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1. Prefácio 

 Eis que chega o momento de colocar em prática toda a teoria aprendida 

durante os 5 anos de faculdade, apresentando-se este estágio como a primeira 

oportunidade para enfrentar o mundo do trabalho, e perceber o quão pequenos 

somos, e o quanto ainda temos a aprender. 

 O estágio curricular em farmácia comunitária surge no final de 5 anos intensos 

de aprendizagem, onde nós enquanto estudantes de ciências farmacêuticas somos 

lançados pela primeira vez no mercado de trabalho, aplicando os conhecimentos 

adquiridos ao dia a dia da farmácia, onde sob a devida orientação, somos desafiados 

a construir uma relação com doentes,  com a equipa da farmácia, e a ser uma mais 

valia no mercado de trabalho. 

 Assim, este estágio de 4 meses representa um momento de crescimento 

pessoal e profissional, garantindo a formação adequada ao exercício farmacêutico, 

fazendo de nós profissionais competentes e responsáveis, bem cientes das nossas 

obrigações técnico-cientificas e deontológicas.  

 Ao longo do presente relatório tentarei expôr da forma mais concisa e 

abrangente possível, todo o conjunto de experiências vividas durante o estágio que de 

alguma forma tenham contribuido para a minha aprendizagem, e me fazem sentir 

preparado para entrar na próxima etapa da minha vida. 
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2. Farmácia Dolce Vita 

2.1 – Enquadramento e Localização 

 

 A Farmácia Dolce Vita (FDV) localiza-se na loja 0.18 do Centro Comercial 

Dolce Vita, sito no nº 18 da Rua dos Campeões Europeus, junto ao Estádio do Dragão 

na cidade do Porto. A farmácia está no piso zero junto a uma das entradas do centro 

comercial, o que facilita o contato com os utentes em funcionamento noturno, em 

frente ao hipermercado Continente. 

 Esta farmácia pertence a um grupo de três detidas pelo mesmo proprietário, 

trabalhando por isso em sintonia com as restantes na senda dos objetivos delineados. 

A relação com a Farmácia Morais, da Lixa, e com a Farmácia Parque, de Matosinhos, 

é diária, caraterizando-se por empréstimos de medicamentos , partilha de informações 

e satisfação de dúvidas entre as equipas de cada farmácia. Na minha opinião este 

relacionamento é sem dúvida, uma mais valia para quem aqui trabalha. 

2.2 – Espaço Físico 

  

 O espaço físico da FDV contempla dois pisos, sendo que no piso zero (ANEXO 

I), existe a zona de exposição de produtos dermocosméticos, o balcão de 

aconselhamento dermocosmético, a zona de atendimento onde existem cinco balcões, 

e que é local de exposição de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

(MNSRM), o armazém de stock ativo, a zona dos cacifos, o gabinete de 

aconselhamento dermocosmético e o gabinete de aconselhamento farmacêutico, onde 

se faz a medição de parâmetros bioquímicos. No primeiro piso (ANEXO II), ficam os 

gabinetes de gestão, o laboratório, o armazém de existências, e o balcão de revisão 

de receituário. 

2.3 – Recursos Humanos e Horário de Funcionamento[1] 

 

 Segundo o Decreto-Lei (DL) nº 307/2007, de 31 de agosto, os colaboradores 

da farmácia integram um de dois quadros, o quadro farmacêutico e o quadro não 

farmacêutico, sendo que neste DL é estabelecido que a farmácia deve possuir no 

quadro farmacêutico, pelo menos dois farmacêuticos sendo um deles Diretor(a) 

Técnico(a) e que os farmacêuticos devem, tendencialmente, constituir a maioria dos 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO – FARMÁCIA COMUNITÁRIA 2012/2013 

 

2 João Tiago C. Azevedo M. Teixeira | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto  

 

colaboradores da farmácia, podendo ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por 

outro pessoal devidamente habilitado. 

 O quadro técnico da farmácia contempla a existência de 3 farmacêuticos, 

sendo a Drª. Susana Moreira a Diretora Técnica, de 3 técnicos, e de 1 pessoa 

responsável por dermocosmética.  

 O horário de funcionamento da farmácia é o seguinte: 

Segunda a Quinta-feira – das 09:00 às 22:00 horas 

Sexta-feira e Sábado – das 09:00 às 23:00 horas 

Domingo – das 09:00 às 20:00 horas 

2.4 – Biblioteca e Fontes de Informação 

 

 A FDV de acordo com o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, e seguindo o guia 

das Boas Práticas de Farmácia (BPF)  detém as fontes de informação de acesso 

obrigatório como o Prontuário Terapêutico (última edição) e a Farmacopeia 

Portuguesa, entre outras não obrigatórias como o Formulário Galénico Português 2007 

(FGP), Boas Práticas de Farmácia, Formulário Galénico Nacional, Index Merck, 

Martindale, Livros de Tecnologia I, II e III, Simposium Terapêutico e Índice Nacional 

Terapêutico. 

 Nos dias de hoje a fonte de informação mais rápida e acessível no dia a dia da 

farmácia é a bibliografia disponível na Internet, onde temos acesso aos Resumos de 

Carateristicas de Medicamentos (RCM), disponíveis no site do Infarmed, e a outras 

fontes de informação como as aplicações informáticas de fornecedores ou fontes de 

interação medicamentosa (por exemplo o site www.drugs.com). 

2.5 – Utentes 

 

 Sendo a FDV uma farmácia inserida num centro comercial, que por sua vez 

está perto do Estágio do Dragão e do Bairro de Contumil, existem principalmente três 

grupos de utentes, os utentes habituais que vivem no Bairro e portanto pertencem a 

uma classe sócio-económica mais baixa, um segundo grupo de utentes habituais, que 

se caracteriza por serem profissionais de saúde ou trabalhadores do centro comercial 

que aparentam ter um nível sócio-económico mais alto, e os utentes de oportunidade,  

que estão às compras e, sendo clientes do “centro comercial” apresentam uma pré 

disposição de comprador. 

 Paralelamente a esta situação, em dias de jogo no Estádio, ou em dias de 

maior afluência ao centro comercial ou ao hipermercado, como feriados e fins de 
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semana, o trabalho na farmácia reflete-se disso, sendo muito variável o tipo de utentes 

e o tipo de necessidades que estes apresentam.  

3. Gestão da Farmácia 

3.1 – Sistema Informático 

 

 O sistema informático utilizado no funcionamento da FDV é o Winphar, da 

empresa Simphar,  representando uma ferramenta fundamental para a equipa de 

trabalho, que serve de suporte à realização de atividades essenciais no dia a dia da 

farmácia, como o atendimento ao utente, receção de encomendas, gestão de stocks e 

contabilidade.  

 A importância que este sistema tem, foi devidamente comprovada nos dois 

dias, em que por falência informática fomos obrigados a trabalhar à “moda antiga”, 

onde atendimentos que em média durariam cinco minutos, duraram quinze, tendo sido 

os utentes obrigados a voltar mais tarde para levantar as devidas faturas. 

3.2 – Gestão de Stocks 

 

 A Gestão de Stocks de medicamentos e de outros produtos de saúde é o 

conjunto de procedimentos, que garante à farmácia a capacidade de responder às 

necessidades dos utentes, promovendo por um lado a dispensa de medicamentos em 

perfeitas condições aos utentes, e por outro  o ajuste do tipo de produtos disponíveis à 

realidade de uma farmácia localizada num centro comercial. 

 Na gestão de stocks são utilizados dois sistemas de gestão que auxiliam a gerir 

da melhor forma possível as existências da farmácia, para a maioria dos produtos é 

utilizado o sistema FEFO (first expired, first out) e no caso de serem produtos sem 

prazo de validade a FIFO (first in, first out). 

  

3.3 – Encomendas e Aprovisionamento 

3.3.1 – Fornecedores 

 

 A FDV  trabalha com um leque restrito de  fornecedores, sendo dada maior 

prioridade àqueles que proporcionam melhores condições comerciais. Assim durante o 

estágio tive contacto essencialmente com a COOPROFAR, COFANOR e OCP. Por 
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vezes são feitas também encomendas ao laboratório, de forma a ultrapassar a 

inexistência destes produtos no fornecedor. 

3.3.2 – Realização de Encomendas 

 

 A realização de encomendas foi feita essencialmente por via telefónica, ou por 

via informática através de aplicações informáticas que permitiam o acesso em tempo 

real aos stocks disponíveis nos fornecedores. 

 Dada a crise instalada no setor e a sua reflexão no trabalho diário da farmácia, 

as encomendas via modem encontravam-se suspensas. Este tipo de encomendas 

representa um auxílio importante na manutenção de stocks ideais, visto que  cada 

produto tem definido no sistema um nível de stock mínimo e máximo definido pelo 

operador, que assim produz uma encomenda automática relacionando as vendas com 

os níveis de cada produto. 

 Assim as encomendas diárias eram feitas tendo por base o conhecimento 

intrínseco das necessidades da farmácia, da consulta dos stocks em computador ou 

nas gavetas, por via telefónica ou por via informática, e era recorrente a realização de 

encomendas extraordinárias por via telefónica para pedir produtos entretanto 

reservados para os utentes. 

3.3.3 – Receção e Conferência de Encomendas 

  

 A receção de encomendas é feita no local indicado para o efeito (ANEXO III), 

existindo um procedimento standardizado que permite a qualquer um dos funcionários 

diferenciar os produtos a que já se deu entrada no sistema, daqueles que ainda não, o 

que possibilita até a troca de operador a meio da execução da tarefa. 

 O processo de receção de encomendas inicia-se na chegada das “banheiras” 

de produtos à farmácia, que são devidamente conferidas com o funcionário do 

fornecedor, ficando à nossa responsabilidade uma assinatura no dispositivo 

informático utilizado por ele na conferência informática das “banheiras”. 

 O passo seguinte contempla a conferência grosseira dos produtos que estão 

em cada banheira comparando aos que constam na fatura recebida (ANEXO IV). Visto 

as encomendas serem feitas por via telefónica ou por gadget informático, não é 

habitual a comparação entre os produtos faturados e a respetiva nota de encomenda. 

 A plataforma de receção de encomendas do programa WinPhar, é a ferramenta 

utilizada na execução deste processo, sendo dada entrada de todos os produtos, com 

recurso a leitor ótico sempre que possível, ou então escrito manualmente o Código 

Nacional de Produto (CNP), sendo atualizada a data de validade dos produtos que 
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apresentem stock igual a zero, ou se este apresentar prazo de validade inferior ao 

existente em stock. Após o final deste processo, ocorre a conferência de quantidades 

de produto recebido, a atualização dos preços de venda à farmácia, margens de lucro 

se for o caso e respetivos Preços de Venda ao Público (PVP). 

 Após a finalização da entrada informática da encomenda, é dada ordem ao 

sistema para imprimir as etiquetas identificadoras de produto onde consta o seu PVP, 

para os produtos de dermocosmética e outros que assim o justifiquem.  

3.3.4 – Inconformidades na Encomenda e Devoluções 

 

 Se forem detetadas quaisquer inconformidades na encomenda, como por 

exemplo a receção de produtos com embalagem danificada, prazo de validade curto, 

envio de produtos que não foram encomendados ou troca de produtos, após a entrada 

informática do produto é feita imediamente a devolução do mesmo.   

 Assim, na receção da encomenda seguinte, o produto será levado pelo 

funcionário do fornecedor, que se aceite, dependendo do modus operandi da empresa 

poderá resultar na troca do produto, ou no débito de uma nota crédito a utilizar 

posteriormente. 

 A acompanhar o produto é enviada uma nota de devolução que contempla uma 

série de informações, nomeadamente o Número da Guia de Transporte, Identificação 

da Farmácia, Nome Comercial, Código Nacional do Produto, Quantidade devolvida, 

Fornecedor e Motivo de devolução. 

 3.3.5 – Aprovisionamento, Reservas e Validades 

 

 Na FDV existem 4 áreas distintas de armazenamento, o armazém do primeiro 

andar, onde se guardam medicamentos e outros produtos de saúde que servem de 

reserva aos produtos já expostos/guardados nas restantes áreas, o armazém ativo, 

onde estão guardados os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), o local 

de atendimento, onde estão visiveis os MNSRM, e o espaço comercial designado aos 

utentes, onde estão disponíveis Produtos Dermocosméticos. 

 Junto ao frigorifico (ANEXO VI) , onde são armazenados os produtos de frio, 

existe uma zona onde se guardam as reservas dos utentes, organizadas por ordem 

alfabética.  

 O sistema de  reservas utilizado pela FDV é um sistema eficaz que permite a 

fidelização do utente, ajudando a dar resposta às faltas proporcionadas pela crise. A 

plataforma de venda do Winphar permite ao operador fazer reservas informáticas de 

qualquer produto, que ficando pago ou não, posteriormente notifica o operador 
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responsável pela receção de encomendas, da presença deste produto na lista de 

produtos sob reserva. 

