tipo de produtos cujo prazo de validade esteja a expirar, o 

Farmacêutico pode contactar o seu fornecedor no sentido de tentar resolver a situação 

por: 

 Emissão de uma nota de crédito por parte do fornecedor;  

 Troca por produtos com prazo de validade mais alargado;  

 Inutilização dos produtos por incineração. 

  

O controlo do prazo de validade dos medicamentos é fundamental para o bom 

desempenho da prestação de cuidados de saúde, já que a expiração do prazo de 

validade de um medicamento pode ter consequências graves para o doente, além de 

acarretar custos evitáveis. A regra FEFO é uma ajuda indispensável nesta matéria, já 

que os produtos com prazo de validade mais curto são colocados à frente de forma a 

serem usados em primeiro lugar. 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
Hospital de Joaquim  Urbano - CHP 

 
 

Elsa Marisela Pereira de Sousa                                                                                                                  30 

 

 3º MÓDULO - SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS  

 

 
Segundo o Manual de Boas Práticas de Farmácia Hospitalar, a distribuição do 

medicamento é uma função da Farmácia Hospitalar que, com metodologia e circuitos 

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

para cumprimento da prescrição médica proposta, para cada doente e todos os 

doentes do hospital.  

 

A distribuição de medicamentos é a atividade dos SF com maior visibilidade 

nos estabelecimentos hospitalares, uma vez que o Farmacêutico intervém em todo o 

percurso hospitalar do medicamento, excetuando a sua prescrição e administração e 

onde mais vezes se estabelece o contacto com os serviços clínicos (SC) do hospital.  

 

Este é o processo que permite assegurar uma utilização segura, eficaz e 

racional do medicamento sendo realizado em estreita ligação com os serviços do 

hospital quer para o internamento quer para o regime de ambulatório 

 

Como especifica o Programa do Medicamento Hospitalar a distribuição de 

medicamentos tem como principais objectivos assegurar a validação da prescrição, o 

cumprimento integral do plano terapêutico, a diminuição dos erros associados à 

dispensa e administração, uma melhor adesão do doente à terapêutica e o 

cumprimento dos procedimentos e normativos legais relativos a recursos humanos, 

instalações e equipamentos, processos organizacionais e técnicos. 

. 

 A distribuição de medicamentos deve ser, ainda, uma atividade:  

 Segura e eficaz;  

 Rápida, devendo os medicamentos chegar ao doente em tempo útil, o 

que determina o sucesso da terapêutica:  

 Controlada, de modo a saber-se as condições em que o medicamento 

chegou ao doente e se foi administrado 
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Existem diferentes circuitos de distribuição dos medicamentos (com diferentes 

vantagens e desvantagens) em ambiente hospitalar. No HJU, a distribuição de 

medicamentos é feita através dos seguintes sistemas:  

 Distribuição a doentes em regime de internamento: 

o Distribuição Clássica ou Tradicional (DTM);  

o Distribuição por Reposição de Stocks por Níveis (DRSN);  

o Distribuição Individual Diária em Dose unitária (DIDDU);  

 Distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório: 

o Dispensa de medicamentos; 

o Dispensa de medicamentos sujeitos a legislação restritiva, como:  

 Estupefacientes e Psicotrópicos;  

 Hemoderivados.  

 

 

1. DISTRIBUIÇÃO A DOENTES EM REGIME DE INTERNAMENTO 

 

1.1. DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL OU CLÁSSICA DE MEDICAMENTOS (DTM)  

 

A Distribuição Clássica ou Tradicional (DTM) foi o primeiro sistema de 

distribuição a ser utilizado a nível hospitalar e pode ser definido como o fornecimento 

de medicamentos e outros produtos farmacêuticos (soluções e suspensões, pomadas 

e cremes, material de penso, antissépticos e desinfetantes, reagentes de diagnóstico 

rápido e soluções injetáveis de grande volume) necessários para a reposição do stock 

existente em cada serviço clínico.  

A DTM baseia-se então nas necessidades previsíveis dos stocks para todos os 

SC. O stock existente em cada SC é um stock específico que foi definido pela 

Responsável dos SF, pelo Diretor do Serviço e pelo Enfermeiro Chefe.  

Tendo em conta o stock existente nos serviços, semanalmente o Enfermeiro 

Chefe, ou o seu legal substituto, faz uma requisição por via informática aos SF. Caso 

se verifique uma rutura de stock de algum medicamento pode ser efetuado o pedido 

de reposição de stock fora dos dias pré-definidos. 

No HJU, os serviços de Infeciologia e de Pneumologia enviam 

informaticamente a requisição às terças e quintas, sendo que nesse mesmo dia um 

TDT faz a impressão do pedido e procede à satisfação do mesmo, colocando a 

medicação devidamente acondicionada e separada por serviço. Essa medicação é 
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depois enviada juntamente com as malas das doses unitárias. Posteriormente. O TDT 

faz o abate ao stock no programa informático e arquiva o mapa de requisições 

aviadas correspondentes a cada serviço.  

Antes da saída para os serviços clínicos, uma das Farmacêuticas valida toda a 

medicação por forma a minimizar possíveis erros de execução.  

Atualmente este sistema de distribuição tem vindo a ser substituído 

principalmente pela DIDDU, uma vez que acarreta inúmeras desvantagens:  

 Acumulação de stocks nos SC;  

 Desperdícios por falta de controlo;  

 Restrição do acesso por parte do Farmacêutico ao perfil 

farmacoterapêutico do doente, o que aumenta significativamente o risco de 

interações medicamentosas, reações adversas e erros de dosagem e 

administração.  

 

De modo a diminuir estas desvantagens devem ser cumpridas todas as normas 

e procedimentos que permitam diminuir a existência de stocks excessivos, os quais 

conduzem à perda de medicamentos por caducidade de prazo de validade e desvio 

(uso não hospitalar abusivo).  

A DTM apesar de não representar o principal método de distribuição no HJU e 

de todas as desvantagens inerentes, é ainda utilizada pelos SC para obtenção de 

antissépticos, desinfetantes, injetáveis de grande volume, dispositivos médicos e 

outros medicamentos não fornecidos pela DIDDU. 

 

 

1.2. DISTRIBUIÇÃO POR REPOSIÇÃO DE STOCKS POR NÍVEIS 

 

A Distribuição de Medicamentos por Reposição de Stocks por Níveis (DRSN) 

consiste na existência de um stock de medicamentos específico para cada serviço que 

está adaptado às patologias habitualmente tratadas, à terapêutica habitual e aos 

hábitos de prescrição médica nesse serviço tendo ainda em conta os medicamentos 

urgentes e a frequência da revisão dos stocks. A DRSN é estabelecida para cada 

serviço, de acordo com o Diretor de Serviço, o Enfermeiro Chefe e a Responsável 

pelos SF levando em consideração o consumo médio de cada medicamento para que 

o stock existente seja suficiente para 3 dias.  
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Este tipo de distribuição apresenta como principais vantagens relativamente a 

DTM, um controlo mais apertado dos prazos de validade e um melhor controlo de 

quantidades de medicamentos em stock.  

No HJU, são dispensados por esta via os medicamentos que compõe os 

armários de urgência do internamento dos serviços de Infeciologia e Pneumologia, os 

armários de medicamentos do Hospital de Dia e também os da Consulta Externa.  

Estes armários possibilitam o acesso dos enfermeiros a medicamentos em 

situações de urgência em que o novo doente ainda não tenha sido inserido no sistema 

informático. Cada vez que o faz, o Enfermeiro deve preencher uma requisição na qual 

deve constar o nome do doente em causa. Essa requisição é depois enviada para os 

SF. Quando recebe essas requisições, o TDT, nos SF, separa a medicação em causa 

enviando-a, após supervisão dos Farmacêuticos, juntamente com as malas da dose 

unitária, para os SC.  

Nos casos do Hospital de Dia e Consulta Externa, o TDT à sexta-feira desloca-

se a estes serviços por forma a verificar os stocks. Note-se que nestes serviços estão 

medicamentos utilizados sobretudo em situações de urgência sendo necessária então 

a sua reposição semanal.   

 

 

1.3. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA  

 

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) pode ser definida, 

segundo as Boas Práticas de Farmácia Hospitalar como: dispensa de medicamentos 

de acordo com o perfil farmacoterapêutico do doente, na dose recomendada, 

embalado unitariamente e para um período máximo de 24H  

De acordo com o Despacho conjunto dos Gabinetes dos Secretários de Estado 

Adjunto do Ministério da Saúde, de 30 de dezembro de 1991, publicado no Diário da 

República nº 32, 2ª série, de 28 de janeiro de 1992, o sistema de DIDDU torna-se 

imperativo e legal ao nível dos hospitais.  

Anos de experiência, análise e reflexão demonstraram que a DIDDU, 

implementada pelo Ministério da Saúde, tem sido até hoje o sistema de distribuição 

mais seguro e eficaz.  

A implementação deste tipo de sistema de distribuição surgiu com a finalidade 

de superar algumas lacunas da DTM. Com efeito, a maior diferença reside na 

interpretação da prescrição. Na DTM a prescrição e a requisição são interpretadas e 

realizadas pelo Enfermeiro, já na DIDDU a prescrição é interpretada e validada pelo 
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Farmacêutico sem a interferência do pessoal de enfermagem. Assim, o Médico 

prescreve, o Farmacêutico interpreta/valida, o TDT coloca a medicação na gaveta do 

doente, e só é retirada pelo Enfermeiro na hora da administração).  

