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Introdução 

 

 

O estágio em farmácia comunitária surge de forma a finalizar o mestrado integrado 

em ciências farmacêuticas, sendo um ponto crucial no início do desenvolvimento como 

profissional de saúde. 

 

Assim, após quatro meses de estágio na Farmácia Alves, emerge o momento de 

tentar descrever de forma sucinta toda esta experiência enriquecedora, não só do 

ponto de vista técnico e profissionalizante mas também pessoal. 

 

O estágio permitiu-me perceber a importância do Farmacêutico na sociedade, 

sendo de facto um trabalho privilegiado por poder ter um contacto tão próximo com o 

utente. Apesar de todas as dúvidas, incertezas e inseguranças, a vontade e 

necessidade de aprender foram maiores, tornando este estágio uma experiência 

essencial e inesquecível. 

 

Ao longo deste relatório pretendo descrever todo o trabalho que desenvolvi durante 

o meu estágio, sendo o mais concisa e explícita possível. 
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1. Organização do Espaço Físico e Funcional da Farmácia 

 

1.1. Localização Geográfica 

  As instalações da Farmácia Alves situam-se na 

Praça Exército Libertador, nº 62, 4250-204 Porto, na zona 

do Carvalhido.  

  A sua localização é extremamente favorável, uma 

vez que se localiza perto de vários centros de saúde, 

permitindo uma grande afluência de utentes após a consulta  

médica. A maioria dos utentes são clientes habituais, que 

habitam nas imediações da farmácia, permitindo um 

relação utente-farmacêutico mais próxima, amplificando 

bastante a adesão à terapêutica e a confiança depositada 

nos cuidados de saúde prestados. 

 

 

1.2. Horário de Funcionamento  

  A Farmácia Alves encontra-se aberta ao público de segunda a sábado das 9h 

às 20h. Encontra-se, ainda, em Serviço Permanente (24 horas) uma vez todos os dois 

meses. 

 

1.3. Recursos Humanos 

A equipa da Farmácia Alves é constituída por vários profissionais: 

 Diretora Técnica: Dr.ª Maria Teresa Almeida; 

 Farmacêuticos Adjuntos: Dr.ª Sara Neto e Dr. Filipe Nascimento; 

 Farmacêutica: Dr.ª Diana Oliveira; 

 Técnicas de Diagnóstico e Terapêutica: Susana Soares e Mafalda Luís; 

 Técnica Operacional: Dona Albertina Rodrigues. 

 

  Todos os profissionais encontram-se devidamente identificados através de um 

cartão no qual consta o nome, fotografia e função desempenhada. 

 

1.4. Espaço Físico Exterior e Interior 

O espaço físico da Farmácia Alves encontra-se organizado de acordo com as 

especificações previstas no Decreto-Lei2 em vigor no que respeita à segurança, 

conservação e preparação dos medicamentos, bem como a acessibilidade por parte 

de todos os utentes, garantindo a privacidade e a comodidade constantemente. 

Figura 1 Localização da 

Farmácia Alves1 

Figura 2 Vista exterior da 

Farmácia Alves1 
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Deste modo, estão cumpridos todos os propósitos das Boas Práticas 

Farmacêuticas para a farmácia comunitária, estando o espaço exterior devidamente 

identificado com a palavra “FARMÁCIA” e símbolo de “cruz verde”.3 

O espaço interior da Farmácia Alves encontra-se organizado da seguinte forma: 

 Montra: área de espaço reduzido, localizada do lado esquerdo da porta de 

entrada, onde são colocados os mais diversos produtos desde dermocosmética 

a artigos de puericultura. Este local é muitas vezes aproveitado de modo a dar 

a conhecer as promoções em vigor, sempre adequadas à época do ano. É 

importante referir que não são colocados Medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) que possam incentivar à auto-medicação, tais como 

expectorantes, analgésicos, entre outros; 

 Área de atendimento ao público: espaço com área mais abrangente, 

permitindo um atendimento mais rápido de todos os utentes, uma vez que é 

composta por quatro postos de atendimento informatizado. Este espaço 

garante um contacto próximo e adequado com o paciente, respeitando sempre 

a sua privacidade. Atrás do balcão, em prateleiras, encontram-se os mais 

diversos produtos de dermocosmética agrupados de acordo com a sua linha 

comercial e ainda, MNSRM tais como xaropes antitússicos, expectorantes, 

analgésicos, entre outros. 