 Neste caso, no momento de atendimento é cedido ao utente um talão de 

reserva de produto, que corresponde ao talão impresso no final da receção de 

encomenda aquando da sua receção. Assim, para nós este é um sistema de fácil 

utilização, que ao contemplar os dados do utente (Nome e Contato Telefónico), os 

dados do produto, a data de reserva e o operador de venda,  permite a notificação 

imediata do utente mal ocorra a chegada do produto. 

 Mensalmente é impressa na FDV a listagem de prazos de validade apartir do 

Winphar, que contempla todos os produtos cuja validade expire nos três meses 

seguintes. Este processo de conferência de validades permite que não sejam vendidos 

produtos com validade expirada aos utentes, e permite à farmácia fazer a devolução 

destes produtos aos fornecedores tentando obter algum  tipo de retorno financeiro 

destes produtos. Caso a devolução não seja aceite, os produtos dão-se como perdidos 

e são colocados no ValorMED. 
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4 – Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

4.1 – Receita Médica[2] 

  

 Ao longo do estágio curricular a dispensação de medicamentos prescritos pelo 

médico passou por uma transformação, estando atualmente vigente Portaria n.º 224-

A/2013, de 9 de julho, que procede a alterações à Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de 

maio. 

 A receita médica (ANEXO VII) é o documento fundamental que relaciona o 

médico, o utente e o farmacêutico. Este documento é utilizado na dispensa de MSRM, 

sendo passível de aviamento se estiver dentro da validade da receita (30 dias ou 6 

meses) e apresentar os seguintes parâmetros: número da receita, local de prescrição, 

identificação do médico prescritor, nome e número de utente ou de beneficiário de 

subsistema, entidade financeira responsável, se aplicável, referência ao regime 

especial de comparticipação de medicamentos, nos termos previstos, Denominação 

Comum Internacional (DCI) da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem, número de embalagens e se aplicável, designação 

comercial do medicamento. 

 Em linha com o plano de desmaterialização da receita médica, a maioria das 

receitas são eletrónicas, sendo que excecionalmente o prescritor pode optar por 

receita manuscrita, tendo que para isso justificar com uma das seguintes exceções: 

falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, previamente 

confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem profissional, prescrição ao 

domicílio e outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês[2]. 

4.1.1 – Sistema de Preços de Referência[3] 

 

 Através da publicação do DL 48-A/2010, de 13 de maio, o Ministério da Saúde 

procedeu a alterações no sistema de preços de referência aplicado aos medicamentos 

comparticipados pelo SNS para os quais existam  Medicamentos Genéricos. 

  Este sistema aplica-se a grupos de medicamentos que apresentem 

composição qualitativa e quantitativa idêntica em substâncias ativas, na forma 

farmacêutica, dosagem e via de administração, sendo assim agrupados em diferentes 

grupos homogéneos (GH). 

 As principais alterações instituidas pela  norma legislativa foram : 

 - Alteração da comparticipação dos medicamentos para os utentes que 

usofruam de Regime Especial, ficando assim apenas abrangidos por 100% de 
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comparticipação, os medicamentos que apresentem um dos 5 PVP mais baixos de 

cada GH; 

 - A alteração do cálculo de preço de referência e a aplicação de um limite 

máximo para a comparticipação, passando este a ser um valor fixo ao invês de uma 

percentagem; 

 O preço de referência (PR) calcula-se através da "(...) média dos cinco PVP 

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

integrem aquele grupo". No caso de medicamentos com PVP inferior ao PR, estes 

serão comparticipados em  função do PVP, enquanto que aqueles em que o PVP seja 

superior ao PR, o Estado apenas comparticipa o valor do PR sendo a diferença 

resultante paga pelo utente.  

4.1.2 – Comparticipação[4] 

 

 A comparticipação de medicamentos baseia-se em acordos estabelecidos 

entre as entidades de saúde e os organismos comparticipantes. Entre as entidades 

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

apresentando três regimes de comparticipação (o geral, o especial e o de doença 

profissional). 

 Durante o estágio na FDV assisti á transição de vários subsistemas de saúde 

para o geral, nomeadamente os que dizem respeito às forças de segurança (SAD-PSP 

e GNR), Exército (ADM) e ADSE (Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários 

e Agentes da Administração Pública). 

 Existem algumas entidades que fazem uma comparticipação complementar á 

feita pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), como a Caixa Geral de Depósitos, 

Sindicatos dos bancários, ou então de seguros de saúde particulares. Para que esta 

comparticipação seja feita é necessária uma fotocópia da receita que contemple o 

núumero do cartão do beneficiário (seja por fotocópia, ou escrito à mão pelo 

funcionário da farmácia), de forma a que a receita original seja enviada para o SNS, e 

a fotocópia para a entidade responsável pelo pagamento da comparticipação. 

 A comparticipação do SNS a cada medicamento depende do escalão em que 

este se encontra, existindo 4 escalões A, B, C e D, que correspondem respetivamente 

a 90%, 69%, 37% e 15% de comparticipação. Os escalões de comparticipação variam 

de acordo com as indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as 

entidades prescritoras e ainda com o maior consumo associado a algumas patologias. 

 As comparticipações do SNS compreendem um regime extraordinário de 

comparticipação relacionado a algumas patologias abrangidas por DL, como por 
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exemplo a Paramiloidose, Lúpus, Doença de Alzheimer, Doença Inflamatória 

Intestinal, entre outros. 

4.1.3 – Protocolo da Diabetes 

 

 Segundo a portaria nº 364/2010, de 23 de junho, foi aprovado um novo 

protocolo que permite o acesso dos utentes aos dispositivos para monitorização e 

tratamento da Diabetes mellitus, que incluem agulhas, seringas e lancetas 

comparticipadas a 100%, e tiras-testes, comparticipadas a 85%, se apresentada 

receita médica.    

 

4.2 – Medicamentos Sujeitos a Receita Médica [6] 

 
 Segundo o Estatuto do Medicamento, no Artigo 114º do DL,  MSRM é qualquer 

medicamento que preencha uma das seguintes condições: 

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

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

médica; 

b) 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 destinam; 

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade 

ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

 A dispensa deste tipo de medicamentos representa uma das principais funções 

que o farmacêutico desempenha no dia a dia da farmácia, e portanto cabe a nós 

validar a legalidade da receita e a adequação da terapêutica ao doente, procurando 

evitar problemas relacionados com o medicamento, promovendo uma utilização 

racional e segura por parte do doente. 

 A plataforma de venda do Winphar mostra alguns problemas em transações 

comerciais que envolvam MSRM e outros produtos de saúde, isto porque todos os 

produtos que não sejam MSRM têm de ser lidos primeiro pelo leitor ótico, e só depois 

podemos iniciar a leitura dos MSRM e fazer o ajuste às suas comparticipações. No 

final da venda, antes da impressão da fatura, o programa remete o operador para a 

impressão das informações respetivas aos medicamentos no verso da receita, 

devendo a mesma ser assinada pelo utente.  
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 Na impressão do verso da receita constam os dados referentes aos 

medicamentos dispensados (por exemplo Código Nacional do Produto e quantidade), 

o organismo referente à comparticipação e entre outras informações, é pedido ao 

utente que assine em como lhe foram prestadas todas as informações relativamente 

ao uso do medicamento pelo farmacêutico, e se for o caso, de ter exercido ou não o 

direito de opção por um medicamento mais barato que o prescrito se estivermos 

perante a exceção “c”, respeitante à continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

 Atualmente a prescrição de MSRM, é feita pela Denominação Comum 

Internacional (DCI), pelo que os médicos foram legalmente obrigados a prescrever 

apenas o princípio ativo ao invés do princípio ativo seguido do nome comercial. O 

diploma que regula as regras de prescrição prevê exceções que permitem ao médico 

contornar a matéria da prescrição por DCI excecionalmente se (exceção a) for um 

medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, (exceção b) existir fundada 

suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação adversa 

prévia a um medicamento com a mesma substância ativa, ou (exceção c) se a 

prescrição for destinada a assegurar a continuidade de um tratamento com duração 

estimada superior a 28 dias. 

 O problema é que a exceção virou regra, e passaram a ser mais as receitas 

excecionais a chegar à farmácia, que as ditas normais, o que se revelou por vezes um 

problema para os utentes, dado que no momento da prescrição o médico por vezes 

prescrevia o genérico mais barato associado à exceção “c”, e estando este esgotado 

no fornecedor,ou estando até fora de mercado, o utente foi obrigado a voltar ao Centro 

de Saúde para falar com o médico prescritor, de forma a que lhe fosse receitado ou o 

principio ativo de outro laboratório, ou então que fosse removida a exceção “c”.  

 Esta é uma situação problemática que carece de entendimento entre as 

Ordens dos Farmacêuticos e dos Médicos, de forma a causar o menor transtorno 

possível aos utentes. Afinal de contas o farmacêutico é por lei obrigado a ceder ao 

utente o Medicamento Genérico (MG) mais barato que tenha disponivel na farmácia 

para determinado pincípio ativo, salvo se o utente exercer o seu direito de opção por 

um mais caro, conforme está previsto na lei.   

 O tipo de receita manual está a cair em desuso, pelo que foi pouco o contacto 

que tive com este tipo de receitas. Nestas situações a caligrafia do médico, e a 

ausência de informações como o tamanho da caixa a ser cedida, entre outras, coloca 

mais desafios à cedência de medicamentos. 

 Por fim, é necessária uma grande atenção no momento da dispensa de MSRM, 

pois o medicamento  cedido ao utente tem de corresponder exatamente ao prescrito, 
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pelo que a sistematização de um modus operandi da parte do operador, é fundamental 

para evitar que ocorram quaisquer erros na cedência de medicação. 

 

4.3 – Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

 A dispensa de MNSRM geralmente está associado a algum tipo de tratamento 

de curta duração, alívio ou tratamento de sintomas ou de transtornos menores de 

saúde que não justifiquem outro tipo de cuidados de saúde.  

 A acessibilidade da farmácia, e o rápido atendimento justificam a opção dos 

utentes em preferir vir primeiro à farmácia, devendo por vezes recorrer logo ao centro 

de saúde ou hospital. Assim é fundamental que nestes casos o farmacêutico consiga 

distinguir casos clinicamente irrelevantes de casos em que a intervenção médica é de 

facto necessária e aconselhar nesse sentido em vez de dispensar qualquer tipo de 

medicação.  

 Durante o estágio na FDV, este tipo de situações ocorriam diariamente  e 

sendo o farmacêutico o profissional de saúde a que os utentes recorrem como 

primeira opção, fiquei sensibilizado para a importância de saber fazer um bom 

aconselhamento farmacêutico, que conjugue por um lado um tipo de linguagem 

acessível e adequado ao utente, mas que por outro seja correta e rigorosa do ponto de 

vista técnico-cientifico.  

 Foi nestas situações em que senti o maior desafio, pois embora muitas vezes 

tenha dado uso a conhecimentos que transitaram comigo para o estágio, foram 

inúmeras as situações em que precisei de recorrer a ajuda da restante equipa da 

farmácia, sendo isso demonstrativo do quão importante é a experiência na resolução 

destas situações. 

4.3.1 – Dispensa por Indicação Farmacêutica[7] 

 

 Segundo as Boas Práticas de Farmácia (BPF), a indicação farmacêutica é o 

ato profissional pelo qual o farmacêutico se responsabiliza pela seleção de um 

MNSRM e/ou indicação de medidas não farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou 

resolver um problema de saúde considerado como um transtorno menor, autolimitante, 

de curta duração, que não apresente relação com manifestações clínicas de outros 

problemas de saúde do doente. 

 Este tipo de intervenção deve englobar uma entrevista ao doente onde se 

procure saber o motivo que o leva a estar na farmácia, sintomatologia associada e 
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respetiva duração e ainda outros problemas de saúde do utente. Após a entrevista, 

segue-se a intervenção farmacêutica propriamente dita e a posterior avaliação de 

resultados.   

 Na cedência de medicação o farmacêutico deve tomar atenção ao sexo e idade 

do doente, à substância ativa, dose, forma farmacêutica, via de administração, 

posologia e possíveis interações com doenças do utente ou medicação já 

estabelecida. Se for o caso de não se tratar de sintomas ou transtornos menores 

enquanto farmacêuticos devemos encaminhar o utente ao centro de saúde ou hospital 

de forma a ser visto por um médico. 

4.3.2 – Dispensa por Automedicação[7] 

 

 Segundo as BPF, a automedicação é a instauração de um tratamento 

medicamentoso por iniciativa própria do doente, pelo que nesta situação o 

farmacêutico deve orientar a utilização ou não do medicamento solicitado, 

contribuindo para que a automedicação se realize sob uma indicação adequada e 

segundo o uso racional do medicamento. 

 Durante a entrevista ao utente, devem ser avaliadas as suas necessidades, 

devendo assegurar o farmacêutico de que possui informação suficiente para 

avaliar o problema de saúde do doente. Esta intervenção deve incluir informação 

sobre qual é o problema, quais os sintomas, há quanto tempo persistem e se já 

foram tomados medicamentos. 

 O farmacêutico deve ainda avaliar se a sintomatologia está ou não 

associada a uma patologia grave, devendo assim o doente ser aconselhado a 

consultar o médico, ou a uma patologia menor, devendo assim ser prestada a 

informação adequada ao utente sendo dispensados os medicamentos em caso de 

manifesta necessidade.   