Desta forma, no circuito DIDDU, o Farmacêutico tem um papel mais ativo e 

interventivo na melhoria da qualidade do serviço prestado ao utente, pelo que as 

vantagens são significativas:  

 Maior eficácia e segurança, uma vez que se deteta precocemente interações 

medicamentosas e contraindicações;  

 Racionalização do uso de medicamentos e stocks;  

 Diminuição de erros de administração ou esquecimento da mesma;  

 Rentabilidade do tempo, uma vez que permite a obtenção de mais tempo para 

outras tarefas por parte dos enfermeiros, uma vez que a medicação já se 

encontra pronta a administrar;  

 Redução de desperdícios e reaproveitamento dos medicamentos quando não 

administrados ao doente;  

 Cooperação máxima Médico-Farmacêutico-Enfermeiro de modo a que o 

circuito funcione em pleno e beneficie o doente. 

 

No entanto e apesar de ser o sistema de distribuição mais eficaz, a DIDDU 

apresenta algumas desvantagens inerentes, tais como:  

 Preenchimento de Extra-formulários, quando necessário;  

 Horários de validação das prescrições; 

 Formação profissional adequada e maior número de profissionais;  

 Necessidade de espaço adequado nos SF;  

 Necessidade de investimento para implementação de todo um sistema 

informático.  

 

Para que este sistema seja aplicado é necessário que haja uma distribuição 

diária de medicamentos, em dose individual unitária, para um período de 24 horas 

exigindo assim, que em véspera de feriados ou fins de semana, a distribuição seja 

feita para períodos mais alargados. 
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1.3.1. PRESCRIÇÃO MÉDICA E VALIDAÇÕES 

 

A prescrição médica é estritamente necessária para que se possa proceder à 

dispensa de medicamentos por DIDDU. Nos SF do HJU, a verificação e validação das 

prescrições é realizada diariamente, por via informática, pelas Farmacêuticas e só 

depois são preparados os medicamentos a distribuir. A primeira validação é efetuada 

às 8h30, na qual o Farmacêutico tem acesso às alterações da terapêutica efetuadas 

pelos Médicos desde as 15h do dia anterior até ao momento. Após a validação das 

prescrições é gerado um mapa de prescrições (Figura 9) por doente e por serviço 

(Infeciologia e Pneumologia) que depois é entregue aos TDTs para respetiva 

preparação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A verificação e validação das prescrições é uma das etapas na qual o 

Farmacêutico Hospitalar tem um papel mais ativo e interventivo na farmacoterapia. 

Assim durante a validação, as Farmacêuticas do HJU:  

 Verificam a medicação prescrita quanto à dose, frequência de administração e 

duração do tratamento, com o objetivo de detetar possíveis erros;  

 Controlam a medicação prescrita (presença no FHNM ou na Adenda);  

Figura 5: Exemplo de mapa de prescrições para preparação de dose unitária. 
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 Reveem os tratamentos farmacoterapêuticos com o objetivo de detetar 

medicação que deveria ser suspensa uma vez que existem fármacos para a 

mesma indicação clínica;  

 Verificam o número de dias durante os quais um antibiótico está prescrito; 

 Verificam as justificações nos medicamentos de justificação clínica obrigatória;  

 Procuram interações clinicamente significativas promovendo, se necessário, 

alterações do perfil farmacológico pelo Médico;  

 Verificam se foi enviada para os SF a folha de administração dos 

hemoderivados e também se estes foram prescritos pelo número de dias 

correto. 

 

Ao longo da manhã e como consequência das visitas médicas, são efetuadas 

alterações nas prescrições. Estas alterações são também verificadas e validadas 

pelos Farmacêuticos responsáveis às 14h30. É depois gerado um mapa de alterações. 

O Farmacêutico, sempre que verifique alguma inconformidade, deve contactar 

o Médico prescritor dando o seu parecer técnico como Farmacêutico Clínico. 

 

 

1.3.2. DISTRIBUIÇÃO PROPRIAMENTE DITA 

 

Uma vez realizado o processo de validação, procede-se à distribuição 

propriamente dita. No HJU o processo de DIDDU abrange os serviços de Infeciologia e 

Pneumologia.  

Cada um dos serviços anteriormente referidos tem um Farmacêutico 

responsável, assim como o apoio de um TDT.  

Após a receção dos mapas prescrições os TDTs devem, primeiramente, 

proceder à impressão do mapa de doentes internados. Em seguida, preparam as 

terapêuticas individuais para cada doente, por serviço, recorrendo aos medicamentos 

armazenados em dose unitária em armário próprio e identificados com o nome 

genérico do medicamento, dose, prazo de validade e lote. Cada gaveta para 

colocação da terapêutica individual deve estar devidamente rotulada com o nome, 

número de processo e cama do doente. Estas gavetas encontram-se em malas 

(Figura 10) rotuladas com o nome do SC e, no caso de preparação de malas para fim 

de semana, o dia para ao qual se destina. Depois da preparação das malas pelos 

TDTs, os Farmacêuticos fazem a conferência das mesmas. 
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Após o processamento de alterações das prescrições pelos Farmacêuticos 

responsáveis as 14h30, os Farmacêuticos procedem novamente à impressão do mapa 

de doentes internados para verificar se há alterações nos doentes internados e 

efetuam as respetivas alterações à terapêutica individual indicadas nos mapas 

impressos. Por fim, as malas de dose unitária são enviadas para os respetivos SC e 

os mapas de prescrições e alterações de cada SC, arquivados nos dossiers para o 

efeito.  

Quando um medicamento não cabe na respetiva gaveta (devido à sua 

dimensão) este deve ser devidamente identificado com o nome, número de processo e 

cama do doente e deve ser colocado junto à mala do serviço a que se destina. 

No caso de medicamentos que são de conservar no frigorífico, estes são 

separados em sacos plásticos devidamente identificados com o nome, número de 

processo, cama do doente e serviço a que se destina, sendo depois enviados num 

saco térmico conjuntamente com as malas, para o SC correspondente. Na mala do 

serviço deve-se colocar o aviso de Medicamentos no Frigorífico. 

Nos casos em que a medicação das malas não é administrada no período de 

24h (por razões de revisão terapêutica, alta médica, óbito ou medicação de SOS sem 

obrigatoriedade de toma) é devolvida aos SF no dia seguinte, nas respetivas gavetas, 

sendo retiradas pelo TDT. Os medicamentos devolvidos devem cumprir os seguintes 

requisitos:  

 Inscrição visível da substância ativa e da dosagem;  

 Ausência de indícios de exposição a agentes de deterioração externos;  

 Prazo de validade visível de pelo menos 3 meses;  

 Garantia inequívoca de que os medicamentos sujeitos a refrigeração não 

estiveram expostos a temperaturas superiores às recomendadas.  

 

Figura 6: Malas usada na DIDDU com gavetas 
identificadas por paciente 
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Caso estas condições não se verifiquem procede-se à destruição dos 

medicamentos. Se pelo contrário, se verificarem os pré-requisitos mencionados, os 

TDTs devolvem informaticamente por doente esses medicamentos.  

Os TDTs ao efetuarem a devolução informática da medicação, procedem ao 

acerto dos stocks e também não se contabiliza medicação que não foi utilizada pelos 

SC. 

 

 

2. DISTRIBUIÇÃO PERSONALIZADA 

 

Seguem este modelo de distribuição:  

 Fatores de crescimento (por exemplo, Filgastrim) e Antienémicos (epoietina e 

darbopoietina); 

 Medicamentos para a Hepatite B e C; 

 Psicotrópicos e Estupefacientes (por exemplo, metadona). 

 

O pedido é realizado de forma individual para cada doente pelo Médico aos SF, 

sendo efetuado em folhas de informação interna – Modelo n.º 29, em que são 

fornecidos todos os dados do doente em causa, o serviço requisitante, a data, a hora, 

a medicação necessária e assinatura do prescritor. 

 

 

 

3. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM REGIME DE AMBULATÓRIO 

 

Um doente em ambulatório é um doente seguido na Consulta Externa/Hospital 

de Dia, mas que não se encontra internado no hospital. Determinadas patologias, 

devido à especificidade dos tratamentos disponíveis e ao risco dos próprios 

medicamentos que as tratam (possíveis efeitos secundários graves), exigem um 

acompanhamento mais próximo do doente, sem necessidade de internamento. Assim, 

os SF hospitalares dispensam para estes doentes medicamentos de forma gratuita 

(previamente prescritos em consultas especializadas) efetuando, simultaneamente, um 

acompanhamento destes. Pretende-se, deste modo, acompanhar o doente e 

assegurar a sua adesão à terapêutica.  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
Hospital de Joaquim  Urbano - CHP 

 
 

Elsa Marisela Pereira de Sousa                                                                                                                  39 

 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório acarreta vantagens 

de interesse público e do interesse do próprio doente, nomeadamente:  

 Redução dos custos relacionados com o internamento hospitalar;  

 Menor tempo de internamento;  

 Menor taxa de ocupação de camas hospitalares (rentabilização das 

mesmas);  

 Redução dos riscos inerentes a um internamento (por exemplo: infeções 

nosocomiais);  

 Possibilidade do doente continuar o tratamento no seu ambiente familiar e 

social;  

 Fornecimento de medicação cujo custo é incomportável para o doente;  

 Acompanhamento do doente por parte do Farmacêutico o que permite 

vigilância da terapêutica; adesão à terapêutica; vigilância de efeitos 

secundários e interações medicamentosas; aconselhamento ao doente.  