Na entrada da farmácia, do lado direito, encontra-se uma balança destinada a 

controlo do peso e medição da altura, e ainda um aparelho para a 

determinação da Pressão Arterial. 

Existe ainda um banco a meio da área de atendimento ao público de modo a 

permitir que os utentes idosos ou com dificuldade motoras possam esperar 

enquanto esperam pela sua vez; 

 Área de atendimento personalizado: pequeno espaço localizado perto da 

entrada da farmácia, constituído por um pequeno balcão, com uma cadeira 

confortável, permitindo ao doente repousar enquanto são efetuadas as mais 

diversas medições: medição manual da Pressão Arterial e punção capilar para 

determinação dos níveis plasmáticos de glicose, colesterol total e triglicerídeos; 

 Área de aprovisionamento: é neste local onde se encontra o computador 

central da farmácia através do qual são realizadas as encomendas, a receção 

das mesmas, o controlo do prazo de validade, entre outras. Existe também 

uma impressora central à qual estão ligados todos os computadores da área de 

atendimento, permitindo obter as notas de devolução, verbetes de lotes, entre 

outros; 
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 Área de armazenamento: o armazenamento dos medicamentos é feito de 

acordo com a sua forma farmacêutica, por ordem alfabética do nome 

comercial ou por Denominação Comum Internacional (DCI) no caso dos 

medicamentos genéricos (MG), dosagem e, segundo a regra FEFO “first 

expired first out”. Os produtos estão organizados da seguinte forma: 

 Em armário com gavetas estão os medicamentos por ordem alfabética 

de nome comercial (comprimidos e cápsulas) e ainda as preparações 

semi-sólidas (pomadas, cremes, geles, pastas), preparações injetáveis, 

gotas orais, oftálmicas ou auriculares e, por fim lancetas e tiras para a 

determinação da glicemia; 

 Em prateleiras encontram-se os MG por ordem alfabética de DCI, bem 

como os pós e granulados; ampolas bebíveis, suplementos dietéticos e 

leites; produtos naturais e homeopáticos; medicamentos de uso 

veterinário; dispositivos médicos; produtos de higiene íntima; 

preparações liquidas de uso externo (loções e emulsões); 

 No frigorífico os produtos que exigem temperaturas entre 2 e 8ºC, tais 

como vacinas, algumas vitaminas, colírios e insulinas. 

 Laboratório: local reservado à preparação de manipulados. Apresenta uma 

banca com balança analítica, balança de pratos e uma pedra de pomadas. As 

matérias-primas estão organizadas de acordo com o seu estado físico e em 

armários próprios para o efeito. Neste local encontram-se ainda as fichas de 

movimentos das matérias-primas com os respetivos boletins de análise e as 

fichas de preparação de manipulados. 

 
 

2. Biblioteca e Fontes de Informação 

 Dada a constante evolução científica, quer farmacêutica quer médica, é essencial 

o farmacêutico dispor de fontes de informação atualizadas de modo a realizar o ato 

farmacêutico de forma exímia, com o máximo de qualidade.3 

 Assim, em todas as farmácias, deverão existir várias fontes bibliográficas 

obrigatórias, tais como a Farmacopeia Portuguesa, o Prontuário Terapêutico, o 

Formulário Galénico Português, The Extra Pharmacopeia – Martindale, entre outras.2 

 Existem outras fontes bibliográficas as quais podem ser acedidas, quando é 

necessária uma resposta rápida e credível: o CEDIME da Associação Nacional de 

Farmácias (ANF), o CIM da Ordem dos Farmacêuticos (OF), entre outros. 

Podem ainda ser utilizadas outras fontes de informação, mais rápidas, usando o 

próprio programa informático da farmácia – SIFARMA 2000 – que possui informação 
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científica sobre medicamentos: indicação farmacológica, posologia, interações, 

precauções e reações adversas. 

 

Ao longo do estágio foram várias as situações em que recorri a fontes de 

informação, principalmente ao SIFARMA 2000, de modo a dar uma resposta 

rápida aos pacientes; ao Prontuário Terapêutico e ainda ao CEDIME da ANF 

quando me deparei com um cliente que era alérgico ao mentol, tendo de 

selecionar um colutório sem este composto. 

 
 

3. Gestão e Administração da Farmácia 

3.1. Sistema Informático 

O sistema informático utilizado na Farmácia Alves é o SIFARMA 2000, tal como já 

foi referido anteriormente. 