4.4 – Medicamentos benzodiazepínicos, psicotrópicos e/ou 

Estupefacientes[8] 

 

 Devido às suas características farmacológicas estarem associadas a efeitos 

potentes a nível do sistema nervoso central, atualmente, os estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas, são usadas nas mais variadas formas além da 

medicamente aceite, sendo potencialmente utilzados para fins ilicitos. Por isso estes 
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são medicamentos que estão sujeitos a um controlo mais apertado por parte das 

autoridades competentes. 

 O controlo deste tipo de medicamentos caracteriza-se pela existência de um 

documento duplicado em anexo à guia de transporte do fornecedor, quando da 

encomenda constam medicamentos benzodiazepinicos, psicotrópicos e/ou 

estupefacientes. 

 Quanto ao seu armazenamento na farmácia, este deve ser feito de forma a 

estar longe do alcance do público em geral, sendo que na FDV estes estavam na zona 

de stock ativo, de acordo com a ordem alfabética. 

 A dispensa deste tipo de produtos só pode ser feita por farmacêuticos e 

mediante receita médica. Ao dispensar psicotrópicos ou estupefacientes, o Winphar 

notifica automaticamente o operador do tipo de medicamentos que está a dispensar, 

abrindo um quadro específico onde se colocam as informações que identifiquem o 

médico prescritor, o utente e o destinatário dos medicamentos a dispensar. Estas 

informações, como o nome, morada, nº de identificação cívil e idade ficam impressas 

no verso da receita juntamente aos restantes dados ditos normais. A receita em 

questão é fotocopiada frente e verso e devidamente arquivada por um período nunca 

inferior a três anos. 

 Durante o estágio acompanhei uma dispensa deste tipo de produtos, sendo 

que dada a realidade envolvente da FDV, este tipo de dispensas não é corrente nesta 

farmácia. 

4.5 – Medicamentos Manipulados[9;10] 

 

 Segundo as BPF da Ordem dos Farmacêuticos, a dispensa de medicamentos 

manipulados é “também conhecida como manipulação clínica de medicamentos é uma 

prática farmacêutica integrada que visa a obtenção de medicamentos manipulados 

seguros e efetivos, cuja preparação tem em consideração o perfil fisiopatológico 

específico de cada doente, obtido através de entrevista clínica, e disponibilização 

desses medicamentos acompanhada pela informação necessária para o uso correto”.  

 Na FDV vendiamos manipulados produzidos ou pela Farmácia Parque, 

nomeadamente solução hidroalcoolica de minoxidil, ou então manipulados 

encomendados à Farmácia Silva Pereira.  A FDV possui um laboratório devidamente 

equipado com o material e as matérias-primas necessárias à manipulação de 

medicamentos de acordo com o DL nº 95/2004, de 22 de abril, e a Portaria nº 

594/2004 ,de 2 de junho.  
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 Os manipulados têm o seu preço calculado segundo a Portaria nº 769/2004 

de 1 de julho, podendo ter uma comparticipação de 30% de acordo com o DL nº 106-

A/2010. Estes são produzidos de acordo com a prescrição médica e seguindo as BPF, 

devendo ser utilizada como bibliografia de suporte compêndios, Farmacopeia 

Portuguesa e Formulário Galénico Português. Este é um processo da 

responsabilidade de farmacêuticos, sendo em em última instância o/(a) Diretor(a) o/(a) 

responsável por todos os manipulados produzidos na farmácia.  

4.6 –Produtos de Alimentação Especial/Suplementos Alimentares 

 

 Na FDV, ao longo do meu estágio foram vários os momentos em que os 

utentes pediram aconselhamento para levarem  este tipo de produtos. Os Leites para 

bébes ou farinhas láteas são produtos bastante requisitados pelos utentes, no entanto 

como estes também são vendidos no hipermercado ao lado da farmácia, eram várias 

as vezes em que os utentes comparavam os preços, e obrigavam a FDV a praticar 

margens de lucro mais baixas de forma a serem competitivos. 

 No que diz respeito a outro tipo de suplementos alimentares, como produtos 

para emagrecer, para o aumento de energia ou para aumento da capaciade de 

memória, estes são produtos bastante requeridos pelos utentes da farmácia, sendo 

nossa obrigação enquanto funcionários da farmácia, de ser capaz de satisfazer as 

dúvidas dos utentes, e de mostrar capacidades para aconselhar o utente a levar o 

produto que melhor se adeque à sua necessidade e que esteja de acordo com a sua 

condição de saúde. 

 Durante o estágio na FDV, ficou ainda à minha responsabilidade, a campanha 

de divulgação da promoção de um produto para emagrecer.  

4.7 – Dermocosmética e Higiene Corporal[11] 

  
 Na atualidade são imensas as marcas de dermocosméticos que marcam 

presença no ambiente da farmácia comunitária, tentando responder às necessidades 

que os utentes demonstram no cuidado da sua pele. Sendo a FDV uma farmácia 

enquadrada no ambiente de centro comercial, este é um tipo de produtos de grande 

rotação, obrigando por um lado a farmácia a ter disponível um número elevado de 

marcas diferentes, e por outro uma equipa capaz de aconselhar corretamente o 

utente. 

 Estes produtos estão definidos no Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro 

como "qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contato com as 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO – FARMÁCIA COMUNITÁRIA 2012/2013 

 

15 João Tiago C. Azevedo M. Teixeira | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto  

 

diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente a epiderme, sistema 

piloso e capilar, unhas, lábios, órgãos genitais, externos, ou com os dentes e mucosas 

bucais, com a finalidade, exclusiva ou principal, de os limpar, perfumar, modificar o 

seu aspeto,proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais" . 

 Hoje em dia, estando as farmácias em crise a venda de produtos de margem 

definida pela farmácia, representam um encaixe financeiro que se revela fundamental 

no equilibrio das contas de qualquer farmácia, pelo que a FDV não é exceção.  Este 

estágio permitiu-me assim ficar a conhecer as mais variadas marcas que são 

aconselhadas na FDV, e a trabalhar outro tipo de soft skills como o dominio deste tipo 

de aconselhamento e a capacidade de fazer vendas cruzadas. 

 Torna-se assim imperativo que nós, enquanto farmacêuticos, sejamos capazes 

de responder a esta demanda, e sermos capazes de responder a este tipo de 

necessidades, estanto a par de todos os lançamentos e novidades, pois apesar de 

serem poucas as vezes em que o produto é prescrito pelo médico, são muitos os 

utentes que podem beneficiar de um atendimento personalizado, quando vêm até à 

farmácia procurar ajuda para um problema de pele (por exemplo problemas 

relacionados com peles atópicas, hiperpigmentação, acne entre outros). 

 De entre os produtos existentes na FDV saliento as marcas: Avène®, Liérac®, 

Réne Furterer®, Bioderma®, Mustela®, Caudalie®, Klorane®, Phyto® entre outras. 

Relativamente à exposição destes produtos, esta deve ser feita de forma a atrair a 

atenção dos utentes, devendo os lineares dos produtos ser devidamente limpos e 

reorganizados à medida que ocorre o escoamento do produto. Durante o estágio a 

forma mais eficaz, que me fez ter mais contacto com as diferentes marcas e a 

aprender mais sobre os diferentes produtos, foi o momento em que me era pedido 

para fazer a limpeza dos lineares e a reorganização das gamas de produtos. Apesar 

de este ser um tipo de tarefa para o qual nós, enquanto farmacêuticos, apresentarmos 

demasiadas competências técnico-cientificas para o fazer, este é o exemplo 

demonstrativo de que no atual mercado de trabalho devemos ser profissionais 

versáteis e sempre disponíveis a este tipo de tarefas, pois podemos colher sempre 

algo mais deste tipo de atividade, aprentemente “menores”. 

4.8 – Produtos de Uso Veterinário[12] 

 

 De acordo com o DL nº 184/97, de 26 de julho, que regula o regime jurídico dos 

Medicamentos de Uso Veterinário (MUV) farmacológicos, e define que estas são todas 

as substâncias ou mistura de substâncias que possuam propriedades curativas ou 
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preventivas das doenças e sintomas do animal, com o objetivo de estabelecer um 

diagnóstico médico ou o restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas.  

 Na FDV a procura destes medicamentos incide principalmente sobre produtos 

antiparasitários, externos ou internos, representando uma pequena porção das vendas 

diárias realizadas na farmácia. Aparentemente esta parece ser uma área com 

potencial para ser melhor aproveitada pela generalidade das farmácias, no entanto 

note-se que os utentes que procuram estes produtos na generalidade não precisam de 

os ver para os comprar, ficando portanto á consideração de cada farmácia gerir da 

melhor forma o espaço a eles consignado.  

 Relativamente aos conhecimentos que eu enquanto estagiário apresentei no 

momento de iniciar o estágio, para poder dispensar estes produtos, eram muito 

próximos de zero. É importante que na faculdade seja dada maior relevância a este 

tipo de medicamentos, de forma a possibilitar fazer de nós profissionais mais capazes 

de responder às exigências/necessidades dos utentes e de proporcionar assim um 

melhor aconselhamento. 
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5 – Relação Farmacêutico-Utente 

 O farmacêutico apresenta-se muitas vezes como a porta de entrada do 

Sistema de Saúde, sendo da sua responsabilidade responder ás necessidades 

individuais de cada utente, prestando-lhe os cuidados necesários, seja estes o 

aconselhamento farmacêutico propriamente dito, seja a dispensa de MSRM, de 

MNSRM por indicação farmacêutica ou por automedicação, ou o encaminhamento do 

utente para outra unidade de saúde. 

5.1 – Serviços e Aconselhamento Farmacêutico 

 

 Enquanto profissionais de saúde designados como os especialistas do 

medicamento, cabe a nós garantir que o medicamento é utilizado de forma correta, no 

momento certo, pela pessoa certa. Desempenhamos assim um papel de proteção 

perante a sociedade, fazendo dos medicamentos uma mais valia para o dia a dia do 

utente.  

 No momento da dispensa ao utente devem ser prestadas todas as informações 

e esclarecimentos necessários que o façam sair da farmácia devidamente informado, 

e preparado para proseguir com a terapêutica. O papel do farmacêutico não é menor 

nos momentos em que ocorre a dispensação de MSRM, devendo nós por isso garantir 

que informações básicas como o “para que serve o medicamento”, posologia, modo de 

conservação, modo e via de administração, possíveis efeitos secundários e interações 

medicamentosas, estejam bem presentes em cada um dos utentes. 

 Existem medicamentos em que este tipo de aconselhamento assume maior 

importância, como o caso de dispositivos médicos para asmáticos, dispositivos nasais 

ou seringas de insulina, em que o modo de administração é essencial a que seja 

atingido o efeito terapêutico desejado. 

 Também é da nossa responsabilidade ter a capacidade de adequar a 

linguagem e os termos utilizados a cada utente, podendo para isso fazer uso de 

metáforas ou de outro tipo de termos menos cientificos, que ajudem o doente a 

entender a mensagem que lhe queremos transmitir.  

 Deve ser prestada especial atenção a alguns tipos de doentes, como é o caso 

das grávidas, crianças e idosos, onde surgem muitas vezes interações 

medicamentosas,  medicametos manifestamente contra indicados ou com 

necessidade de ajuste posológico, sendo por isso necessário dar especial atenção por 

parte do farmacêutico no momento de dispensa a este tipo de utentes, assegurando 
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muitas vezes que o cuidador destes doentes (se for o caso) compreende devidamente 

os cuidados a ter com a terapêutica. 

 Esta capacidade deve estar patente não só na adequação às diferentes faixas 

etárias, sociais e étnicas, mas também às diferentes nacionalidades, sendo que na 

FDV, durante o verão foi recorrente o atendimento a utentes estrangeiros. 

 Por outro lado o papel do farmacêutico não se resume ao estar atrás de um 

balcão, devendo nós ter a capacidade de prestar outro tipo de cuidados aos doentes, 

como por exemplo a medição de parâmetros bioquímicos. 

 Na FDV o único parâmetro bioquímico controlado durante a minha estadia era 

a pressão arterial, sendo que para esse fim era utilizada a sala de atendimento 

específica, onde o doente via sua privacidade assegurada. Este era um dos momentos 

mais gratificantes na farmácia, pois ali a relação com o utente era mais próxima, 

sentido estes mais liberdade para dar mais informações que nos possibilitassem 

prestar um melhor cuidado de saúde.  

 Durante o estágio recordo uma situação em que uma utente idosa 

polimedicada, apresentava níveis de Pressão Arterial (PA) demasiado altas para o tipo 

de medicação que estava a fazer. Após 5 minutos de conversa fiquei a saber que a 

utente sofria de hipotirodismo, tomando para o efeito levotiroxina sódica. A utente 

revelou no momento que tinha já sido assistida no hospital, tendo consultado um 

cardiologista, que prescreveu um anti-hipertensor. Esta prescrição foi independente do 

seguimento que estava a ser feito no centro de saúde pelo seu médico de família, pelo 

que por lapso foi ignorado o facto de já existir uma medicação anti-hipertensora em 

curso.  