 

 

Como referido anteriormente, são fornecidas prescrições aos doentes em 

consulta especializada, com as quais se devem dirigir aos SF hospitalares a fim de 

obterem a medicação. Essas, prescrições, devem conter, obrigatoriamente, os 

seguintes dados:  

 Identificação do doente, normalmente com o número do processo interno do 

Hospital;  

 Identificação do Médico prescritor;  

 Identificação do Hospital;  

 DCI do(s) medicamento(s);  

 Posologia (dose e frequência horária);  

 Data da prescrição;  

 Referência ao despacho que regulamenta a dispensa, caso necessário. 

 

Para que a distribuição de medicamentos em regime de ambulatório seja 

efetuada em condições apropriadas e alcance os objetivos desejados, é necessário 

que seja efetuada por Farmacêuticos Hospitalares, apoiados por um sistema 

informático e em instalações reservadas (para que a informação ao doente se possa 

fazer de modo confidencial).  
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 Segundo o Manual Farmácia Hospitalar, a distribuição de 

medicamentos a doentes em regime ambulatório deverá ser efetuada no mínimo, por 

um Farmacêutico com formação adequada, sendo que é da sua competência: 

 Garantir a adequação do tratamento prescrito no que diz respeito ao 

medicamento, à dosagem e à posologia; 

 Assegurar a compreensão da terapêutica por parte do doente; 

 Prevenir, detetar e corrigir problemas relacionados com o medicamento; 

 Realizar protocolos de informação a fornecer sobre determinado 

medicamento e cada regime terapêutico; 

 Fomentar a adesão ao tratamento e estabelecer um sistema de 

monitorização e vigilância do mesmo; 

 Estabelecer um circuito de comunicação com a equipa multidisciplinar; 

 Estabelecer um programa de cuidados farmacêuticos, particularmente 

aos doentes em início de tratamento, aos sujeitos a alterações da 

medicação ou com problemas relacionados com a terapêutica, ou 

sempre que solicitado; 

 Garantir a confidencialidade e o anonimato dos doentes no 

processamento dos dados; 

 Elaborar procedimentos escritos com atualização contínua; 

 Exercer atividades de farmacovigilância (notificar reações adversas a 

medicamentos (RAMs)). 

 

No HJU, apenas têm acesso aos medicamentos de Ambulatório dos SF, os 

doentes oriundos das Consultas Externas e dos Hospitais de Dia, que tenham uma 

prescrição médica específica e que estejam abrangidos por suporte legal para os 

devidos efeitos. Normalmente, a prescrição médica é válida para períodos superiores 

a um mês, no entanto, os medicamentos são dispensados mensalmente (excetuando 

casos excecionais: o doente habita a mais de 50 Km do Porto ou está sob o poder do 

Ministério da Justiça, ou obteve aprovação junto do Conselho de Administração) 

devendo o doente fazer-se acompanhar do Cartão de Registo Terapêutico 

disponibilizado pela farmácia (Figura 11). 
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No primeiro levantamento com a nova receita, esta fica arquivada nos dossiers 

para o efeito organizados por data de levantamento e é anotado no Cartão de Registo 

Terapêutico a data em que efetuou o levantamento e a data previsível para o 

levantamento seguinte. Assim, quando o doente efetua o levantamento seguinte, 

através do Cartão de Registo Terapêutico e do sistema informático, auxiliados por uma 

inteligente organização das prescrições arquivadas, a receita é facilmente encontrada. 

O débito dos medicamentos dispensados é efetuado no momento do seu registo 

informático no processo do doente, sendo automaticamente atualizado o stock destes. 

A cada débito estão associados um número de episódio (referente à consulta na qual 

a receita foi prescrita) e um centro de custo, que devem ser coincidentes na prescrição 

e no registo informático do levantamento dos medicamentos com essa receita. O 

programa informático GHAF, permite também fazer a descriminação do tipo de 

terapêutica dispensada (por exemplo, de ARVs é colocada a sigla VI no campo para 

esse efeito, no processo informático do doente) isto possibilita depois a obtenção de 

listagens de dispensa em ambulatório segundo Centro de Custo, tipo de medicação 

dispensada (profilaxias, ARVs, Hepatite B ou C), entre outros. 

No sentido de minimizar erros dispensa, de inserção de dados no sistema 

informático GHAF e de faturação na dispensa de medicamentos em regime de 

ambulatório, são impressos, diariamente, mapas de dispensa de medicamentos em 

ambulatório por doente (organizados por ordem alfabética), para o dia em questão. 

Perto da hora de fecho dos SF, estes mapas são confrontados com as prescrições de 

levantamento de medicação em ambulatório. Assim, por doente, verifica-se a 

coincidência entre medicação prescrita e dispensada, quantidade de medicação 

prescrita e quantidade dispensada, número de episódio associado à prescrição e 

número de episódio associado ao débito da medicação. 

 

Figura 7: Cartão de Registo Terapêutico dos SF do HJU 
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3.1. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM REGIME DE AMBULATÓRIO PARA A INFEÇÃO 

VIH/SIDA  

 

A cedência dos medicamentos antiretrovíricos, em regime ambulatório, a 

doentes com a infeção VIH/SIDA é gratuita e da exclusiva responsabilidade dos SF 

hospitalares. Estes doentes seguem um regime terapêutico de associação de 

fármacos antiretrovíricos (ARVs), e em determinadas situações, que o Médico 

classifique como necessárias, fazem também profilaxias e tratamento de infeções 

oportunistas sendo dispensados anti-infeciosos de uso exclusivo hospitalar (por 

exemplo: pirimetamina, valganciclovir), fármacos utilizados em situações de 

tratamento e profilaxia secundária (por exemplo: fluconazol e claritromicina), entre 

outros (Tabelas 2 e 3). 

Os encargos financeiros com medicamentos antiretrovíricos, cedidos a doentes 

em regime ambulatório, são da responsabilidade dos hospitais ou dos sub-sistemas de 

saúde, empresas seguradoras ou outras entidades públicas ou privadas a que os 

doentes pertençam. 

 

Tabela 2: Classes de ARVs (adaptado de Boas Práticas de Farmácia Hospitalar no âmbito da Infeção 
VIH/SIDA) 

Classe ARV DCI  (Abreviatura) 
 

Classe ARV DCI  (Abreviatura) 

INTR 

Abacavir (ABC) 
Didanosina (ddI) 
Emtricitabina (FTC) 
Estavudina (D4T) 
Lamivudina (3TC) 
Zidovudina (ZDV) 

 

IP 

Atazanavir (ATV)  
Darunavir (DRV)  
Fosamprenavir (fAPV)  
Indinavir (IDV)  
Lopinavir / Ritonavir 
(LPV/R)  
Nelfinavir (NFV)  
Ritonavir (RTV)  
Saquinavir (SQV)  
TIpranavir (TPV) 

INtTR Tenofovir (TDF) 

Inibidores

Entrada 

IF Enfuvirtida (ENF)  

 
Antag. 
CCR5 

Maraviroc (MVC) 
Vicriviroc (VCV) 

INTR associações 

3TC + ZDV 
ABC + 3TC 
ABC + 3TC + ZDV 
FTC + TDF 

II 
Elvitegravir (Ga-9137) 
Raltegravir (RGV) 

INNTR 
Efavirenz (EFV) 
Etravirina (TMC-125) 
Nevirapina (NVP) 

INNTR + INTR EFV + FTC + TDF 
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Tabela 3: Fármacos Não - ARVs utilizados no âmbito da infeção por HIV/SIDA (adaptado de Boas 
Práticas de Farmácia Hospitalar – no âmbito da Infeção VIH/sida) 

Agente Infecioso/ 
Infeção 

Farmacoterapia Observações 

H. simplex / 
H. zoster 

Aciclovir 

 

 

P. jiroveci/ 
T. gondii 

Cotrimoxazol 
 Profilaxia 1ária e 2ária 
 Associação ao Folinato de Cálcio – 

profilaxia de anemia megaloblástica 

Dapsona 
Clindamicina 
Primaquina 
Sulfadiazina 
Atovaquona 

 Profilaxia 1ária e 2ária em doentes 
intolerantes às restantes 
alternativas 

M. tuberculosis 

Isoniazida+Pirazinamida+Rifampicina 
 Associação com Vit. B6 – 

prevenção da neuropatia periférica 
provocada pela Isoniazida 

Etambutol 
Rifabutina 
Ciprofloxacina 

 

MAC 

Azitromicina 
Claritromicina 
Rifabutina 

 Profilaxia 1ária e tratamento 

Etambutol  Tratamento 

Candidose mucocutânea Fluconazol  Profilaxia 

Meningite criptocócica Fluconazol  Tratamento de manutenção 

Toxoplasmose Pirimetamina 
 Associação ao Folinato de Cálcio – 

profilaxia de anemia megaloblástica 

 

 

As receitas prescritas para a infeção VIH/SIDA, no HJU, têm, habitualmente, 

validade de acordo com a data da próxima consulta e/ou análises (normalmente 6 

meses depois), mas apenas pode ser dispensada medicação para um mês de 

tratamento. Caso o doente esteja a iniciar, reiniciar ou a alterar a terapêutica ARV, 

esta informação deve constar na receita prescrita e esta deve ser encaminhada para o 

Diretor Clínico do serviço de Infeciologia para ser autorizada. 