 Este programa informático é considerado uma ferramenta essencial, permitindo 

uma automatização de todos os processos administrativos e farmacêuticos, 

contribuindo para uma fácil gestão económica e financeira. 

 O SIFARMA 2000 permite o processamento de vendas com ou sem 

comparticipação, emissão de recibo e impressão do talão de faturação. Este programa 

está acoplado dos planos de comparticipação, fazendo automaticamente o cálculo do 

preço final ao utente. 

 No entanto, este sistema informático não permite apenas realizar as vendas, ele é 

ainda utilizado para atualizar o stock aquando da compra, venda ou devolução; 

realização de encomendas; consulta das vendas; movimentação do stock; entre 

muitas mais potencialidades. 

 

3.2. Gestão de stock 

O Farmacêutico assume um papel crucial na gestão racional do stock da farmácia. 

Os principais pontos a ter em consideração são dois: a existência de um stock que 

permita responder às exigências dos utentes, evitando assim a possibilidade da perda 

do cliente; e, não ter um stock excessivo para as necessidades da farmácia, podendo 

levar a perdas económicas, por término do prazo de validade desses mesmos 

medicamentos ou produtos farmacêuticos. 

As quantidades de produtos existentes na farmácia devem ser ponderadas de 

acordo com a localização da farmácia, a rotatividade dos produtos, o tipo de clientes, a 

capacidade de armazenagem, prazo de validade, entre muitos outros fatores. 
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A Farmácia Alves tem bastante preocupação com a sua gestão de stock, 

diariamente são realizadas encomendas de forma a responder às necessidades 

dos clientes, utilizando para tal o programa informático SIFARMA 2000, que nos 

permite ter acesso às vendas dos produtos quer em termos diários, como 

mensais e até mesmo anuais. 

Durante o meu estágio, realizei um pequeno inventário dos produtos que não 

tinham rotatividade há mais de seis meses, contribuindo assim para uma melhor 

gestão de stock. 

 

3.3. Critérios de Aquisição 

Aquando da realização de uma encomenda, é necessário ter em conta vários 

critérios na seleção do fornecedor solicitado, nomeadamente: a rapidez, pontualidade 

e facilidade de entrega dos produtos; a relação preço/qualidade; as condições de 

pagamento; bonificações ou descontos; possibilidade de devolução e notas de crédito; 

entre outros. 

 

3.4. Ponto de Encomenda 

O SIFARMA 2000 permite atualizar a ficha de um produto, definindo para este um 

intervalo de stock mínimo e máximo. Deste modo, sempre que o stock de um produto 

esteja abaixo do stock mínimo (ponto de encomenda), o programa envia 

automaticamente uma proposta de encomenda para o fornecedor que se encontra 

definido na sua ficha de produto. Assim, evita-se a necessidade de consulta diária do 

stock, aprovando posteriormente as propostas de encomenda, tendo em conta de 

facto as necessidades da farmácia. 

 

3.5. Fornecedores 

As farmácias podem realizar as suas encomendas aos distribuidores grossistas ou 

diretamente aos laboratórios. 

Quando se encomenda um produto, é tido em conta os critérios de aquisição, já 

anteriormente referidos, tendo principalmente em consideração a rapidez de entrega, 

quando é necessário satisfazer as necessidades do utente. 

Sempre que se mostra mais vantajoso, em termos de descontos ou bonificações, é 

realizada uma encomenda direta ao laboratório, permitindo assim obter vantagens não 

só económicas para a farmácia mas também melhores preços para os clientes. 

 

 A Farmácia Alves trabalha essencialmente com cinco fornecedores: Alliance 

Healthcare, Cofanor, Cooprofar e, menos frequentemente OCP e Medicanorte. 



Relatório de Estágio                             Farmácia Comunitária 
 

 

7 

Alexandra Maria Oliveira Soares 

4. Encomendas e Aprovisionamento 

4.1. Execução de Encomendas 

A realização de encomendas é crucial para o sucesso de uma farmácia, na medida 

em que permite dar resposta às necessidades de todos os utentes e clientes. 