 A utente acabou por confessar não ter revelado ao médico de família a ida ao 

cardiologista, e o ter deixado de tomar um dos anti hipertensores por ter tido valores 

de PA muito baixos em medições anteriores, então associados a tonturas e fraqueza 

generalizada.  

 Perante esta situação aconselhei a utente voltar a ir ao médico de família, não 

só para o colocar a par da terapêutica que lhe estava prescrita, mas também para que 

visse com o médico a possibilidade de fazer novas análises de forma a saber se a 

terapêutica para o hipertiroidismo estava a traduzir-se nos resultados esperados ou 

não. 

 Este é o tipo de situações que nos faz sentir o potencial que a nossa 

intervenção pode refletir na saúde em Portugal, e que é demonstrativa de que, 

querendo, podemos fazer a diferença a partir da farmácia comunitária no dia a dia do 

utente.   



RELATÓRIO DE ESTÁGIO – FARMÁCIA COMUNITÁRIA 2012/2013 

 

19 João Tiago C. Azevedo M. Teixeira | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto  

 

5.2 – Farmacovigilância 

 

 Enquanto profissional de saúde, assume principal relevância a função do 

farmacêutico em estar sempre alerta para a identificação e notificação de Reações 

Adversas ao Medicamento, e possíveis interações medicamentosas. Apesar de 

qualquer pessoa o poder fazer, esta é uma responsabilidade da qual o farmacêutico 

não se pode alhear, pois o contacto diário com os utentes no balcão da farmácia 

permite-nos ter uma noção alargada desta realidade. 

 O facto de poderem estar presentes nas prescrições médicas exceções que 

referem reação prévia ao medicamento, obrigam-nos até a dar especial atenção a 

estes utentes de forma a perceber o que aconteceu e agir em conformidade. Esta 

situação aconteceu uma vez na FDV, estando eu a fazer o atendimento, tendo vindo a 

descobrir que de facto o utente não sabia o que aquela exceção significava, e dizia 

nunca ter tido qualuer problema com qualquer medicamento. Mais uma vez, este é um 

exemplo demonstrativo da necessidade que existe em que ocorra um entendimento 

das Ordens dos Médicos e dos Farmacêuticos, de forma a corrigirem este tipo de 

situações 

 As notificações das interações podem ser feitas através do preenchimento das 

fichas de notificação, disponiveis no site do infarmed, existindo um tipo de ficha para 

profissionais de saúde e outro para os utentes, ou então por via telefónica ou por e-

mail. 
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6 – ValorMED 
[13]

 

 A entidade ValorMED, sociedade gestora de resíduos de embalagens e 

medicamentos Lda, foi licenciada em 2007 pelos Ministérios do Ambiente e da 

Economia, sendo a entidade devidamente autorizada a gerir todos os resíduos de 

embalagens relacionadas aos medicamentos.  

 Assim, todas as embalagens de medicamentos fora de validade, fora de uso, 

ou devolvidos pelas farmácias aos fornecedores são recolhidas por esta empresa, 

bastando às farmácias recolher e colocar no recipiente apropriado para o efeito.  

 O trabalho realizado por esta entidade evita a contaminação do ambiente e o 

acesso fácil a todos estes resíduos medicamentosos por parte da população, 

suprimindo assim possíveis riscos que este tipo de produtos acarreta para a saúde 

pública, tomando nota de que seringas, termómetros de mercúrio e outro tipo de 

produtos biologicamente contaminados, não devem ser eliminados pelo ValorMED. 

 Durante o estágio na FDV  tive a oportunidade de contactar com este sistema e 

de verificar que esta é uma política bem implementada na comunidade, tendo a 

maioria da população a perceção de que as farmácias são os intermediários ideais 

para a elminação deste tipo de resíduos, sendo frequente as vezes em que os utentes 

se dirigiam à farmácia  apenas com scoss de medicamentos para colocar no 

ValorMED. 

 Depois dos recipientes estarem cheios é da nossa responsabilidade sela-los e 

pesa-los, sendo assim levados pelo fornecedor (normalmente COOPROFAR) que fica 

responsável pela próxima etapa do percurso. 
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7 – Conclusão  

 Os quatro meses de estágio que passei na FDV foram de facto um grande 

momento de aprendizagem, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Apesar de 

não me ter sentido completamente integrado na equípa da farmácia, acredito ter dado 

o meu melhor, tendo vestido a “camisola” da farmácia sempre que lá entrava de 

manhã para trabalhar. 

 Durante o estágio disponibilizei-me para fazer todos os horários a que os 

funcionários estão sujeitos, nomeadamente os três turnos semanais (09:00-17:00hrs; 

13:00-21:00hrs e 15:00-22:00 ou 15:00-23:00 se sexta-feira), sendo que fazendo o 

horário da manhã entrei sempre às 10:00hrs. 

 Foi me feito o desafio de trabalhar ao fim de semana, que tendo aceite 

prontamente  representou a oportunidade de ver como uma farmácia inserida num 

centro comercial funciona nestes dias, tendo feito horários mais pequenos, que depois 

se traduziram em folgas à semana.  

 A nível técnico-cientifico sinto que evoluí bastante, fruto da colaboração da 

restante equipa que nunca se recusou a satisfazer as minhas questões, prestando 

sempre ajuda no momento em que precisava dela. 

 Relativamente à aprendizagem de outros conhecimentos, foi-me proporcionada 

a formação nas instalações da FDV com formadoras da Avene®, da Lierac® e da 

ISDIN®. Considero que este tipo de formações são uma mais valia, servindo para 

refrescar a memória e para nos ajudar a dar a prestar um melhor serviço à 

comunidade.  Aprendi também a fazer outro tipo de aconselhamentos, muitas vezes 

direcionando os pedidos dos utentes que não tinham o produto que procuravam na 

farmácia, para outro tipo de produtos que satisfizessem igualmente ou melhor a 

necessidade manifestada. 

 Saio assim da FDV de consciência tranquila, sabendo que tendo sido fiel à 

prática deontológica que nos é transmitida na faculdade, dei o meu melhor, 

acreditando ter sido uma mais valia para a farmácia durante a minha estadia, sabendo 

que ganhei competências que só uma farmácia como esta poderia proporcionar. 

 Termino assim esta etapa da minha vida, tendo a certeza de que ser 

farmacêutico, é ser uma peça fundamental na comunidade.  
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ANEXO I –  Piso 0 da Farmácia Dolce Vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Fig. 1 - Entrada da Farmácia Dolce Vita 

Fig. 2 – Balcões de Atendimento  
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ANEXO I –  Piso 0 da Farmácia Dolce Vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                  Fig. 4 – Gabinete de Dermocosmética         

Fig. 3 – Armazém de Stock Ativo  

Fig. 5 – Gabinete de Aconselhamento 

Farmacêutico 
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ANEXO II –  Piso 1 da Farmácia Dolce Vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fig. 6 – Armazém de Existências no primeiro andar  

Fig. 8 – Laboratório 

Fig. 7 –Posto de Correção de receituário 
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ANEXO III –  Posto de Receção de Encomendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 9 – Balcão e computador utilizados na receção de encomendas 
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ANEXO IV – Exemplo da Fatura de Encomenda 

 

  

Fig. 10 – Fatura da COOPROFAR 
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ANEXO V – Zona de Frigorífico e Local de Reservas 

 

 

  

Fig. 11 – Frigorífico e Local de Armazenamento de Reservas 
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ANEXO VI – Folha de Validades 

 

  

Fig. 12 – Exemplo de Folha de Validades 
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ANEXO VII – Exemplo de Receita Médica 

 

 

 

  

Fig. 13 – Exemplo de Receita Médica 
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ANEXO VIII – Exemplo de Fatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 – Exemplo de Fatura 
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Prefácio 

 Eis que chega o momento de colocar em prática toda a teoria aprendida 

durante os 5 anos de faculdade, apresentando-se este estágio como a primeira 

oportunidade para enfrentar o mundo do trabalho, e perceber o quão pequenos 

somos, e o quanto ainda temos a aprender. 

 A vontade de tomar contacto com a realidade hospitalar levou-me até ao 

Hospital Militar Regional nº 1, onde passei 2 meses de formação, e onde me foi dada a 

oportunidade não só de tomar contacto com a realidade dos Serviços Farmacêuticos, 

mas também da realidade de todo um hospital.  

 Dadas as caracteristicas especiais deste hospital, uma unidade de saúde de 

pequenas dimensões, integrada no Ministério da Defesa, e gerida como uma unidade 

militar, foi-me proposto pela orientadora de estágio e restante corpo farmacêutico a 

realização de uma das semanas de estágio no Hospital Pedro Hispano, integrado na 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, permitindo-me assim ter a possibilidade de 

contactar com uma outra realidade, completamente distinta, apurando assim o meu 

sentido critico, e a adaptabilidade necessária a metodologias e rotinas de trabalho 

diferentes. 

 Ao longo do presente relatório tentarei expor da forma mais concisa e 

abrangente possível, todo o conjunto de experiências vividas em ambiente hospitalar 

que tenham contribuído para a minha formação pessoal e profissional, 

 Esta é sem dúvida uma oportunidade que todos os estudantes devem agarrar, 

pois são experiências como esta que podem fazer de nós melhores profissionais, 

devidamente integrados e enquadrados num grupo de saúde pluridisciplinar, 

trabalhando para a melhoria contínua da realidade do Sistema Nacional de Saúde 

Português, tendo em vista um melhor serviço prestado ao utente. 
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1. Hospital Militar Regional nº 1 (D. Pedro V) 

1.1 – Nota Histórica 

 Embora a existência de um Hospital MIlitar na cidade do Porto remonte ao ano 

de 1808, é apenas no ano de 1854 que se efetuam as primeiras diligências para a 

edificação de um hospital militar nesta cidade construido de raiz e destinado a este fim 

específico. Tal foi autorizado por carta de Lei em 18 de abril de 1854, durante o 

reinado de D. Fernado, pai do ainda menor D. Pedro V[1]. 

 Sucedeu-lhe o seu irmão D. Luís, o qual em sua memória ordenaria, através do 

Decreto de Lei n.º 8 de 09 de abril de 1862, que o Hospital Militar do Porto ficasse com 

o nome de seu irmão, conforme se transcerve nas partes que interessam: "hei por bem 

ordenar que, em homenagem á memória de tão magnanimo soberano, o novo edifídio, 

que proximamente deve começar a ser construído, receba o denominação de "Hospital 

Militar D. Pedro V. O ministro e secretário d´estado dos negócios da guerra o tenha 

assim entendido e faça executar. Paço em Pedrouços, aos 22 de março de 1862." [1]. 

 Prontamente o 1º Visconde de Sá da Bandeira, à data “ministro e secretário 

d´estado dos negócios da guerra”, cumpriu a ordem, tendo sido lançada a primeira 

pedra a 22 de abril desse mesmo ano, data anualmente assinalada com a 

comemoração do dia festivo da unidade[1]. 

 Em 1909, com o advento da república, o Hospital inicialmente denominado de 

D. Pedro V vê a sua designação alterada para Hospital Militar do Porto, e só em 1912, 

implantado já o regime republicano e decorridos 50 anos do início da sua construção e 

43 anos desde a instalação dos primeiros doentes, entraram em funcionamento novas 

dependências[1]. 

 Em 1918 o Hospital foi assolado por um grande incêncio que consumiu grande 

parte da fachada do edifício e dependências adjacentes, tendo sido realizadas obras 

de recuperação, concluídas em 1920[1]. 

 No ano de 1926 passou a ser designado de Hospital Militar Regional N.º1 e em 

1990 conheceu a nova e última nomenclatura, passando desde então a ser conhecido 

como Hospital Militar Regional n.º 1 (D.PedroV). Uma homenagem áquele que foi o 

responsável pela criação desta unidade hospitalar[1]. 

 Foi no ano de 1986 que tiveram início as obras de construção de um novo 

edifício, numa área adjacente ao primeiro, tendo sido concluidas em 1993. Desde essa 

data funcionam em ambos os edifícios os vários serviços ao dispor dos seus utentes[1]. 
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1.2 – Realidade atual: Serviços e Instalações 

 Tal como já referido no prefácio, este é um hospital de organização e 

funcionamento distinto da maioria dos hospitais públicos e privados a operar em 

território nacional. Enquanto espaço de saúde enquadra-se ao abrigo, não do 

Ministério da Saúde, mas sim do Ministério da Defesa, pelo que o leque de serviços 

prestados, os profissionais que lá trabalham, e os utentes que usufruem dos serviços 

prestados obedecem a alguns requisitos. 

 Assim, apenas doentes que estão ao abrigo dos sub sistemas de Saúde 

ADM/IASFA (que engloba ADM, ADMA e ADMFA), ADMG GNR, SAD/PSP, SAD/PSP, 

Funcionários das Oficinas Gerais de Fardamento do Exército e Funcionários Civis do 

Hospital podem usufruir dos respetivos serviços prestados.  