Os doentes, ao efetuar o levantamento mensal da terapêutica ARV, devem 

apresentar o Cartão de Registo Terapêutico dos SF ao Farmacêutico o que lhe 

permite verificar os levantamentos anteriores que o utente efetuou e a data prevista do 

levantamento que está a efetuar. Quando a medicação é dispensada ao doente, o 

cartão deve ser carimbado, no local onde se encontra a data do levantamento que 

está a ser efetuado (caso a data prevista de levantamento não corresponda à data 

real, esta deve ser corrigida) com o carimbo dos SF do HJU e deve registar-se a data 

do levantamento seguinte (um mês depois, normalmente). 

Pelo contacto privilegiado com o doente, o Farmacêutico tem oportunidade de 

efetuar (para além das competências anteriormente mencionadas) uma monitorização 
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da adesão à terapêutica e cumprimento do esquema terapêutico que lhe foi prescrito, 

bem como tirar dúvidas acerca de toma dos medicamentos, reações adversas, entre 

outros aspetos. Caso seja percecionado um incumprimento do esquema terapêutico 

prescrito, o Farmacêutico tenta perceber as razões que levaram a essa situação e 

tentar sensibilizar o doente acerca da importância da correta toma da medicação que 

lhe foi prescrita. Também pode ser pedido ao Farmacêutico, pelo Médico prescritor, 

um perfil de adesão à terapêutica (perspetivo ou prospetivo), correspondente a um 

período de 6 meses. Para o efetuar, o Farmacêutico recorre ao sistema informático 

que fornece os dados – datas, medicamentos, quantidades - dos vários levantamentos 

de medicação efetuados pelo doente. É calculada, com essas informações, a 

percentagem de adesão do doente à terapêutica, e dado o parecer do Farmacêutico 

acerca do cumprimento ou não cumprimento do doente. Vários incumprimentos da 

terapêutica ou um perfil irregular de toma, podem resultar na alteração da frequência 

dos levantamentos pelo doente, de mensais para semanais.  

Quando ocorrem casos de intolerância ou substituição da terapêutica, é pedido 

pelos Farmacêuticos a devolução da medicação excedente que o doente já não vai 

tomar. Estes medicamentos, caso estejam em frascos ainda lacrados ou em blisters 

intactos, com o prazo de validade, DCI e as dosagens visíveis e legíveis e sem 

indícios de exposição a humidade, luz ou calor, podem ser integrados novamente no 

stock do ambulatório. Caso contrário, serão destruídos.  

 

 

. 

4. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLO ESPECIAL 

 

Existem medicamentos (estupefacientes, psicotrópicos, hemoderivados, 

citostáticos) que exigem condições especiais de segurança não só no seu 

armazenamento, como na sua distribuição. 

 

 

4.1. DISTRIBUIÇÃO DE HEMODERIVADOS  

 

O Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de setembro veio definir que, em 

todos os Hospitais Públicos e Privados, qualquer ato de requisição clínica, distribuição 

aos serviços e administração aos doentes dos medicamentos hemoderivados são 
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registados no modelo 1804 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, S. A. 

“Medicamentos Hemoderivados, Requisição/Distribuição/Administração” (Anexo 4). 

Este documento apresenta-se em formato A4 e é constituída por duas vias: 

 A original, “via da farmácia”, arquivada na farmácia após ser datada e assinado 

pelo recetor do hemoderivado; 

 O duplicado, “via de serviço”, que é arquivado juntamente com o processo do 

doente.  

 

É importante referir que os medicamentos hemoderivados são prescritos num 

dado serviço e para um dado doente, não devendo ser administrados a outro doente 

ou transitar de serviço.  

A requisição deste tipo de medicamentos apresenta campos de preenchimento 

obrigatório que devem ser devidamente preenchidos, nomeadamente: 

 Identificação do Hospital e Serviço Clínico; 

 Quadro A, a preencher pelo Médico, identificação do médico prescritor e 

identificação do doente; 

 Quadro B, a preencher pelo Médico, justificação clínica com indicação do 

diagnóstico, medicamento prescrito, sua posologia e duração do tratamento;  

 Quadro C, a preencher pelo Farmacêutico, registo de distribuição com 

indicação do número de registo interno, a dose de hemoderivado, quantidade e 

lote correspondente, o laboratório de origem, o fornecedor e número de 

certificado do INFARMED.  

 

O documento, depois de devidamente preenchido, é assinado pelo 

Farmacêutico responsável (identificando-se também com o seu número 

mecanográfico) e entregue ao serviço requisitante. Ao receber a medicação 

acompanhada do documento, o Enfermeiro assina o documento (indicando também o 

seu numero mecanográfico) o que confirma a receção deste. Após administração dos 

hemoderivados a “via farmácia” é envida para os SF onde é arquivada no dossier para 

o efeito e a “via serviço” é arquivada no processo do doente no SC correspondente. 

Desta forma é garantida a rastreabilidade completa de qualquer medicamento que seja 

administrado ao doente.  
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4.2. DISTRIBUIÇÃO DE FATORES DE CRESCIMENTO GRANULOCÍTICO E ESTIMULANTES DA 

HEMATOPOIESE  

 

Quando há necessidade de prescrição de fatores de crescimento granulocítico 

ou fatores estimulantes da hematopoiese, o Médico deve efetuar uma requisição 

através dos protocolos específicos para a prescrição destes medicamentos (Anexos 5 

e 6). 

Esta requisição é entregue nos SF hospitalares onde é analisada pelo 

Farmacêutico responsável que, se tudo estiver conforme, dá saída do medicamento 

informaticamente, sendo este enviado para o SC requisitante juntamente com uma 

cópia do protocolo, e regista o fornecimento numa folha de registos para esse efeito.  

No HJU, participei na dispensa deste tipo de medicamentos para Hospital de 

Dia ou para o Internamento, nomeadamente o Filgastrim e a Darbepoetina Alfa. 

 

 

4.3. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A HEPATITE C E HEPATITE B  

 

No HJU, o SC de Infeciologia trata doentes infetados com HCV (Hepatite C) e 

HBV (Hepatite B).  

No caso da Hepatite C, o tratamento considerado mais eficaz consiste na 

associação do interferão peguilado (administrado em dose semanal por via 

subcutânea) com a ribavirina (via oral, 200 mg). A duração do tratamento depende do 

genótipo do doente (Figura 12). 

 

Figura 8: Esquema de planeamento do Tratamento da Hepatite C (elaborado pela autora) 
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Os doentes infetados com HCV a receber tratamento devem dirigir-se 

semanalmente à consulta externa para que lhes seja administrado, por um Enfermeiro, 

o interferão e lhes seja fornecida a ribavirina para toma oral durante uma semana. O 

Enfermeiro, após administração do Interferão, rubrica e data, num processo do doente 

elaborado para o efeito, declarando ter efetuado esse tratamento.  

No que diz respeito à Hepatite B, a maioria dos doentes com infeção aguda 

curam espontaneamente. Quando isto não se verifica, os doentes devem efetuar 

tratamento farmacológico. Habitualmente, nesta patologia é prescrito interferão, em 

particular a versão peguilada (de duração prolongada), havendo, no entanto, casos em 

que o Médico opta por prescrever análogo de nucleósidos nomeadamente, o tenofovir 

e o entecavir. Quando são prescritos análogos de nucleósidos, estes são dispensados, 

mediante apresentação da receita nos SF hospitalares em regime de ambulatório (Ver 

3. Distribuição de Medicamentos em Regime de Ambulatório). 

Para a prescrição destas terapêuticas, o Médico deve preencher o protocolo 

respetivo - Protocolo da Hepatite C (Anexo 7) ou o Protocolo da Hepatite B (Anexo 8). 

Sendo que estes protocolos devem ser autorizados pelo Diretor do Serviço Clínico. 

No HJU, todas as semanas, a Farmacêutica responsável pela dispensa da 

medicação para Hepatite C efetua um registo dos doentes em tratamento, a 

terapêutica e o número de tratamento que vai efetuar, e dirige-se à Consulta Externa 

com o objetivo de comparar o registo de dispensa dos medicamentos com o registo de 

administração dos enfermeiros. Após verificação e análise destes registos, a 

Farmacêutica responsável elabora a distribuição por unidose individual destes 

medicamentos (devidamente identificada com o nome do doente, número de processo, 

medicação, e, no caso da Hepatite B, a indicação a vermelho “Hep B”). Esta 

distribuição é entregue a um TDT que prepara toda a medicação por doente e envia 

para o SC.  
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4.4. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

 

Dadas as suas características, estes medicamentos são substâncias com 

grande potencial de abuso, tolerância, dependência física e psíquica, estando por isso 

sujeitos a legislação especial e a um controlo rigoroso por parte do Farmacêutico, 

sendo este quem processa todo o seu circuito, desde a aquisição até aviamento.  