Na Farmácia Alves, cabe à diretora técnica a responsabilidade da execução de 

encomendas diárias a vários fornecedores, tendo em conta as sugestões de 

encomenda dadas pelo sistema informático da farmácia. Assim, consoante a avaliação 

das necessidades da farmácia e, tendo em conta os critérios de cada fornecedor, é 

realizada a encomenda. No entanto, dada a conjuntura atual, torna-se cada vez mais 

difícil satisfazer os pedidos dos utentes, sendo necessário um trabalho conjunto de 

todos os profissionais de saúde da farmácia, para a realização de encomendas de 

medicamentos ou outros produtos de saúde quando necessário por via telefónica. 

 Reservas 

Na Farmácia Alves, quando não existe um determinado medicamento ou produto, 

é, imediatamente, precedida a sua encomenda ao distribuidor que o possuir, 

reservando-o em nome do cliente. 

 

4.2. Receção e Conferência de Encomendas 

Os produtos encomendados chegam à farmácia em bolsas 

próprias ou caixas de cartão, consoante o armazenista. São sempre 

acompanhados pela respetiva fatura (ANEXO 1) ou guia de remessa, 

em duplicado. 

É de extrema importância verificar antes de mais, a existência  

de produtos de frio, tendo o cuidado de colocá-los o mais rápido 

possível no frigorífico. 

A receção das encomendas é realizada no programa 

informático SIFARMA 2000, fazendo a leitura ótica de todos os 

produtos, individualmente. É necessário ter em consideração 

alguns pontos aquando da receção das encomendas: 

 O estado do produto: integridade e prazo de validade; 

 O número de unidades recebidas; 

 O preço faturado dos produtos; 

 O PVP dos MSRM corresponde ao assinalado na embalagem; 

 O preço dos MNSRM e respetiva margem consoante o IVA correspondente. 

Posteriormente é dada entrada dos produtos, havendo automaticamente 

atualização do stock atual. Os produtos que tenham vindo esgotados, são transferidos 

para outro fornecedor, assegurando que não ocorra ruptura de stock. 

Figura 3 Bolsas de 
transporte dos produtos 

Figura 4 Computador central 
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No caso dos estupefacientes e/ou psicotrópicos, o procedimento de receção é 

exatamente o mesmo, apenas com a variante de serem acompanhados por um 

documento que posteriormente é assinado e carimbado pelo diretor técnico, sendo 

necessário enviar um dos exemplares ao fornecedor, ficando o duplicado na farmácia 

durante três anos. 

Durante o meu estágio, rececionei várias encomendas diariamente, tomando 

contacto com vários erros por parte dos fornecedores, tais como: 

 Produto faturado mas enviado em excesso: dar entrada do produto e 

proceder à sua devolução em duplicado, com o motivo e cópia da 

fatura original; 

 Produto faturado mas não enviado: não dar entrada do produto e 

contactar o fornecedor para que faça a nota de crédito e fature 

novamente o produto; 

 Produto com preço marcado inferior ao faturado: dar entrada do 

produto e contactar o fornecedor para que faça nota de crédito; 

 Produto não conforme (integridade ou prazo de validade): dar entrada 

do produto e proceder à sua devolução; 

Quando se recebe um produto novo na farmácia, deve-se criar uma ficha de 

produto nova ou caso esteja listado nos “produtos do dicionário” do SIFARMA 2000, 

faz-se a importação dos dados. 

 

4.3. Preço dos Medicamentos e Produtos de Saúde 

4.3.1. Medicamentos e Produtos de Saúde Éticos 

Esta categoria engloba todos os produtos cujo PVP se encontra previamente 

inscrito na embalagem. Este PVP é composto pelo preço de venda ao armazenista, 

pela margem de comercialização do distribuidor e do retalhista, pela taxa sobre a 

comercialização dos medicamentos, acrescido ainda do IVA. As margens máxima de 

comercialização dos medicamentos comparticipados e não comparticipados é de 8% 

sobre o PVP no caso dos grossistas e, 20% no caso das farmácias, deduzido o IVA.4 

 

4.3.2. Medicamentos e Produtos de Saúde OTC 

Esta categoria engloba todos os produtos que não apresentam PVP previamente 

marcado na embalagem, sendo necessário etiquetar por parte da farmácia. 

Assim, cabe à farmácia aplicar a margem de lucro consoante o produto em 

questão, sejam produtos de dermocosmética, MNSRM, produtos de puericultura, 

vitaminas, entre outros. A margem de lucro varia de acordo com o IVA associado ao 

produto. 
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Depois de calculado o preço final do produto, este é marcado com uma etiqueta na 

qual consta o seu código de barras com respetivo CNP, nome do produto, preço e taxa 

de IVA. 