 Atualmente o HMR1 dispõe de cerca de 100 camas, e está organizado num 

edifício principal (o antigo), onde se encontram alguns dos seus serviços, como a UTA, 

o serviço de Neurologia, o de Nefrologia, Gastologia, Urologia, Psiquiatria, (incluindo a 

unidade emodiálise com respetivo tratamento de água),  e a Farmácia Hospitalar; e o 

edificio novo, onde se encontra o Bloco Operatório, o Serviço de Urgências, o de 

Patologia Clinica, Ortopedia e Estomatologia. 

 Durante o estágio deparei-me com uma realidade que se vive um pouco por 

todo o país, a de fazer muito com pouco, estando por isso o hospital num tempo de 

convulsão com fusão de serviços e procura do aumento dos índices de eficiência de 

cada um dos seus serviços, tendo como consequência a redução significativa de 

assistentes operacionais e enfermeiros. 

 O horário de funcionamento dos Serviços Farmacêuticos durante os dias úteis 

está comprendido entre as 09:00 e as 13:00 horas com pausa de almoço, e entre as 

14:00 e as 17:00 horas, estando os SF fechados ao fim de semana e feriados salvo 

indicações em contrário, estando sempre em situação de chamada. 
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 2. Serviços Farmacêuticos 

2.1 – Instalações 

 Os SF do HMR1 encontram-se localizados no edifício antigo, numa área 

recentemente remodelada, estando distribuidos por 2 andares: 

 A Farmácia Hospitalar localiza-se no rés do chão, e encontra-se organizada da 

seguinte forma(ANEXO I):  

- Área de preparação de Dose Unitária: local no qual se faz a preparação das malas 

com a medicação em dose unitária, para os utentes, devidamente identificados nas 

diferentes gavetas pelo nome, serviço e número de cama (Anexo II-A); 

- Balcão para a receção/envio de encomendas: local onde se efetua a receção de 

pedidos de medicamentos e das malas vazias de medicamentos; aviamento dos 

pedidos e das malas com os respecivos serviços (Anexo II-B); 

- Armazém: local onde os medicamentos e outros produtos de saúde se encontram 

armazenados e organizados, por ordem alfabética e sub-divididos em injetáveis, 

preparações de frio, citostáticos, hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos 

(armazenados em cofre). Existe ainda um corredor, onde estão armazenados os 

medicamentos que se utilizam nos protocolos em curso em Nefrologia, e 

medicamentos que se destinam a administração per os, e por fim um outro armazém 

reservado a dispositivos médicos e reagentes (Anexo II-C). 

 No primeiro andar encontram-se os diferentes gabinetes, nomeadamente: 

- Gabinetes dos farmacêuticos; 

- Sala de reuniões/Copa de convívio; 

-Sala de Arquivo. 

 Numa zona contigua ao armazém, no rés do chão, está o Laboratório Militar, 

fornecedor exclusivo dos SF HMR1, tendo um ponto de ligação com esta, facilitando 

assim o fluxo entre o laboratório e os serviços (ANEXO II-D).  

 Tal como em outros hospitais públicos, os SF do HMR1, são um departamento 

com autonomia técnica e cientifica, sujeitos à orientação do corpo diretivo do hospital, 

perante os quais respondem pelos resultados do seu trabalho. De referir ainda que a 

direção dos SF é assegurada obrigatóriamente por um farmacêutico hospitalar. 
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2.2 – Equipa de Trabalho 

 A equipa dos Serviços Farmacêuticos é composta por: 

- Farmacêuticos: 

Dr. Vítor Silva (Major do Exército Português): Diretor dos Serviços Farmacêuticos 

Dr.ª Carla Veiros (Major do Exército Português): Orientadora de estágio 

Dr. Luís Faria (Major do Exército Português) 

Técnicos:  

Sargento-Ajudante do Exército Jorge Ramos – técnica especialista do Ramo de 

Farmácia 

Rosário Garcia – técnica especialista do Ramo de Farmácia 

Socorrista: 

Guilherme Batista – Praça do Exército 

2.3 – Farmacêutico Hospitalar 

 O Farmacêutico Hospitalar é um profissional habilitado com o grau de 

especialista, responsável pela correta e racional utilização do medicamento no hospital 

e com formação para prestar qualquer informação sobre o medicamento a todos os 

outros profissionais de saúde[2]. 

 Assim, as atividades fundamentais que lhe dizem respeito são[3]: 

- A seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos; 

- O aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos 

experimentais e os dispositivos utilizados para a sua administração, bem como os 

demais medicamentos já autorizados, eventualmente necessários ou complementares 

à realização dos ensaios clínicos; 

- A produção de medicamentos; 

- A análise de matérias primas e produtos acabados; 

- A distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde; 

- A participação em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infeção Hospitalar, 

Higiene e outras); 

- A Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de Cuidados 

Farmacêuticos; 

- A colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

- A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação; 

- A Informação de Medicamentos; 

- O desenvolvimento de ações de formação. 
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3. Gestão de Stocks 

 A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares, que garantem o bom uso e dispensa dos 

medicamentos em perfeitas condições aos doentes do hospital[3]. 

 A porta de entrada de medicamentos e de outros produtos de saúde no HMR1 

é o LMPQF, o qual faz o seu fornecimento quer para a Farmácia Hospitalar quer para 

a Farmácia de venda ao público, localizada a funcionar nas instalações do hospital, 

pertencente à estrutura do LMPQF. 

 É nos serviços do LMPQF que se faz a primeira receção de encomenda, a 

respetiva conferência e armazenamento. Nos SF, as encomendas vindas do LMPQF 

são rececionadas pelo técnico responsável ou farmacêuticos, onde é feita a respetiva 

conferência (conferência física com a nota de encomenda, e da quantidade/qualidade 

do produto farmacêutico), sendo dada assim a sua entrada informática, fazendo assim 

da gestão destes produtos, uma responsabilidade dos SF. 

 A seleção de medicamentos tem por base o Formulário Nacional dos 

Medicamentos Hospitalares, e as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital. 

A gestão de stock baseia-se fundamentalmente na rotatividade dos produtos, tendo 

como principal premissa mantê-los o minimo de tempo possível imobilizados. O 

planeamento dos SF baseia-se na Lei de Pareto/Análise ABC (ANEXO III), que incide 

na relação quantidades versus custo, sendo que: 

- Classe A: corresponde a 10% da quantidade total de stock, e a 70% dos custos (por 

exemplo, medicamentos imunológicos); 

- Classe B: corresponde a 20% da quantidade total de stocks e a 20% dos custos; 

- Classe C: corresponde a 70% da quantidade total de stocks e a 10% dos custos (por 

exemplo, paracetamol) 

 Assim, estatistica e empiricamente, os SF tentam criteriosamente gerir da 

melhor forma as encomendas, de forma a suprir toda e qualquer necessidade do 

hospital, tentando assim prever inclusivé gastos extraoridinários, mas também impedir 

perdas, ora por passagem do prazo de validade, ou por acontecimentos invulgares, 

como por exemplo a perda de stock no frio por avaria dos refrigeradores. 

 Uma estratégia implementada com o tempo pelos SF, foi a de em colaboração 

com os enfermeiros de cada serviço, tentar prever semanalmente essas 

necessidades, procurando assim, estar mais presente na gestão feita localmente 

prevenindo até perdas no mesmo. Assim, enquanto farmacêuticos podemos estar 
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mais proximos dos restantes profissionais de saúde, mostrando uma postura menos 

“fiscalizadora” e mais pariticipativa e pedagógica. 

3.1 – Sistemas e Critérios de Aquisição 

 O LMPQF é o único fornecedor do HMR1, pelo que todas as encomendas de 

medicamentos e dispositivos médicos passam por este fornecedor. Como o HMR1 se 

encontra sob a tutela do Ministério da Defesa, não participa na plataforma ACSS para 

unidades de saúde tuteladas pelo Ministério da Saúde. 

 Apesar da situação especial, no momento de negociações com delegados 

comerciais, e no momento de compra, os valores praticados no manual são 

frequentemente utilizados como referência. 

 Em casos excecionais, quando o Hospital apresenta uma rutura de stock, e não 

é possível fazer encomenda em tempo útil, os SF recorrem a empréstimos de outros 

hospitais, com os quais mantenham um relação de proximidade, sendo o pagamento 

feito logo que possível, sob a forma do medicamento emprestado, ou então recorre ao 

auxilio dos Delegados de Informação Médica, que servem de intermediários fazendo a 

ponte com outros hospitais menos proximos. 

3.2 – Requerimento de AUE’s 

 A Utilização Especial de Medicamentos reveste-se de caráter excecional e 

carece de autorização prévia a conceder pela Autoridade Nacional do Medicamento e 

dos Produtos de Saúde, INFARMED, I.P., ao abrigo do disposto no artigo 92.º do 

Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, observados os requisitos e condições 

definidas no regulamento aprovado pela Deliberação n.º 105/CA/2007, em 01 de 

março de 2007.[4]  

 O médico que pretenda a introdução de medicamentos de uso excecional, 

deverá contactar os SF nesse sentido e esse pedido deve ser analisado pela CFT. Em 

caso de aprovação, caberá aos SF a responsabilidade de tratar da requisição do 

medicamento, e de todo o processo burocrático envolvente, que está devidamente 

descrito na Deliberação nº105/CA/2007, e compreende um impresso de uso 

obrigatório, que tem de ser assinado pelo Diretor Clinico do Hospital (ANEXO IV-A), e 

um outro impresso caso o medicamento não conste do FHNM (ANEXO IV-B).   

 Estes pedidos devem ser feitos no mês de setembro de cada ano, e se aceites 

têm a validade de 1 ano. Durante o ano civil em que vigora a autorização, o Hospital 

pode superar o número de encomendas que havia previsto inicialmente, desde que 

notifique o INFARMED. 
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3.3 – Receção de Encomendas 

 A receção de encomendas é feita diariamente por um dos funcionárioa da 

farmácia hospitalar, que é responsável por conferir as existências e demais requisitos 

da encomenda com o que está na respetiva fatura (ANEXO V) ou com a guia de 

encomenda emitida pelo Laboratório Militar. 

 Se da encomenda constarem hemoderivados, além da guia de remessa, esta 

faz-se acompanhar do respetivo Boletim Analítico de Aprovação para utilização de lote 

de fabrico, emitido pelo INFARMED (ANEXO VI).  

 Este documento assegura que os medicamentos que dizem respeito ao 

certificado podem ser usados com segurança, visto o seu lote ter sido alvo de  análise 

por parte do Instituto Português do Sangue. 

 Depois da devida conferência, o original, duplicado e quadriplicado da fatura 

são devolvidos ao LMPQF, para que constem dos arquivos do Laboratório Militar, dos 

serviços financeiros do hospital e do Arquivo Central, sito em Lisboa. O triplicado é 

então guardado no Arquivo dos serviços por um periodo nunca inferior a 3 anos.  

3.4 – Armazenamento e Conservação 

 Como tive a oportunidade de visitar dois hospitais diferentes durante o estágio, 

pude ver duas formas distintas de gestão de stocks no armazém. Em ambos os 

hospitais o armazenamento de medicamentos, material e reagentes é efetuado tendo 

em conta as condições apropriadas de luz, temperatura e humidade, de forma a 

garantir a estabilidade dos mesmos, e praticam a gestão FEFO (First Expired, First 

Out). No entanto, dada a diferença de dimensão entre ambos os hospitais e o tamanho 

dos stocks, a organização interna é muito diferente. 

 No HMR1, os estupefacientes encontram-se guardados num pequeno cofre 

(ANEXO VIII); os medicamentos de frio estão localizados em duas unidades de 

refrigeração(ANEXO VII), onde os citostáticos estão devidamente separados dos 

restantes; os citostáticos estáveis à temperatura ambiente localizam-se num armário 

fechado e perto do “kit de drenamento” (ANEXO VII);  os restantes medicamentos 

estáveis a temperatura ambiente estão dispostos como já indicado(ANEXO II-C) 

 No Hospital Pedro Hispano, utilizam um método de gestão de stocks diferente, 

o Sistema Kaizen (do japonês, mudança para melhor), visando a intervenção em duas 

áreas: reorganização dos armazéns e otimização do sistema de reposição.  Assim, 

através dos Kanbam (ANEXO IX), são definidos stocks minimos de encomenda, de 

forma a prevenir quebras de stock, e promovendo a diminiuição do tempo de picking. 

Os estupefacientes estão guardados numa sala a que só farmacêuticos têm acesso, 
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existem duas câmaras frigorificas onde guardam todos os medicamentos específicos 

devidamente separados, e têm uma área especifica para os medicamentos cedidos a 

ambulatório.  

4. Distribuição 

 Segundo o Manual da Farmácia Hospitalar, a distribuição de medicamentos 

tem como objetivo garantir o cumprimento da prescrição, racionalizar a distribuição de 

medicamentos, diminuir os erros relacionados com a medicação, monitorizar a 

terapêutica e racionalizar os custos com a terapêutica[3]. 