Os medicamentos que estão sujeitos a um controlo especial são os que 

correspondem a todas as substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I, II, 

III e IV (exceção de II – A) anexas ao “Regime Jurídico do Tráfico e Consumo de 

Estupefacientes e Psicotrópicos” (DL nº 15/93 e o DL 45/96 ambos de 22 de janeiro) 

com retificação na “Execução das Medidas de Controlo de Estupefacientes e 

Psicotrópicos” (Decreto Regulamentar nº61/94 de 20 de fevereiro e Portaria nº981/98 

de 8 de junho).  

Sempre que os Serviços Clínicos necessitem de fazer uma requisição deste 

tipo de produtos, o Enfermeiro deve preencher o impresso próprio para o efeito, da 

Impressa Nacional da Casa da Moeda – Modelo 1509 - Anexo X (Anexo 9). Este é 

constituído por duas vias, original e duplicado, autocopiativas e apresenta um número 

sequencial. Este tipo de modelo trata-se de uma requisição individual, ou seja, só pode 

conter um tipo de substância.  

Nesta requisição consta a seguinte informação:  

 A DCI, a forma farmacêutica, a via de administração, a dosagem, a quantidade 

requisitada e a quantidade fornecida do medicamento prescrito; 

 O nome e o número do processo do doente; 

 O serviço a que se destina; 

 Assinatura do Médico Diretor de Serviço; 

 Assinatura do Responsável dos SF ou seu substituto; 

 Assinatura do Enfermeiro Chefe.  

 

Após o preenchimento de todos os campos da requisição esta é enviada aos 

SF onde a Farmacêutica responsável faz a verificação do documento: dose prescrita, 

identificação do medicamento e presença da assinatura do médico diretor do serviço 

(ou seu legal substituto). Depois, a Responsável dos SF (ou legal substituto) procede 

ao aviamento da requisição, uma vez que esta é uma das suas funções de 

responsabilidade exclusiva. Por fim, preenche a coluna relativa à quantidade fornecida 

ao respetivo SC e assina, colocando também o seu número mecanográfico e a data.  
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A requisição é enviada ao SC, juntamente com a medicação, onde é assinada 

pelo Enfermeiro Chefe após verificar a quantidade, confirmando a receção. O original 

volta para os SF e é arquivado ficando o duplicado no SC.  

Os movimentos destes medicamentos (entradas e saídas) são registados no 

Livro de Registo de Movimentos de Entradas e Saídas de Substâncias e suas 

Preparações, pela Responsável dos SF. Sendo que quando preenchido, este livro 

deve ser entregue ao INFARMED, para que se efetue o Termo de Encerramento. Por 

outro lado, quando se inicia de um novo livro de registos, este deve apresentar um 

Termo de Abertura também efetuado pelo INFARMED. 

 

 

 

4.4.1. CIRCUITO DA METADONA  

 

A dispensa da metadona segue um percurso específico dentro do percurso 

geral de psicotrópicos e estupefacientes. No HJU, é utilizada como terapêutica de 

substituição do programa de recuperação e no tratamento de toxicodependentes. 

 O HJU e o Instituto da Droga e da Toxicodepência (IDT) estabeleceram um 

protocolo em que o IDT, através do Centro de Atendimento a Toxicodependente 

(CAT), fornece aos SF metadona.  

No HJU, a metadona é dispensada quer nos SC de Pneumologia e Infeciologia 

(situações de internamento), quer no Centro de Toma Combinada (CTC) unidade que 

acompanha doentes seropositivos e toxicodepentendes e onde a administração da 

metadona e da restante medicação do doente é efetuada em Toma Observada Direta 

(TOD).  

Assim, o IDT fornece aos SF do HJU cloridrato de metadona (devidamente 

acondicionado e garrafas de vidro) após pedido efetuado por um Farmacêutico em 

conformidade com as necessidades do hospital. Quando a metadona é entregue nos 

SF, esta vem acompanhada com uma requisição própria do IDT, a guia de transporte, 

que deve ser assinada pelo Farmacêutico e arquivada nos SF no dossier para o efeito. 

Depois, a metadona é armazenada no armário cofre juntamente com outros 

psicotrópicos e estupefacientes.  

Quer no internamento dos serviços quer no CTC, existe um stock definido de 

metadona. No caso do internamento, quando é realizada a administração de 

metadona em stock por prescrição médica (previamente validada pelo Farmacêutico), 

o Enfermeiro deve registar em documento apropriado essa administração sendo que, 
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após alta do doente, esse documento deve ser entregue nos SF. Por outro lado, o 

CTC possui um stock de metadona controlado e destinado a suprir as necessidades 

do centro. Todas as administrações de metadona são registadas informaticamente, em 

programa informático especializado, por doente. Assim que se verifique baixa de 

stock, é enviado aos SF, uma requisição para Psicotrópicos e Estupefacientes, própria 

do HJU. Todos os registos informáticos de administração de metadona no CTC devem 

ser impressos e arquivados nos SF em dossiers para o efeito. 

 

 

 

4.5. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUALIZADA PARA DOENTES EM TOD E NO CTC  

 

O programa TOD foi criado no âmbito do programa nacional da luta contra a 

tuberculose. Este programa tem como objetivo primordial uma maior adesão à 

terapêutica por parte do doente. Assim, diariamente, os doentes incluídos neste 

programa devem dirigir-se à Consulta Externa onde lhes é cedida a medicação: 

tuberculostáticos, profiláticos, e no caso de doentes infetados com VIH/SIDA, ARVs, 

sendo que a toma deve ser supervisionada por um Enfermeiro. 

Todas as semanas, o Farmacêutico responsável elabora uma listagem-resumo 

dos pacientes e respetiva medicação, sendo enviada, para uma semana, a medicação 

necessária de ARVs tuberculostáticos, e profilaxias associadas. 

Este resumo é efetuado através da consulta das prescrições destes 

medicamentos entregues nos SF: 

 Tuberculostáticos: envio semanal das prescrições (prescrições 

efetuadas pelo modelo 29); 

 ARV’s: envio mensal das prescrições.  

 

 Note-se que após impressão das listas-resumo, a separação da medicação é 

levada a cabo por um TDT, verificada por um Farmacêutico, e enviada à quarta-feira 

para os serviços das consultas externas.  

 

No CTC, para além da administração de metadona já mencionada, também se 

administram sob TOD ARVs, tuberculostáticos e profilácticos de doenças associadas 

ao vírus VIH em doentes toxicodependentes. Note-se que o CTC resulta de um projeto 

levado a cabo pelo HJU e pelo Serviço para Prevenção e Tratamento da 

Toxicodependência em colaboração da Comissão Nacional da Luta contra a SIDA. 
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No CTC, além da TOD da medicação prescrita e da metadona, os doentes têm 

também apoio de uma psiquiatra, psicólogo e de um assistente social.  

Semanalmente, é efetuado um resumo, por doente, da medicação que faz 

diariamente por forma a obter-se uma listagem dos medicamentos necessários para o 

período de uma semana no CTC. Esta listagem é enviada aos SF, nos quais os TDTs 

procedem à preparação da medicação para envio. 
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4º MÓDULO – PRODUÇÃO E CONTROLO DE MEDICAMENTOS 

 

A produção de medicamentos a nível hospitalar teve a sua máxima expressão 

até inícios das décadas de 60, altura em que a indústria farmacêutica se começou a 

desenvolver em Portugal. Atualmente, devido ao grande desenvolvimento da indústria 

farmacêutica, são poucos os medicamentos que se produzem a nível hospitalar.  

A preparação de medicamentos nos SF tem como objetivo estabelecer 

procedimentos relativos à preparação de formas farmacêuticas em doses adequadas à 

necessidade do centro hospitalar. A preparação de formas farmacêuticas nos SF 

destina-se então a:  

 Satisfazer as necessidades dos SC;  

 Preparação de soluções extemporâneas de baixo consumo; 

 Reembalar medicamentos.  

 
No HJU a produção e controlo de medicamentos resume-se à reembalagem. 

 

 

1. REEMBALAGEM DE MEDICAMENTOS  

 

A reembalagem de medicamentos é um procedimento que consiste no 

acondicionamento de todas as formas farmacêuticas que não são possíveis de adquirir 

com apresentação e identificação adequadas à distribuição em dose unitária (ex: 

medicamentos a granel, blister sem identificação por comprimido); ou aquelas que são 

sujeitas a fracionamento para que correspondam à dose prescrita (ex: dose que 

implica administrar metade ou um quarto de comprimido).  

Este procedimento apresenta diversas vantagens para os SF:  

 Disposição do medicamento de forma individual, o que permite o ajuste das 

doses e a diminuição dos riscos de contaminação e erros de administração;  

 Garantir a identificação do medicamento reembalado (nome genérico, dose, 

lote, prazo de validade);  

 Maior rapidez e eficácia na preparação da distribuição em dose unitária.  

 

A reembalagem dos medicamentos é efetuada nos SF, na zona de 

reembalagem, pelos TDTs de forma segura e higiénica (uso de luvas que muda 
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sempre que necessário) e em condições que permitem uma boa conservação e 

armazenamento. 

Sempre que os comprimidos não vêm acondicionados em blisters e sejam 

necessários para dose unitária deve proceder-se à sua reembalagem. Também no 

caso de necessidade de fracionamento para ajuste da dose do comprimido, deve 

efetuar-se o seu reembalamento. 

Na sala de reembalagem dos SF existe uma máquina de reembalagem 

acoplada a um sistema informático (Figura 13) que permite controlar o número de 

comprimidos a reembalar bem como a informação a conter no rótulo de cada 

embalagem individual. 