 

4.4. Armazenamento 

De acordo com as Boas Práticas, “…devem ser garantidas todas as condições 

para uma correcta conservação dos medicamentos e outros produtos de saúde”.3 

O armazenamento correto dos produtos é essencial para uma boa gestão de 

stock. Assim, a arrumação dos produtos deve ser conveniente para que não ocorra o 

risco de ter medicamento fora do prazo de validade, colocando sempre os produtos 

com menor prazo de validade à frente, obedecendo à regra “First in, First out”, 

favorecendo primeiro o escoamento dos produtos mais antigos. 

Na Farmácia Alves todos os produtos estão organizados de forma prática e 

intuitiva, de modo a permitir um atendimento o mais rápido possível, com os 

mínimos erros associados. 

 

4.5. Controlo de Prazos de Validade 

O controlo de prazos de validade é crucial para o bom funcionamento de uma 

farmácia, pois é garantida a qualidade e eficácia de todos os produtos. 

Na Farmácia Alves, é feito um controlo dos prazos de validade de uma forma 

restrita, diariamente através da receção das encomendas e também 

mensalmente através da impressão de listas do SIFARMA 2000. 

Os produtos cujo prazo de validade termina nos três meses seguintes, são 

retirados, dando baixa no stock e feita a devolução aos respetivos fornecedores. 

 

4.6. Devolução de Medicamentos e Produtos de Saúde 

Não é só por motivos de prazo de validade que são feitas as devolução de 

produtos, mas também por motivos de danificação da embalagem; produto estragado; 

medicamento que foi retirado do mercado; erro na forma farmacêutica ou até mesmo 

no próprio produto. 

Em todas estas situações, é emitida uma nota de devolução (ANEXO 2) em 

duplicado que deverá acompanhar o produto, ficando uma cópia na farmácia. Esta 

nota de devolução inclui o nome comercial do produto, quandidade, preço, motivo de 

devolução, número da fatura, carimbo da farmácia e rubrica do profissional que a 

realizou. 
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Caso a devolução seja aceite, a farmácia poderá ser reembolsada através de uma 

nota de crédito (ANEXO 3), por envio dos produtos em falta ou mal enviados ou por 

troca de produto de igual valor. 

Todas as devoluções devem ser regularizadas através do programa informático, 

emitindo-se um comprovativo de regularização da devolução. 

Quando a devolução não é aceite, a farmácia recebe novamente os produtos e 

tem de fazer “quebra” no sistema informático, tendo de guardar os produtos durante, 

pelo menos, três anos. 

 
 

5. Classificação dos Produtos Existentes na Farmácia 

Numa farmácia, podem ser encontrados inúmeros produtos desde medicamentos a 

produtos de higiene oral, suplementos alimentares, dispositivos médicos, entre outros. 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, os medicamentos são classificados, 

quanto à dispensa ao público em:5 

 Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM); 

 Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

 

5.1. Medicamentos Sujeitos a Prescrição Médica Obrigatória 

Os medicamentos que estão sujeitos a receita médica preenchem uma das 

seguintes condições:5 

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

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

vigilância médica; 

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

quando usados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes do seu propósito; 

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

 

5.2. Medicamentos Não Sujeitos a Prescrição Médica Obrigatória 

São todos os medicamentos que não preencham qualquer das condições descritas 

anteriormente.5 No entanto, estes medicamentos devem conter indicações 

terapêuticas incluídas na lista de situações passíveis de automedicação. 

Assim, devem ser utilizados de um modo racional e por um período de tempo 

limitado, evitando deste modo o risco inerente à sua utilização.6 
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5.3. Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos 

Este tipo de produtos é designado por Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

(PCHC). 

Assim, Produto Cosmético é “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta 

em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

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

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

limpar, perfumar, modificar o seu aspecto, proteger, manter em bom estado ou de 

corrigir os odores corporais”.7 

A Farmácia Alves apresenta uma vasta área de exposição deste tipo de 

produtos, nomeadamente da Avéne®, RochePosay®, Eucerin®, Klorane®, 

Uriage®, entre outros. Todos os utentes podem solicitar aconselhamento acerca 

dos produtos, sendo frequente a existência de promoções, de modo a cativar os 

clientes. 