 O Despacho Conjunto dos Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto do 

Ministro da Saúde, de 30 de dezembro de 1991, publicado no Diário da República n.º 

32, 2ª série de 28 de janeiro de 1992, torna em imperativo legal o sistema de 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária, (sendo que nem sempre este sistema 

será aplicável, devendo então aplicar-se o sistema de distribuição que melhor garanta 

os objetivos de eficácia e segurança) [3]. 

 Assim, é preciso distinguir a distribuição a Doentes em regime de internamento 

(sistema de reposição de stocks nivelados e sistema de distribuição em dose unitária 

e/ou Individual) da distribuição a doentes em regime de ambulatório que compreende 

a dispensa de medicamentos e dispositivos médicos ao público, e a dispensa de 

medicamentos sujeitos a legislação restritiva, como os estupefacientes e psicotrópicos 

ou hemoderivados[3]. 

4.1 – Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

 No HMR1 a DIDDU é feita nos Departamentos de Medicina-Internamento e 

Cirurgia-Internamento, para os quais a medicação transita em malas, para um período 

de 24 a 72 horas, dependendo da existência de fim de semana e feriados. As malas 

organizam-se por gavetas, onde a cada gaveta corresponde apenas um doente, sendo 

esta transportada pelo socorrista aos serviços (ANEXO X). 

 Neste circuito, o farmacêutico tem a responsabilidade de validar a prescrição 

médica, que atualmente é obrigatóriamente eletrónica, doente a doente, ficando o 

original da prescrição arquivada na FH. A comunicação entre Farmácia e Prescritores 

prima pela celeridade e fácil entendimento, fazendo-se inclusivé, semanalmente, 

reuniões de serviço, onde além da equipa médica, um elemento dos Serviços 

Farmacêuticos também marca presença, com o intuito de constante partilha de 

informação acerca da situação dos doentes, e perspetivas de evolução da doença. 
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Sempre que ocorre uma alteração na prescrição ou do estado do doente, como alta 

hospitalar ou mudança de serviço de internamento, os SF são devidamente 

informados, mediante nova prescrição informática ou através de um documento 

informativo preenchido pelo enfermeiro (ANEXO XI). 

 Este sistema de distribuição é aquele que mostra ser o mais apropriado, e que 

melhor responde às necessidades da unidade hospitalar. Ao doente são dadas as 

garantias de qualidade, segurança e eficácia; e aos profissionais de saúde é dada a 

oportunidade de se centrarem apenas no seu serviço, podendo desempenha-lo de 

forma mais eficiente. 

 De referir ainda que a todos os medicamentos enviados pelo sistema DIDDU, 

consta obrigatoriamente a sua DCI (Denominação Internacional Comum), dosagem, 

lote de fabrico e prazo de validade, podendo ainda conter outras informações como o 

nome comercial. 

 Este tipo de distribuição pretende a preparação de doses exatas doente a 

doente, garantindo a adesão à terapêutica instiuida e respetivo desperdício, o uso 

racional do medicamento, reduzindo os custos de medicação, e o acompanhamento 

farmacoterapêutico vigiando possíveis erros de prescrição e de administração dos 

fármacos. 

 Apesar das vantagens apresentadas, este sistema apresenta algumas 

desvantagens como o envolver o uso de um grande espaço fisico, a existência de 

serviço de reembalamento, e um investimento em recursos humanos devidamente 

habilitados. 

 Ao funcionamento da DIDDU estão associadas as referências do Formulário 

Nacional Hospitalar dos Medicamentos, sendo que todos os medicamentos que não 

constem destes formulários (assinalados respetivamente com a letra J) ou que exijam 

justificação médica apenas são cedidos se apresentada aos serviços a devida 

Justificação (ANEXO XII). 

4.2 – Distribuição Clássica 

 A Distribuição Clássica (DC) é o mais antigo Sistema de Distribuição de 

Medicamentos (SDM), dispondo de diversas condicionantes que propiciam o erro[5]. 

Caracteriza-se por uma dispensa de medicamentos por Serviço Clínico, baseada 

numa requisição efetuada pela enfermagem, implicando a constituição de um stock. 

 Neste sistema, os SF, em colaboração com o serviço, deliberam previamente 

todos os medicamentos que irão constituir o stock fixo e as respetivas quantidades, 

bem como a periodicidade com que os pedidos podem ser realizados[5].  
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 Por ser um sistema centrado nos profissionais de enfermagem, os SF tornam-

se meros repassadores de medicação, o que potencia a ocorrência de erros. Para 

além disso, há um consumo excessivo do tempo da enfermagem em atividades 

relacionadas com o medicamento, em detrimento dos cuidados de saúde prestados 

aos doentes[5].  

 Como em cada um dos serviços há um aprovisionamento próprio, é da 

responsabilidade dos SF verificar periodicamente as condições de armazenamento, os 

prazos de validade e se as regras de utilização estão a ser corretamente cumpridas. 

4.3 – Distribuição de Medicamentos por Reposição de Stocks 

 Neste sistema de distribuição de medicamentos, há reposição de stocks 

nivelados de medicamentos previamente definidos pelos farmacêuticos, enfermeiros e 

médicos dos respetivos serviços clínicos. Esta reposição é feita de acordo com a 

periodicidade previamente definida. O pedido dos medicamentos para reposição dos 

stocks nivelados, é feito pelo enfermeiro do serviço, é validado pelo farmacêutico e 

depois aviado por um técnico de diagnóstico e terapêutica[3]. 

 Após a requisição de cada serviço, com os produtos mais pedidos ou 

específicos da especialidade, é dada a saída informática. A encomenda é preparada 

por técnicos, e é levada ao serviço pelos auxiliares ou socorristas.  

 Este método de distribuição contempla a reposição de stock de medicamentos, 

dispositivos médicos, soros, injetáveis de grande volume, antissépticos e 

desinfetantes.  

 De assinalar ainda que nos Serviços de Urgência existem dois stocks 

diferentes, um que corresponde ao uso das Urgências, onde sendo consumido, é 

enviada uma nova requisição para os SF de forma a fazer a sua reposição, e um 

outro, que tem o objetivo de fornecer medicamentos aos outros serviços do hospital 

quando os SF estão fechados.  

 A conferência dos níveis de stock, condições de armazenamento, e validades 

da medicação de apoio existente  é feita pelos SF semanalmente. Este stock localiza-

se em sala fechada, tendo acesso a ela apenas o enfermeiro de serviço na urgência e 

a própria farmácia (ANEXO XIII).        

 Existem ainda nos diferentes serviços do hospital Carros de Emergência, que 

contém um stock de medicamentos e material definido pela CFT, cuja reposição é 

também feita desta forma (ANEXO XIV). 
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4.4 – Distribuição a Doentes em Ambulatório 

 A evolução da tecnologia do medicamento permitiu que um número significativo 

de doentes possa fazer os seus tratamentos em regime de ambulatório, com  

vantagens, nomeadamente a redução dos custos relacionados com o internamento 

hospitalar; a redução dos riscos inerentes a um internamento (p.e. infeções 

nosocomiais); ou a possibilidade do doente continuar o tratamento no seu ambiente 

familiar[3]. 

 A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório, pelos SF 

resulta da necessidade de haver um maior controlo e vigilância em determinadas 

terapêuticas, em consequência de efeitos secundários graves, a necessidade de 

assegurar a adesão dos doentes à terapêutica e também pelo facto de a 

comparticipação de certos medicamentos só ser a 100% se forem dispensados pelos 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares[3]. 

 No HMR1, este tipo de dispensa não é efetuada regularmente diretamente ao 

doente, salvo raras exceções, como o tratamento de tumores hormonodependentes, 

sendo esta medicação preparada e dispensada individualmente, diretamente para os 

serviços de consulta externa e UTA, sendo assim fornecida ao utente pelos médicos e 

enfermeiros durante a própria consulta. Para os utentes este sistema é mais prático, 

visto não terem de se deslocar à Farmácia, e têm junto do clinico os esclarecimentos 

devidos. 

 No Hospital Pedro Hispano tive a oportunidade de tomar contacto com uma 

realidade diferente. Nesta Unidade de Saúde, este atendimento é feito por 

farmacêuticos, num local separado da restante farmácia, onde é garantida a 

confidencialidade do atendimento. Durante a dispensa da medicação, é feito a cada 

doente o acompanhamento da terapêutica, procurando possíveis problemas 

relacionados com a terapêutica, confirmação de uso correto e respetiva adesão à 

terapêutica, sendo registadas no sistema informátco todas as informações relevantes 

que contribuam para um melhor acompanhamento. 
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5. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

5.1 – Estupefacientes e Psicotrópicos 

 Dada a sua natureza, estupefacientes e psicotrópicos são sujeitos a legislação 

especifica, o que implica um tratamento diferente e um controlo especial. Enquanto no 

HMR1 estes medicamentos estão armazenados num cofre, no Hospital Pedro Hispano 

estes estão armazenados numa sala fechada a chave. Em ambas as situações 

apenas os farmacêuticos têm acesso à chave/combinação da divisão. 

 No HMR1, a requisição individual de estupefacientes é efetuada através de um 

impresso quadriplicado e numerado (ANEXO XV), onde consta entre outras 

informações a DCI, dosagem,  identificação do doente e do médico prescritor. Estas 

requisições são festas pelo BO semanal, tendo em conta as suas necessidades 

(ANEXO XVI).  

 No momento da dispensa ao Enfermeiro de Serviço, este rubrica a requisição, 

confirmando que lhe foram cedidas as “N” unidades do estupefaciente/psicotrópico 

pedido. Quanto aos impressos, original e duplicado ficam, por um período nunca 

inferior a 5 anos, nos SF. O original fica no cofre, e o duplicado é colocado no arquivo. 

O triplicado fica no livro de requisições e o quadriplicado é enviado para o serviço de 

onde se fez o pedido. 

 Os SF têm a obrigação legal de trimestralmente enviar para o INFARMED os 

registos de entradas e saídas, de substâncias estupefacientes e psicotrópicas. No 

documento enviado está descrita a data de dispensa, número de prescrição, número 

de processo clínico, código de produto, nome, dosagem, quantidades compradas e 

dispensadas, médico prescritor, utente para qual foi dispensado e farmacêutico 

responsável pela dispensa. 

5.2 – Medicamentos em Ensaio 

 De momento não está a decorrer qualquer estudo no HMR1. 

5.3 – Hemoderivados 

 Com o objetivo de garantir a rastreabilidade dos produtos derivados do plasma 

humano, estes encontram-se sob a alçada de uma legislação especifica.  

 No que aos medicamentos derivados do plasma diz respeito, são regulados 

pelo Despacho do Ministro da Saúde n.º 5/95 de 25 de janeiro (Aquisição de Produtos 

derivados do Plasma Humano). 
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 Assim, de forma a manter a rastreabilidade destes produtos, os SF são 

responsáveis por registar rigorosamente a identificação dos 

lotes/fabricantes/distribuidores destes medicamentos e dos doentes alvo de 

administração. Deste forma, a dispensa destes produtos só é feita mediante a 

prescrição médica no modelo número 1804 da Casa da Moeda (ANEXO XVII), 

constituido por duas vias, via Farmácia e via Serviço. 

 O preenchimento dos quadros A e B do formulário de prescrição é da 

responsabilidade do serviço origem da prescrição, sendo da responsabilidade do 

farmacêutico, nos SF, preencher o quadro C. Cada unidade dispensada pelos SF é 

etiquetada, onde estão incluídas as condições de armazenamento, identificação do 

doente, e do serviço que procedeu ao pedido. 

5.4 – Antibióticos 

 O crescente aumento de resistências bacterianas aos antibióticos é uma 

preocupação atual para todos os profissionais de saúde, sendo por isso essencial uma 

gestão sensata e ponderada destes, no tratamento dos doentes. 

 Assim, a sua dispensa reveste-se de algumas particularidades no que ao 

HMR1 diz respeito, nomeadamente: cada um dos antibióticos tem um uso pré-

determinado de dias, caso se trate de profilaxia ou tratamento, correspondendo a 

protocolos especificos. Geralmente cada ciclo de tratamento corresponde a um 

período de 7 dias, podendo este ser excedido com nova prescrição médica, ou se na 

prescrição original estiver definida um tempo de terapêutica alargado. 

 Os protocolos específicos são definidos pela CFT, e adequam-se a 

patologias/situações clínicas específicas como infeções resistentes à antibioterapia 

instituida ou casos de profilaxia pré-cirurgica (ANEXO XVIII). 

5.5 – Citotóxicos 

 Os citotótoxicos são medicamentos que envolvem riscos elvados tanto para os 

doentes, como para os profissionais de saúde que o manipulam, por isso tal como em 

outras unidades de saúde, são sujeitos a cuidados especiais no que ao 

armazenamento, transporte e manipulação diz respeito. 

 Na Farmácia, estes são guardados num armário especifico e exclusivo, junto 

do kit de derrame, e são dispensados individualmente por farmaco/identificação do 

doente, e transportados dentro de uma mala termica. 

 Na  farmácia é feito o arquivo dos originais da prescrição médica, o que permite 

ao farmacêutico responsável fazer o seguimento da evolução da patologia. Destes 

protocolos consta o protocolo terapêutico propriamente dito, o quadro clínico do 
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doente, o esquema a utilizar, o número de ciclos e a medicação de suporte à 

quimioterapia.  