 

 

Figura 9: Máquina de reembalagem dos SF do HJU 

 

 

Durante o processo de reembalagem, é reembalado apenas uma forma 

farmacêutica oral de cada vez e não devem existir outras na área de reembalagem. No 

fim da reembalagem de uma determinada forma farmacêutica retiram-se todas as 

unidades excedentes e efetua-se a limpeza do equipamento. A limpeza da máquina 

deve ser feita no início e no final do trabalho e entre a reembalagem de cada lote de 

medicamentos, sejam eles iguais ou diferentes e é efetuada a seco com compressa de 

gaze limpa. Seguidamente é limpa com gaze humedecida com álcool a 70ºC. É 

importante que a máquina de reembalar permaneça coberta quando não estiver em 

uso. A máquina é calibrada e verificada quando necessário, por técnicos da empresa 

que a comercializou.  

Rótulos e saquetas com timbragem não utilizadas são retirados para evitar 

confusão e trocas. 
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1.1. ROTULAGEM  

 

Cada alvéolo reembalado tem que estar devidamente rotulado. O rótulo deve 

obrigatoriamente conter:  

 Nome do Hospital / SF;  

 Nome do genérico;  

 Dosagem;  

 Lote de fabrico atribuído;  

 Prazo de Validade; 

 Nome comercial.  

 

É de notar que, durante todo o processo de fracionamento, reembalagem e 

rotulagem de medicamentos unidose, este deve ser efetuado de maneira a assegurar 

a segurança e qualidade do medicamento.  

 

 

1.2. PRAZO DE VALIDADE 

  

O prazo de validade atribuído a medicamentos sujeitos a fracionamento e/ou 

reembalagem é determinado da seguinte forma: 

 Se o medicamento não sofreu qualquer manipulação e está na embalagem de 

origem, o prazo de validade atribuído corresponde ao prazo de validade da 

embalagem original.  

 Se o medicamento sofreu manipulação (fracionamento) ou não está na 

embalagem de origem (medicamento a granel), o prazo de validade atribuído é 

no máximo de 12 meses após a data de reeembalagem.  
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5º MÓDULO - INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS E OUTRAS ATIVIDADES DE 

FARMÁCIA CLÍNICA 

 

1. FARMACOVIGILÂNCIA 

 

A introdução de um novo medicamento no mercado implica a realização prévia 

de ensaios clínicos, que fornecem a informação mais relevante sobre o seu perfil 

farmacológico. Contudo, apesar dos testes rígidos a que estão sujeitos, determinados 

aspetos da sua atividade farmacológica não são detetados durante os ensaios, pelo 

que não existe um método capaz de prever a sua segurança antes da sua entrada no 

mercado. Para além disso, a não deteção desses efeitos adversos é também muitas 

vezes devido às condições do estudo:  

 Feitos num número limitado de pessoas, podendo não detetar efeitos adversos 

raros mas de gravidade considerável;  

 A população que participa nos ensaios geralmente não coincide com aquela a 

quem o medicamento se destina, (por exemplo em crianças e jovens, os quais 

não participam nos ensaios de pré-comercialização).  

 

Por estas razões tornou-se necessário a implementação de estruturas 

organizadas, articuladas com os vários profissionais de saúde e dedicadas à vigilância 

dos efeitos indesejáveis da medicação, possibilitando uma atuação rápida e eficaz 

sempre que estes casos surjam. Estas estruturas são designadas por Unidades de 

Farmacovigilância.  

Em Portugal o Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado pelo Despacho 

Normativo 107/92, de 27 de junho e, atualmente é regulado pelo Decreto-Lei nº 

242/2002 de 5 de novembro.  

É constituído por:  

 Departamento de Farmacovigilância;  

 Unidades Regionais de Farmacovigilância.  

Sendo que o INFARMED, é a entidade responsável pelo acompanhamento, 

coordenação e aplicação do Sistema Nacional de Farmacovigilância. Todos os 

profissionais de saúde, incluindo os Farmacêuticos Hospitalares, integram a estrutura 

deste sistema, tendo a obrigação de enviar informação sobre reações adversas que 

ocorram com o uso de medicamentos, particularmente as pouco frequentes ou 

desconhecidas. 
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O conceito de Farmacovigilância está relacionado com o do Seguimento 

Farmacoterapêutico, cujo principal objetivo é colaborar com todos os profissionais de 

saúde para que um dado doente possa alcançar a máxima efetividade terapêutica, 

pela deteção e prevenção de problemas relacionados com os medicamentos e pela 

resolução dos resultados negativos da medicação.  

O hospital é uma importante unidade de farmacovigilância  devido à inovação e 

agressividade de muitos fármacos usados.  

A notificação de Reações Adversas a Medicamentos (RAM) deve ser feita para 

o Centro Nacional de Farmacovigilância do INFARMED através do preenchimento de 

um impresso próprio para o efeito ou via-online. 

 

O Farmacêutico Hospitalar, em relação ao Farmacêutico de Oficina, detém um 

papel muito mais ativo de Farmacovigilância, dado que:  

 As RAM mais graves ocorrem a nível hospitalar;  

 Em alguns hospitais os Farmacêuticos integram as equipas nas visitas aos 

doentes (embora no HJU este procedimento não esteja ainda em vigor);  

 Há interação e sensibilização de outros profissionais de saúde;  

 Ocorre dispensa de medicamentos que podem ajudar a detetar as RAM;  

 Há um conhecimento de toda a medicação que o doente efetua e das 

características do doente que possa influenciar a ação dos fármacos 

(idade, alergias, estado da função renal e hepática).  

 

 

 

 

2. COMISSÕES TÉCNICAS 

 

As comissões hospitalares têm um papel fundamental como instrumentos 

multidisciplinares de decisão sobre a emanação de pareceres que contribuem a 

diversos níveis para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados. São 

órgãos consultivos indispensáveis para a implementação de regras, normas de 

procedimentos, de utilização de medicamentos e outros produtos Farmacêuticos. 

A integração do Farmacêutico em comissões clínicas e técnico-científicas é 

prevista por lei, sendo que, no caso específico do HJU, o Farmacêutico participava nas 

seguintes comissões: 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
Hospital de Joaquim  Urbano - CHP 

 
 

Elsa Marisela Pereira de Sousa                                                                                                                  57 

 

o Comissão de Farmácia e Terapêutica;  

o Comissão de Ética para a Saúde;  

o Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar.  

 

No entanto, após a integração no CHP, os SF do HJU são regidos pelas 

Comissões de Farmácia e Terapêutica, de Ética para a Saúde e Controlo de Infeção 

Hospitalar do Hospital Geral de Santo António. 

 

 

2.1. COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA 

 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) tem como objetivo principal, 

instituir um maior controlo dos medicamentos, promovendo o seu uso racional e eficaz 

(particularmente dos antibióticos), reduzindo ao mesmo tempo os gastos do SNS. 

A gestão de um hospital necessita cada vez mais do auxílio técnico-científico 

da CFT, para que as terapêuticas prescritas sejam padronizadas com qualidade 

terapêutica e custos terapêuticos compatíveis e/ou minimizados com a realidade de 

cada hospital.  

Segundo o decreto-lei nº 27/2002 de 8 de novembro associado ao despacho 

nº1083/2004 (2ª série), a CFT tem a seguinte composição:  

 Constituída por um máximo de 6 membros: 3 médicos (nomeados pelo diretor 

clínico do hospital) e 3 Farmacêuticos (nomeados pelo diretor dos SF); 

 Presidida pelo diretor clínico do centro hospitalar ou por um dos seus adjuntos. 

 

Compete ainda à CFT, de acordo com o Despacho acima referido:  

 Atuar como órgão de ligação entre os serviços de ação médica e os SF 

elaborando adendas de adição e/ou exclusão de medicamentos do FHNM;  

 Emitir relatórios sobre estas alterações que são geralmente enviados 

trimestralmente ao INFARMED;  

 Limitar o uso de certos medicamentos (ainda que constem no FHNM) e garantir 

o acesso a outros que assim o justifiquem;  

 Pronunciar-se relativamente à correção/alteração da terapêutica prescrita a 

determinados doentes desde que não interfira com o código deontológico da 

profissão;  

 Avaliar os custos com os medicamentos nos diferentes setores dos hospitais;  
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 Elaborar listas de medicamentos de urgência que devem existir em alguns 

serviços hospitalares;  

 Pronunciar-se sobre a aquisição de medicamentos que não constem no 

formulário;  

 Velar pelo cumprimento do formulário e suas adendas.  

 

A CFT reúne-se obrigatoriamente de três em três meses, para recolha de 

informação sobre a prescrição e utilização dos medicamentos no ambiente hospitalar, 

tendo em vista a eficácia do tratamento do doente e o objetivo de poupança e 

racionalidade na gestão de stocks.  

Das comissões hospitalares, é na CFT que o Farmacêutico tem um papel mais 

ativo. Aos Farmacêuticos membros desta comissão, cabe, especificamente:  

 Criar programas de formação e boletins informativos;  

 Fornecer informação técnica sobre os medicamentos;  

 Implementar políticas de utilização de medicamentos;  

 Participar em estudos farmacoepidemiológicos e farmacoeconómicos.  