 No HMR1, a prescrição dos doentes é organizada semanalmente 

conjuntamente entre os SF e o serviço de UTA. Para além da prescrição médica, é 

partilhado um documento com o resumo dos fármacos dos doentes de cada semana 

entre os SF e o enfermeiro chefe do serviço. 

 Quando ocorre algum evento inesperado, como o doente não fazer terapêutica 

por risco de comprometer o seu sistema imunitário, por ter alta ou por falecimento, a 

medicação é devolvida à farmácia, acompanhada de um documento a notificar a 

ocorrência. 

5.6 – Urologia 

 Nesta unidade de tratamento, os medicamentos aqui utilizados, à imagem do 

que acontece com os medicamentos citotóxicos, são sujeitos a um controlo especial. 

O tipo de tratamento é muito semelhante, quer em termos de protocolo, como em 

termos de transporte. A medicação é preparada semalmente, e também é feito o 

seguimento ao doente. Como a medicação está pré-definida, quando ocorrem 

alterações é responsabilidade do serviço notificar a farmácia do sucedido.  

5.7 – Gases Medicinais  

 Foi no ano de 2006, com a publicação do novo estatuto do medicamento 

(Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto) que os Gases Medicinais viram o seu 

enquadramento alterado, deixando de ser tratados como dispositivos médicos, e 

passando a ser legalmente medicamentos.  

 Pelas propriedades físicas inerentes a esta forma medicamentosa, o seu perfil 

de armazenamento, distribuição e administração  compreende algumas 

particularidades. O seu armazenamento compreende três possibilidades: reservatório 

criogénico, garrafas de ar presentes nas ambulâncias e serviços, e rampas de garrafas 

colocadas em armazém próprio. O sistema de gases medicinais contempla ainda o 

sistema de exaustão de gases anestésicos, sistema de vácuo e sistema de produção 

de ar medicinal. 

 Foi-me proposto pela orientadora de estágio e restante equipa de 

farmacêuticos a elaboração de um trabalho sobre o enquadramento legal dos gases 

medicinais, e a sua aplicabilidade no HMR1. Este foi um desafio que me permitiu 

tomar contato com as particularidades desta forma farmacêutica, olhar de forma critica 

as instalações do hospital, e apresentar propostas de melhoramento ao que já é feito 

pelos SF. 
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 A minha presença no Hospital Pedro Hispano, permitiu também perceber que 

esta é uma área “nova” para a maioria dos farmacêuticos hospitalares, tendo sido até 

proposto pela equipa, que eu fosse lá apresentar o trabalho posteriormente, de forma 

a que  tenham a oportunidade de ver os seus conhecimentos atualizados, no que a 

esta área diz respeito. 

6. Farmacotecnia 

 Atualmente são poucos os medicamentos que se produzem nos hospitais, pelo 

que as preparações que se fazem atualmente, destinam-se essencialmente a doentes 

individuais e específicos (fórmulas pediátricas); reembalagem de doses unitárias 

sólidas; preparações assépticas (soluções e diluições de desinfetantes); e 

preparações estéreis ou citotóxicas individualizadas[3]. 

 Apesar da preparação de medicamentos se ter alterado, mantêm-se a 

exigência de produzir preparações farmacêuticas seguras e eficazes. Para que esse 

objetivo seja alcançado é necessário haver uma estrutura adequada e um sistema de 

procedimentos que assegure um “Sistema de Qualidade na Preparação de 

Formulações Farmacêuticas” [3]. 

6.1 – Preparação de Estéreis 

 Umas das áreas a que tive acesso durante a semana que estagiei no Hospital 

Pedro Hispano, foi a da Unidade de Preparação de Estéreis. Nesta unidade são 

realizadas misturas nutritivas para Neonatologia, nomeadamente para bebés 

prematuros ou bebés com determinadas patologias (por exemplo o síndrome de má 

absorção). 

 Na preparação das preparações estéreis a principal preocupação é a não 

contaminação do produto. Além da preparação propriamente dita, o farmacêutico é 

também responsavel pela validação da prescrição médica (dados do doente, data da 

prescrição e quantidades de cada composto da mistura). 

 De forma a assegurar a esterilidade destas preparações, existem 

procedimentos escritos, elaborados e assinados por um farmacêutico, tais como: 

- Existência de um manual de procedimentos de trabalho na zona de preparação; 
- Diário de registo da sala da câmara de fluxo laminar horizontal (CFLH); 
- Ficha de controlo/garantia de qualidade.  

 O calculo das quantidades de cada dos componentes da mistura é feito 

informaticamente tendo por base a prescrição médica. Àssociado à embalagem final 

da mistura, e aos protocolos/registos da preparação está sempre um rótulo específico 
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que assegura a correta identificação do doente ( nome da mãe do recém-nascido, n.º 

do processo, composição qualitativa e quantitativa, data de preparação e ritmo de 

perfusão), e a rastreabilidade do processo.  

 De acordo com o estipulado no Manual de Farmácia Hospitalar, no Hospital 

Pedro Hispano, existe uma divisão especificamente destinada à produção destas 

preparações, que compreende as seguintes áreas: 

- Zona suja para higienização e mudança de roupa; 
- Adufa entre antecâmara e sala de preparação (sistema de duas portas); 
- Sala de preparação. 

 Em ambas as Unidades de Saúde as preparações de Nutrição Parentérica 

destinadas a adultos são adquiridas já prontas, pelo que não ocorre a preparação 

destas. 

6.2 – Preparação de Citotóxicos 

 Os procedimentos de preparação de citotóxicos do HMR1 e do Hospital Pedro 

Hispano apresentam muitas diferenças entre si, isto devido à falta de investimento do 

HMR1 nesta área, o que se deve não à falta de vontade dos SF ou da direção do 

hospital, mas sim da onda de cortes que estão em curso a nível nacional. 

 Assim as principais diferenças focam-se no responsável pela reconstituição dos 

citotóxicos (no HMR1 é um enfermeiro especializado, e no Hospital Pedro Hispano são 

dois farmacêuticos especializados), na sala de preparação (no HMR1 a reconstituição 

é feita numa câmara de fluxo laminar que está localizada numa sala de passagem, 

contigua à sala de administração dos citotóxicos, a que todos têm acesso, e no 

Hospital Pedro Hispano existe uma sala com as mesmas áreas da sala de preparação 

de estéreis – zona suja, adufa entre antecâmara e sala de preparação e sala de 

preparação – onde a passagem de material e fármacos é feita por uma porta de 

passagem própria) e na validação do processo de preparação (no HMR1 os calculos 

não são duplamente confirmados enquanto que no Hospital Pedro Hispano são). 

 No Hospital Pedro Hispano tive ainda a oportunidade de estar em contacto com 

as rotinas de registo dos produtos que entram na sala de preparação, como na zona 

suja, onde existe um armazém próprio quer de citotóxicos, como de soros utilizados na 

reconstituição dos mesmos e de material de apoio que é utilizado. São sempre 

registados os lotes e validades dos mesmos de forma a garantir a rastreabilidade do 

que é feito. 

 É ainda feito diariamente o registo da temperatura da arca de refrigeração, e da 

sala suja, e também da pressão existente na sala de preparação (que tem de estar 

sempre negativa). 
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 Tal como na Unidade de Preparação de Estéreis é feita uma colheita aleatória 

de uma preparação de forma a ssegurar o controlo microbiológico do local. O 

protocolo de limpeza e desinfeção da área de preparação de citotóxicos é 

significativamente diferente entre as duas unidades de saúde, ainda assim assenta em 

ambas na utilização de alcool a 70º e a utilização de luz UV na câmara de fluxo 

laminar vertical. 

6.3 – Reembalagem de Medicamentos 

 A reembalagem e rotulagem de medicamentos unidose deve ser efetuada de 

maneira a assegurar a segurança e qualidade do medicamento[3]. 

 No HMR1 a reembalagem apresenta-se como a solução para garantir que 

todos os medicamentos distribuidos em unidose apresentem  na embalagem primária 

a sua DCI, dosagem, validade e lote.  

 A reembalagem de medicamentos mostra-se necessária porque nem  todas as 

industrias garantem a presença destes dados em todos os medicamentos quando os 

comprimidos são individualizados, e por vezes surge a necessidade de efetuar alguma 

manipulação, como a divisão de comprimidos (por exemplo no caso da metadona, nos 

Hospital Pedro Hispano). 

 No HMR1 utiliza-se uma máquina de reembalamento, que está presente nos 

SF que permite a transcrição das informações necessárias. Se os comprimidos se 

mantiverem no blister original a validade original mantem-se, no entanto se ocorrer a 

manipulação então estes vêm o prazo de validade reduzido a 6 meses.  

 Nos SF é feito ainda um outro tipo de reemblamento quando se trata de 

preparações medicamentosas fotossensiveis. Este é o caso de algumas preparações 

injetaveis que são envolvidas em papel de alumínio. 

7. Relação Farmacêutico-Doente 

7.1 – Farmacovigilância 

 Em Portugal, o Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em 1992, pelo 

Despacho Normativo n.º 107/92, de 27 de junho, sendo atualmente regulamentado 

pelo Decreto-Lei n.º 242/2002 de 5 de novembro[3]. 

 O Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED), é a entidade 

responsável pelo acompanhamento, coordenação e aplicação do Sistema Nacional de 

Farmacovigilância[3]. 
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 Todos os profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos hospitalares, 

integram a estrutura do Sistema Nacional de Farmacovigilância, tendo a obrigação de 

enviar informação sobre reações adversas que ocorram com o uso de 

medicamentos[3]. 

 A pró-atividade do farmacêutico hospitalar nesta área é de primordial 

importância pela inovação e agressividade de muitos dos fármacos usados nesses 

hospitais[3]. 

 Em termos de procedimento, deve haver recolha e registo adequado de 

qualquer ação adversa grave ou não esperada a um medicamento e as notificações 

(ANEXO XIX) devem ser enviadas rapidamente para o Serviço Nacional de 

Farmacovigilância[3]. 

 No HMR1 tive a oportunidade de presenciar momentos em que enfermeiros e 

médicos dos serviços hospitalares contactaram os farmacêuticos para notificar 

reações adversas ao medicamento, pedindo orientações para fazer a notificação, ou 

pedindo a vigilância dos farmacêuticos no sentido de saber se seria um caso isolado, 

ou já presenciado num outro serviço. 

7.2 – Farmacocinética 

 A farmacocinética clínica é um ramo da farmácia hospitalar, cujo objetivo 

primordial é uma correta administração de fármacos resultante da medição de níveis 

séricos desse fármaco, o que se traduz por um controlo terapêutico individualizado[3]. 

 Esta é uma área que responde à necessidade de individualizar a terapêutica, 

aproximando-a da variabilidade individual de cada um de nós, otimizando o efeito 

terapêutico e reduzindo possiveis reações adversas. Atualmente existe um protocolo 

firmado com o Hospital de Santo António para a monitorização de Vancomicina e 

Amicacina. 

Infelizmente, tendo contacto com duas unidades hospitalares diferentes, tive a 

oportunidade de perceber que esta é uma área pouco explorada pelo farmacêutico em 

Portugal.  

 Esta é uma lacuna que existe não por falta de vontade do farmacêutico, mas 

porque para que tal aconteça é necessário que o número de farmacêuticos por 

hospital aumente, o que é um contrassenso neste momento de contenção de custos. 

7.3 – Farmácia Clínica 

 A farmácia clínica é um conceito que transforma a farmácia hospitalar de 

fabricante e dispensador de medicamentos, para uma entidade que prima pela 
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intervenção farmacêutica baseada no doente e na melhor maneira de lhe dispensar os 

cuidados farmacêuticos com os menores riscos possíveis[3]. 

 Para isso, o farmacêutico hospitalar tem de fazer parte da equipa clínica, 

acompanhando diretamente o doente nos serviços, prestando apoio contínuo aos 

médicos e enfermeiros desse serviço. Para que este tipo de serviço seja posto em 

prática é necessário haver farmacêuticos especializados e disponíveis, assim como 

suporte técnico adequado[3]. 

 À imagem do que acontece com a Farmacocinética, este é um serviço 

desaproveitado a nível hospitalar. Para que este tipo de competências sejam 

desenvolvidas é necessário que ocorra a prova de que além do benefício terapêutico 

do doente, e do aumento da performance da equipa hospitalar, estas atividades 

tragam redução de custos monetários inerentes à morbilidade e mortalidade 

hospitalar. 

8. FHNM 

 O FHNM é um manual para profissionais de saúde em meio hospitalar, e 

segundo o Despacho nº 13885/2004 de 25 de junho é de uso obrigatório pelos 

Hospitais pertencentes ao SNS e hospitais S.A.. O mesmo documento decreta que, a 

nível hospitalar, apenas devem ser utilizados medicamentos que se encontrem no 

FHNM, e que a utilização de medicamentos que não constem do formulário, depende 

da inclusão em adenda própria. 

 O FHNM define-se como um documento orientador da prática hospitalar, 

orientando a escolha terapêutica perante a oferta de medicamentos.  

9. Comissões Hospitalares 

 As comissões hospitalares apresentam-se como órgãos consultivos, que 

tendem a reunir em si as diferentes classes dos profissionais de saúde, zelando pelo 

bom funcionamento da unidade hospitalar. 

 Atualmente, no HMR1, estão em funcionamento três comissões, a Comissão 

de Farmácia e Terapêutica, a Comissão de Controle de Infeção e a Comissão de 

Ética. 

 O farmacêutico apenas faz parte das duas primeiras comissões,sendo que a 

comissão de ética é composta pela direção do HMR1. A Comissão de Controle de 

Infeção tem como propósito prevenir, detetar e propor medidas de controle das 
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unidades de infeção, englobando as áreas de desinfeção e tratamento de resíduos, e 

esta foi uma comissão com a qual não tive contacto.  

9.1 – Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 A Comissão de Farmácia e Terapêutica, regida pelo Decreto Regulamentar 

número 3/88 de 22 de janeiro é presidida pelo pelo diretor clínico do hospital, ou por 

um dos seus adjuntos, sendo os restantes médicos nomeados por si. Os 

farmacêuticos presentes na CFT são nomeados pelo diretor dos SF. Esta é uma 

comissão paritária, onde estão presentes três farmacêuticos e três médicos, e onde o 

presidente da comissão não tem voto de qualidade. 

 As principais competências da CFT são: 

- Funcionar como órgão consultivo e fazer a ponte entre médicos e farmacêuticos; 

- Avaliar e autorizar a administração de medicamentos que não façam parte do FNMA 

ou necessitem de justificação; 

- Contribuir para uma política racional do uso do medicamento, como por exemplo o 

uso de antibióticos, ou de citotóxicos. 

- Avaliar e aprovar propostas de entrada ou de troca de medicamentos no HMR1 (por 

exemplo a troca de enoxaparina por nadroparina, ou então a troca de pantoprazol por 

ranitidina). 

 

 A perceção que me foi transmitida pelos farmacêuticos, foi a de que esta é uma 

comissão funcional (tem reuniões ordinárias marcadas mensalmente e extraordinárias 

quando necessário), onde reina o bom senso e a defesa da saúde do doente, aliando 

a isso a procura da diminuição de gastos com as terapêuticas instituidas no hospital.  

 Esta é sem dúvida a demonstração prática de que a organização hospitalar só 

tem a ganhar quando os diferentes profissionais de saúde trabalham em harmonia, na 

senda de fazer sempre o melhor possível, tendo o cuidado de não colocar nunca em 

risco o serviço prestado aos doentes. 

 10. Outras Considerações  

10.1 – Congresso APNEP 2013 

 Durante os dias 22 e 23 de abril participei no XV Congresso da Associação 

Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica (ANEXO XX), que decorreu nas salas 

de cinema ZON Lusomundo NorteShopping, cujo mote foi “Porque saber nutrir é 

importante”. 

 A principal lição que trouxe da participação neste evento foi o conhecimento da 

existência de uma associação que reune em si as diferentes profissões que servem o 
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doente em meio hospitalar. Ali o centro do congresso era o doente, e aquilo que cada 

um de nós pode fazer diariamente por ele. 

 Neste congresso participaram médicos, médicos-dentistas, farmacêuticos, 

enfermeiros e nutricionistas, que de painel em painel tiveram a oportunidade de 

ensinar os colegas, e restantes profissionais o que podiam fazer pelo doente, como o 

podiam fazer, e como podiam ajudar/ser ajudados. 

 Participei numa das palestras, que procurava reunir aí os Bastonarios da 

Ordem dos Médicos, Farmacêuticos e Nutricionistas, focando o debate no tema 

“Suporte Nutricional: Que futuro?”. 

 Neste debate apenas estiveram presentes a atual Bastonária da Ordem dos 

Nutricionistas e um Bastonário da Ordem dos Médicos (que a liderou no início dos 

anos 2000), faltando a representação da nossa Ordem. 

 Foi com pena que não vi lá a nossa classe profissional representada, pois são 

eventos como este,  que mostram outros caminhos que não o tradicional rumo da 

farmácia de oficina, e que nos permitem mostrar aos outros o quão importantes somos 

na equação saúde/doente. 

 Em suma, depois das várias intervenções da mesa e da plateia, pude concluir 

que há muito a melhorar na nutrição hospitalar, e que também o farmacêutico tem um 

contributo a dar, nomeadamente no controlo de qualidade dos produtos dietéticos 

utilizados. 

10.2 – Bloco Operatório 

 No estágio hospitalar foi me dada a oportunidade de assistir a uma cirurgia no 

Bloco Operatório durante a visita a este serviço. Tendo aceite o desafio colocado, tive 

então a oportunidade de conhecer as rotinas de um bloco, assistido a duas cirurgias, 

uma ortopédica que visava a remoção de um joanete, e uma segunda que visava a 

extração de um cancro no estômago. Foi uma experiência única, que permitiu ver o 

trabalho que os nossos parceiros enfermeiros e médicos realizam no árduo trabalho 

de salvar vidas. 

 Nesta visita pude ainda ver a organização do serviço, ver o local e forma de 

armazenamento de dispositivos médicos e medicamentos, assim como as rotinas de 

tratamento de residuos e esterilização do material. 

 Apesar deste serviço se localizar no edificio novo do hospital, este revela 

algumas deficiências, que podem colocar em causa a sua eficiência, principalmente no 

que diz respeito à esterilização. Esta é realizada com alcool etilico a 70º  e numa 

câmara própria que vaporiza o material com óxido de etileno, mas existem problemas 

que colocam em causa a segurança durante o transporte de material.   
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10.3 – Nefrologia e Sistema de Tratamento de Águas 

 Na última semana de estágio, acompanhado pelo Dr. Vítor Silva, visitei o 

departamento de nefrologia, podendo assim conhecer as rotinas do serviço de 

hemodiálise, os sacrifícios que os doentes passam, e de ver no doente uma cara em 

vez de apenas um nome na lista da mala dos medicamentos. 

 Mais do que saberes científicos, tomei contacto com saberes de índole pessoal 

e humano, conhecendo os problemas inerentes à terapêutica do doente e procurando 

saber se do lado da farmácia é possível fazer mais ou fazer melhor. 

 Acompanhado pelo enfermeiro chefe do serviço, pude ver o funcionamento das 

máquinas, os requisitos das mesmas, e os parametros controlados em cada diálise. A 

diálise visa filtrar o sangue de cada doente, procurando reduzir-lhe o edema 

generalizado que o doente possui por falta da micção, e que envolve uma grande 

perda de liquidos num curto espaço de tempo. Fui também alertado para a importância 

da qualidade da água, para a qualidade dos materiais utilizados e pelo elevado risco 

de infeção a que estes doentes estão expostos. 

 No seguimento da visita ao Serviço de Nefrologia pude visitar a zona do 

hospital onde está confinado o sistema de tratamento de água, que é usada no 

sistema de hemodiálise. 

 A água proveniente da corrente geral dos Serviços Municipais de Águas e 

Saneamento  do Porto, é sujeita a vários processos físicos e quimicos de tratamento, 

que contribuem para que a sua qualidade corresponda à padronizada para este tipo de 

utilização. 

 A água original, passa desde logo por um filtro anticloretos, de forma a reduzir 

drásticamente os níveis deste ião, que estão sempre elevados dado o processo de 

cloração utilizado na Estação de Tratamento de Águas. Após este processo químico a 

água resultante passa por alguns filtros fisicos cujo objetivo é retirar impurezas sólidas 

que estejam presentes na água, ora por filtros de membranas, ou pelo sistema de 

osmose reversa. Durante o seu percurso a água passa ainda por por filtros de carvão 

ativado, cujo objetivo é fazer o ajuste da quantidade de iões presentes na água. 

 Durante todo o percurso a água é sujeita a controlo químico (nível de pH ou de 

Carbonato) a controlo físico (temperatura) e a controlo microbiológico. Saliento ainda o 

facto de existir uma plataforma de esterilização UV, que não é utilizada por apresentar 

mais desvantagens do que vantagens, nomeadamente possibilitar a lise bacteriana 

com a possível libertação de endoxinas que possam ser muito prejudiciais para os 

doentes que vão fazer hemodiálise. 
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 Esta foi uma visita muito interessante, pois deu-me a oportunidade de visualizar 

na prática aquilo que aprendemos em disciplinas como hidrologia, que aparentemente 

representa uma área de conhecimento que não está ao alcance do farmacêutico. 

10.4 – Reuniões com Delegados de Informação Médica 

 As reuniões de Delegados de Informação Médica com os SF no HMR1 são 

sujeitos a marcação prévia e estão confinadas a um determinado horário nos dias 

específicos.  

 Estas reuniões são extremamente importantes pois representam 

oportunidades. Oportunidades de aprender com aqueles que procuram promover 

terapias inovadoras ou fármacos que não são utilizados no HMR1, oportunidades de 

baixar as despesas do hospital no que aos medicamentos diz respeito, dado que estes 

são também momentos de negociação, e oportunidades de construir relações de 

confiança com estes profissionais o que muitas vezes leva a mais valias (por exemplo 

na falha de medicamentos, muitas vezes são os delegados aqueles que garantem que 

a medicação não falha ao doente a tempo e horas). 

  Durante o estágio pude assistir a reuniões com delegados de várias 

instituições, nomeadamente Janssen Cilag, AirLiquid, GlaxoSmithKlein (GSK) e 

Sendal.  Na reunião com os representantes da GSK tive a oportunidade de intervir 

produtivamente, dado que me tinha sido colocado previamente o desafio de analisar a 

proposta de introdução da Nadroparina contra a presença da Enoxaparina. Tive então 

de fazer a análise farmacológica e terapêutica de ambas as moléculas recorrendo a 

bibliografia própria, como guidelines da American College of CHEST Physicians ou 

outros artigos cientificos disponíveis, que estavam compilados na capa de 

apresentação da molécula, entregue pela Delegada de Informação Médica aos SF.  

 Esta é uma vertente que à partida não é suscetivel de ser abordada durante o 

estágio e que mostrou ser uma real mais valia, permitindo trabalhar competências 

como a análise crítica, a capacidade de pesquisa, e a ponderação de prós e contras 

de cada proposta apresentada. Aconselho vivamente que esta experiência continue a 

ser proporcionada aos próximos estagiários desta instituição, e que se possível, seja 

alargada a outras unidades hospitalares.  
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ANEXO I –  Esquema do Piso Inferior dos SF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Ligação Farmácia Hospitalar/Laboratório Militar; 

2- Formas Farmacêuticas orais sólidas; 

3- Formas Farmacêuticas orais líquidas; 

4- Dispositivos Médicos; 

5- Dispositivos Médicos; 

6- Dispositivos Médicos; 

7- Dispositivos Médicos; 

8- Dispositivos Médicos; 

9- Área de refrigeração – Armazenamento de citotóxicos; 

10- Armário de Armazenamento de citotóxicos; 

11- Zona de preparação de Unidose; 

12- Area de refrigeração – Armazenamento de medicação termosensível; 

13- Zona de passagem; 

14- Armário de Arquivo 

15- Armário de hemoderivados 

16- Cofre 

17- Armário de medicação utilizada na DIDDU 
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ANEXO II-A –  Àrea de Preparação de Dose Unitária  
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ANEXO II-B – Balcão de Receção/Envio de Encomendas 
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ANEXO II-C – Armazém 
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ANEXO II-D – Ligação entre SF e LMPQF 
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ANEXO III – Análise ABC 
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ANEXO IV-A – Requerimento de Utilização Especial 

  



RELATÓRIO DE ESTÁGIO – FARMÁCIA HOSPITALAR 2012/2013 

 

33 João Tiago C. Azevedo M. Teixeira | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto  

 

ANEXO IV-B – Requerimento de Utilização Especial 
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ANEXO V – Exemplo de Fatura 
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ANEXO VI – Certificado de Aprovação de Libertação do Lote 

 

 

 

 

ANEXO VII – Cofre dos Estupefacientes 
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ANEXO VII – Unidades de Refrigeração 
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ANEXO VIII – Armário dos Estupefacientes 
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ANEXO IX – Kanban 
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ANEXO X – Malas de Transporte na DIDDU 
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ANEXO XI – Prescrição Individual Extraordinária 
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ANEXO XII – Justificação de Prescrição 
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ANEXO XIII – Armazém existente no Serviço das Urgências 
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ANEXO XIV – Carros de Emergência 
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ANEXO XV – Requisição de Estupefacientes 
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ANEXO XVI – Requisição Semanal de Estupefacientes pelo Bloco 
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ANEXO XVII – Modelo nº 1804 da INCM  
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ANEXO XVIII – Protocolo de Antibioterapia 
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ANEXO XIX – Folha de Notificação de Reações Adversas 

  



RELATÓRIO DE ESTÁGIO – FARMÁCIA HOSPITALAR 2012/2013 

 

49 João Tiago C. Azevedo M. Teixeira | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto  

 

ANEXO XX – Congresso da APNEP 
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