 

 

2.2. COMISSÃO DE ÉTICA PARA A SAÚDE 

 

Dados os grandes avanços na medicina e farmacoterapia, associados à 

evolução cultural e intelectual dos cidadãos nos últimos anos, tornou-se necessária a 

criação de uma Comissão de Ética (CE) para a saúde de modo a abordar uma série 

de questões como a ética profissional (código deontológico) e a dignidade humana. 

Esta comissão é no fundo um órgão de apoio técnico ao Conselho de Administração e 

exerce as suas funções com total independência relativamente aos órgãos de gestão e 

direção do hospital.  

A CE é uma equipa multidisciplinar constituída por vários profissionais de 

saúde, nomeadamente Médicos, Enfermeiros, Farmacêuticos, Juristas, Teólogos, 

Psicólogos, Sociólogos ou profissionais de outras áreas das ciências sociais e 

humanas.  

Estes profissionais são nomeados pelo hospital e segundo o Decreto-lei nº 

97/95 de 10 de maio, o mandato de cada direção é de três anos podendo ser 

renovado pelo mesmo período de tempo. O presidente desta comissão deve ser eleito 

pelos e de entre os seus membros. 
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2.3. COMISSÃO DE CONTROLO DA INFEÇÃO 

 

Toda a infeção que ocorre como consequência do internamento hospitalar ou 

de um tratamento recebido no hospital, podendo manifestar-se durante o internamento 

ou após a alta é denominada infeção hospitalar. A ocorrência deste tipo de infeções é 

uma preocupação crescente para todos os profissionais e sistemas de saúde pois, 

para além da necessidade de antibióticos mais eficazes, o tempo de tratamento dos 

doentes aumenta, levando a uma maior taxa de ocupação de camas hospitalares e 

consequentemente maiores gastos com a saúde.  

Face ao crescente aumento das infeções hospitalares, surgiu então a 

necessidade de criar uma Comissão de Controlo de Infeção hospitalar (CCI). Esta 

comissão tem como objetivos:  

 A apreciação das normas legais relativas à recolha, transporte e eliminação 

dos resíduos hospitalares;  

 A avaliação e seleção de desinfetantes e antissépticos;  

 A elaboração de um relatório de atividades para dar conhecimento aos órgãos 

de administração das ações empreendidas.  

 A elaboração do Manual de Controlo de Infeções;  

 A emissão de pareceres na aquisição de equipamentos e bens de consumo 

relativos à prevenção e controlo da infeção;  

 A formação dos profissionais de saúde (promoção da lavagem e desinfeção 

das mãos e outras regras de higiene);  

 A implementação de normas e circuitos para comunicação dos casos de 

infeção em doentes e pessoal;  

 A instituição de políticas que promovam o uso racional de diversos agentes 

antimicrobianos;  

 A prevenção e controlo de infeções nosocomiais (manutenção de condições de 

ambiente cirúrgico) e outras situações de risco considerável no meio hospitalar;  

 A promoção do isolamento de doentes mais suscetíveis às infeções (como é o 

caso dos doentes imunossuprimidos).  
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3. ACREDITAÇÃO E/OU CERTIFICAÇÃO SERVIÇOS HOSPITALARES  

 

Um sistema de Garantia da Qualidade tem como base, a existência de 

procedimentos padronizados que devem ser descritos, documentados e regularmente 

revistos e atualizados, para todas as atividades desenvolvidas pelos SF. Aqui, 

destacam-se o papel relevante da segurança e proteção do pessoal, medicamentos, 

instalações e equipamentos, ou seja, a gestão do erro e de outros riscos.  

É com os objetivos de promover a validação dos procedimentos, impulsionar as 

diferentes fases do ciclo da qualidade, desenvolvendo-a, que se implementam estes 

sistemas.  

Existem vários sistemas de Gestão da Qualidade de que são exemplos, o 

Modelo de Certificação de Processos e Serviços (ISO 9002/2000), entre outros.  

Em 2010, e com o objetivo de obter certificação de acordo com a norma NP EN 

ISO 9001:2008 e as Boas Práticas de Farmácia Hospitalar, os SF do HJU 

implementaram um Sistema de Gestão da Qualidade por forma a garantir: 

 Evidência externa da existência de um sistema da qualidade em conformidade 

com referenciais credíveis; 

 Otimização de processos, produtos/serviços, atividades críticas; 

Melhoria dos circuitos comunicacionais; 

 Evidência das atividades em sede de inspeção; 

 Aumento do grau de eficácia e eficiência; 

 Redução dos custos da não qualidade; 

 Evidência da excelência profissional. 

 

E, de facto, em março de 2011, essa certificação foi atribuída no âmbito da 

Gestão e distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos em contexto 

hospitalar e da Informação ativa e passiva aos serviços clínicos e aos utentes do 

ambulatório. 
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4. ENSAIOS CLÍNICOS 

 

De acordo com a Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto, um ensaio clínico é definido 

como qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou 

verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos farmacodinâmicos de 

um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis de um 

ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o 

metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de 

apurar a respetiva segurança ou eficácia. 

 

A realização de ensaios clínicos de medicamentos para uso humano é 

regulada pelo regime jurídico estabelecido pela Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto que 

particulariza as seguintes definições:  

Investigador: um médico ou uma outra pessoa que exerça profissão 

reconhecida em Portugal para o exercício da atividade de investigação, devido às 

habilitações científicas e à experiência na prestação de cuidados a doentes que a 

mesma exija, que se responsabiliza pela realização do ensaio clínico no centro de 

ensaio e, sendo caso disso, pela equipa que executa o ensaio nesse centro; neste 

caso, pode ser designado investigador principal. 

 

Promotor: a pessoa, singular ou coletiva, instituto ou organismo responsável 

pela conceção, realização, gestão ou financiamento de um ensaio. 

 

Monitor: o profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, 

designado pelo promotor para acompanhar o ensaio clínico e para o manter 

permanentemente informado, relatando a sua evolução e verificando as informações e 

dados coligidos.  

 
Nos termos da Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto, é ao promotor que cabe 

apresentar o pedido de parecer à Comissão de Ética para a Investigação Clínica 

(CEIC), um organismo independente constituído por profissionais de saúde e outros, a 

quem compete assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos 

participantes nos ensaios clínicos e garantir a mesma junto do público. A CEIC 

funciona na dependência do Ministro da Saúde, junto do INFARMED. 
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 Depois da análise da documentação, a CEIC deve emitir o seu parecer de 

acordo com as competências que lhe estão conferidas na Lei n.º 46/2004, de 19 de 

agosto.  

Se o ensaio for aprovado pela CEIC e pelo Conselho de Administração do 

hospital onde se pretende que seja realizado, sucede-se um período de recrutamento, 

segundo critérios específicos, de doentes a incluir no ensaio. Os doentes selecionados 

são submetidos a uma entrevista prévia com o Investigador onde lhes é exposto, de 

forma detalhada e em linguagem adequada, os objetivos, os riscos e inconvenientes 

do ensaio, as condições em que este será realizado e o direito que lhes assiste de, a 

qualquer momento, se retirarem do ensaio.  

Se o doente aceitar participar no ensaio clinico, deve assinar o consentimento 

livre e esclarecido que confirma a sua intenção de participar garantindo que recebeu 

toda a documentação adequada e que foi informado sobre a natureza, o alcance, as 

consequências e os riscos do ensaio. 

Nos ensaios clínicos realizados a nível hospitalar, o Farmacêutico assume um 

papel de intermediário tendo como principal responsabilidade a gestão das amostras 

em estudo: receção, conservação, gestão de stock, dispensa/preparação, 

acondicionamento e identificação, registos, devoluções, controlo do inventário dos 

medicamentos de ensaio (ME) e arquivo de informações, garantindo a segurança e 

eficácia dos ME e a validade do ensaio.  

Os SF hospitalares é o local onde se armazenam, controlam e dispensam os 

medicamentos em ensaio. 

 

 

4.1. INSTALAÇÕES 

 

No HJU não existe uma sala utilizada exclusivamente para o armazenamento 

de ME, sendo que se encontram armazenados no armazém de ambulatório num 

armário independente e específico para o efeito cumprindo todas as condições 

exigidas: 

 Temperatura e humidade monitorizadas; 

 Armário de acesso restrito onde os ME estão organizados por ensaio 

clínico; 

 Um frigorífico destinado ao armazenamento de ME que necessite de 

conservação entre 2o e 8oC localizado no armazém principal e cuja 

medicação é também monitorizada; 
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A documentação relativa a cada ensaio encontra-se arquivada em armários de 

acesso restrito no gabinete da responsável dos Serviços Farmacêuticos; 

 A documentação dos ensaios clínicos já encerrados encontra-se no arquivo do 

hospital juntamente com a documentação relativa ao investigador.  

 

 

4.2. PARTICIPAÇÃO DOS FARMACÊUTICOS NOS ENSAIOS CLÍNICOS 

 

Os SF do HJU, no sentido de garantir uma correta implementação dos 

procedimentos antes, durante e após o ensaio clínico, bem como de assegurar que a 

qualidade da dispensa dos ME seja comum a toda a equipa farmacêutica envolvida no 

ensaio, elaboraram um manual de procedimentos com o título Ensaios Clínicos. Neste 

manual informam que os SF do HJU, apenas iniciam o processo de execução do 

protocolo após autorização da realização do ensaio que é dada pelo Conselho de 

Administração do HJU. Este manual, especifica ainda, todos os documentos a 

entregar para além do dossier da farmácia, e todos os aspetos a definir aquando a 

reunião entre os responsáveis dos SF, o promotor do ensaio e o investigador principal. 

 

 

4.2.1. RECEÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ENSAIO 

 

O Farmacêutico, ao proceder à receção dos ME deve garantir que estão 

presentes: 

 A indicação de Medicamento de Ensaio; 

 O código do medicamento de acordo com o protocolo; 

 O número de unidades; 

 A forma farmacêutica; 

 O número de lote; 

 O nome e a morada do laboratório promotor; 

 O prazo de validade; 

 O nome do técnico responsável pela sua promoção. 

Após conferência destes aspetos, e de acordo com o protocolo pré-

estabelecido, o Farmacêutico deve acusar a receção dos ME. 
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4.2.2. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ENSAIO 

  

 A distribuição de ME num ensaio hospitalar, é assegurada pelo Farmacêutico, 

de acordo com a prescrição, respetivo protocolo e registos.  

De forma a evitar erros nesta fase do ensaio, é elaborado pelos SF um 

protocolo interno de distribuição para cada ME.  

Os doentes participantes dos ensaios clínicos a decorrer no HJU, devem dirigir-

se aos SF e apresentar a prescrição médica específica. Essa prescrição será recebida 

pela Farmacêutica responsável por esse ensaio clínico, que deve proceder ao registo 

da dispensa de ME que inclui informações como: 

 O nome e número do protocolo;  

 O número e iniciais do doente;  

 O número do tratamento;  

 O número de sequência;  

 O código, a dose, a forma farmacêutica e a via de administração da 

amostra dispensada;  

 O lote e prazo de validade;  

 O nome dos intervenientes (Médico e Farmacêutico).  

 

O Farmacêutico deve informar o doente que todos os ME não utilizados devem 

ser devolvidos aos SF bem como as embalagens que os contêm. No final de cada 

ensaio clínico, o Farmacêutico deve contabilizar e registar todos os ME que sobram, 

para que estes sejam devolvidos ao promotor do ensaio. A este devem ser também 

entregues todas as embalagens de ME devolvidas. 
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RESUMO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO ESTÁGIO EM 

FARMÁCIA HOSPITALAR NO HJU 

 

Ao longo dos dois meses de estágio curricular nos SF do HJU, tive a 

oportunidade de acompanhar o dia-a-dia do exercício farmacêutico no âmbito 

hospitalar.  

Nas duas primeiras semanas, através dos mapas de medicação prescrita nos 

serviços de Infeciologia e Pneumologia do HJU aos doentes internados e da 

bibliografia disponível na biblioteca dos SF, realizei um estudo aprofundado quer das 

doenças tratadas no HJU, quer das terapêuticas mais comummente prescritas. Assim, 

foi possível analisar de uma forma rigorosa os diferentes grupos terapêuticos dos 

medicamentos prescritos no que diz respeito a indicações terapêuticas, efeitos 

adversos, interações, contraindicações, dose e posologias aplicadas, e, no caso dos 

doentes VIH+, ainda as diferentes combinações de ARVs descritas nas guidelines, as 

profilaxias para doenças oportunistas e sua administração. Este trabalho de 

investigação facilitou a minha integração no grupo de trabalho e uma maior 

compreensão das atividades desenvolvidas no HJU. 

Diariamente, ao longo do meu estágio no HJU, acompanhei a verificação e 

validação das prescrições dos serviços de Infeciologia e Pneumologia pelas 

Farmacêuticas e tive também a oportunidade de acompanhar e participar ativamente 

na preparação da dose unitária junto dos TDTs, sendo que também me foi facultada a 

oportunidade de proceder à conferência das mesma e de efetuar as alterações às 

prescrições individuais por serviço, após verificação, validação e processamento 

destas (às 14h30). Participei ativamente na preparação e conferência da DTM , quer 

para os SC, quer para o CTC e tive oportunidade de acompanhar o TDT responsável 

pela DRSN na separação e preparação da medicação a enviar e na sua deslocação 

semanal aos serviços. 

Relativamente à distribuição de hemoderivados, presenciei a dispensa deste 

tipo de medicamentos, nomeadamente a Prolastina. Este hemoderivado é 

efetivamente o mais dispensado nesta unidade hospitalar o que se justifica pelo facto 

de ser um hospital direcionado para as áreas de pneumologia e infeciologia. Nestes 

casos em específico, a Prolastina destina-se a doentes com deficiência de α-1-

antitripsina.  

Foi-me também facultada a oportunidade de acompanhar todo o circuito de 

distribuição de medicamentos para a Hepatite C e B descritos neste relatório, desde a 
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receção dos protocolos à preparação dos medicamentos, passando pela conferência 

dos registos efetuada semanalmente, assim como dos medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes. 

No período inicial de estágio, acompanhei a dispensa de medicamentos em 

regime de ambulatório nos SF do HJU pelas Farmacêuticas responsáveis sendo que, 

após período de aprendizagem e interiorização de conhecimentos, foi-me facultada a 

oportunidade de ser, eu própria, a dispensar medicamentos a doentes de ambulatório. 

Também assisti e participei na confrontação entre receitas e registos informáticos de 

saída de medicamentos de ambulatório, efetuada antes do fecho dos SF. 

No estágio efetuado, foi-me ainda facultada a oportunidade de participar no 

inventário anual realizado e de auxiliar as Farmacêuticas nas tarefas referentes aos 

ensaios clínicos que estavam a decorrer, nomeadamente: 

× Estudo de 2 anos aberto e randomizado com o objetivo de comparar dois 

regimes terapêuticos de primeira linha em naives infetados com HIV: 

Darunavir/Ritonavir+Tenofovir+Emtricitabina versus Darunavir/ 

Ritonavir+Raltegravir. Promovido pela European AIDS Treatment Network 

(NEAT); 

× Ensaio de Fase III, randomizado e com dupla ocultação com o objetivo de 

investigar a eficácia, segurança e tolerabilidade do TMC435 versus 

Placebo, como parte de um regime de tratamento que inclui Peginterferão 

α-2a e ribavirina ou Peginterferão α -2b e Ribavirina em indivíduos naives 

infetados com hepatite C, genótipo 1. Promovido pela Janssen 

Pharmaceuticals. 

× Strategic Timing of Antiretroviral Treatment (START) estudo randomizado 

com o objectivo de determinar se a chance de desenvolver uma doença 

grave ou de contrair SIDA é menor em pacientes começam a tomar 

medicamentos HIV numa altura em que sua contagem de CD4 + ainda é 

bastante elevada, em oposição aos que iniciam a terapêutica com ARVs 

quando a sua contagem CD4 + é inferior a 350 células/mm3. Pretende 

também determinar se iniciar uma terapêutica de ARVs precoce afecta 

outros aspectos do tratamento, tais como as chances de desenvolver 

outras doenças ou resistências do HIV ao ARV, a frequência de visitas ao 

médico, o custo dos cuidados médicos e da saúde geral. 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
Hospital de Joaquim  Urbano - CHP 

 
 

Elsa Marisela Pereira de Sousa                                                                                                                  67 

 

CONCLUSÃO 

 

Durante o estágio de dois meses no HJU, tive a oportunidade de integrar numa 

equipa de profissionais, que a par do desempenho das suas funções, foram capazes 

de transmitir, quer conhecimentos teóricos e experiência na prática de tais 

responsabilidades, quer uma visão do dia a dia da carreira profissional de um 

Farmacêutico Hospitalar.  

O estágio permitiu-me tomar consciência da atividade diária dos Farmacêuticos 

Hospitalares e da aplicabilidade de variadas áreas do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas.  

Assim pude constatar que o funcionamento dos SF é fulcral para o bom 

funcionamento dos outros SC, não sendo um serviço isolado e só com preocupações 

internas, mas um serviço onde ocorre uma interatividade enorme, com solicitações a 

vários níveis e onde o Farmacêutico é uma peça fundamental para que todo o sistema 

hospitalar funcione da melhor forma possível. Pude ainda verificar que os 

Farmacêuticos Hospitalares fazem parte de várias equipas multidisciplinares de saúde 

sempre com um objetivo principal: a promoção da melhoria do estado de saúde e 

qualidade de vida dos doentes, em condições de maior contenção orçamental 

possível. Nesta perspetiva cabe-lhes assim as funções de reduzir a possibilidade de 

erros de medicação, garantir a estabilidade e assegurar a segurança do medicamento 

em todo o seu circuito no hospital.  

Uma vez que a Farmácia Hospitalar é uma área pouco abordada ao longo do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, a realização de um estágio hospitalar 

foi uma experiência não só bastante enriquecedora, mas também esclarecedora, que 

permitiu descobrir novos horizontes.  

Apesar de dois meses serem insuficientes para aprofundar todos os 

conhecimentos relativos aos diferentes setores dos SF, o estágio que realizei permitiu-

me obter uma noção de múltiplas responsabilidades e funções desempenhadas pelos 

Farmacêuticos Hospitalares e consolidar alguns conhecimentos e adquirir outros que 

serão necessários no futuro. 

Em suma, não podia estar mais satisfeita com a escolha que fiz, há uns meses 

atrás, de efetuar um estágio em Farmácia Hospitalar. 
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