 

5.4. Preparações Oficinais e Magistrais 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, Preparado Oficinal é “qualquer 

medicamento preparado segundo as indicações compendiais de uma farmacopeia ou 

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

hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa 

farmácia ou serviço” e Fórmula Magistral é “qualquer medicamento preparado numa 

farmácia de oficina ou serviço farmacêutico hospitalar, segundo uma receita médica e 

destinado a um doente derminado”.5 

Apesar deste tipo de preparações ter caído um pouco em desuso devido à 

constante evolução cientifica farmacêutica, ainda são extramemente úteis na 

personalização e individualização da terapêutica a cada doente. 

Na Farmácia Alves preparei alguns manipulados que no decorrer do relatório 

irei referenciar. 

 

5.5. Medicamentos e Produtos Farmacêuticos Homeopáticos 

O DL nº 20/2013 de 14 de fevereiro5 define Medicamento Homeopático como 

“medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas 

homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia 

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

membro, e que pode conter vários princípios”. 

 São considerados medicamentos homeopáticos aqueles que reúnem, 

cumulativamente as seguintes características:5 
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 Sejam administrados por via oral ou externa; 

 Apresentem um grau de diluição que garanta a inocuidade do medicamento; 

 Não apresentem quaisquer indicações terapêuticas especiais na rotulagem ou 

em qualquer informação relativa ao medicamento. 

 

 Na Farmácia Alves, o stock de produtos homeopáticos é muito reduzido 

devido à baixa procura. No entanto, contactei com alguns produtos deste tipo, 

que constituem pedidos especiais aos fornecedores, uma vez que são 

manipulados homeopáticos, sendo necessário produzir noutra farmácia. 

  
5.6. Produtos Dietéticos e de Alimentação Especial 

Os alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos são considerados 

uma categoria de géneros alimentícios com vista a uma alimentação especial, sujeitos 

a processamento ou formulação especial, com vista a satisfazer as necessidades 

nutricionais de pacientes:8 

 Cujo processo de assimilação ou metabolismo se encontrem perturbados, tais 

como pessoas diabéticas ou intolerantes ao glúten; 

 Que se encontrem em condições fisiológicas especiais e possam retirar 

benefício especial de uma ingestão controlada de determinadas substâncias 

presentes nos alimentos, por exemplo, alimentos com valor energético reduzido 

destinado a controlo do peso; 

 Lactentes – crianças até aos 12 meses de idade – ou crianças dos 12 aos 36 

meses de idade. 

 

Na Farmácia Alves podem ser encontrados diversos produtos para 

alimentação infantil, nos quais se destacam as marcas Nutribén®, Aptamil®, 

Enfalac®, Miltina®, entre outros. 

 Durante o meu estágio, foram várias as vezes em que tive de prestar 

aconselhamento farmacêutico aos pais quando a criança apresentava sinais de 

inadaptação ao leite. Nestes casos, aconselhei o uso de leites específicos de 

acordo com a situação: leite anti-diarreico (AD) ou sem lactose, anti-cólicas (AC) 

ou anti-regurgitante (AR). 

 

 
5.7. Produtos Fitoterapêuticos 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, produto fitoterapêutico ou 

medicamento à base de plantas é “qualquer medicamento que tenha exclusivamente 

como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais 



Relatório de Estágio                             Farmácia Comunitária 
 

 

13 

Alexandra Maria Oliveira Soares 

preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em 

associação com uma ou mais preparações à base de plantas” e, Preparações à base 

de plantas são “preparações obtidas submetendo as substâncias derivadas de plantas 

a tratamentos como a extração, a destilação, a expressão, o fracionamento, a 

purificação, a concentração ou a fermentação, tais como as substâncias derivadas de 

plantas pulverizadas ou em pó, as tinturas, os extratos, os óleos essenciais, os sucos 

espremidos e os exsudados transformados”.9 

A fitoterapia é um método terapêutico cada vez com maior procura dado o grande 

peso dos media na publicidade dos benefícios dos produtos naturais. Existe uma vasta 

gama de produtos desde chás a soluções, cápsulas, enemas, entre outros. 

Durante o meu estágio, apercebi-me da grande solicitação deste tipo de 

produtos “naturais”, nomeadamente de vitaminas como as “ARKOCAPSULAS” e 

chás com vários fins terapêuticos, como o “BEKUNIS” que é um produto com 

efeito laxativo. 

 

5.8. Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

Um Medicamento Veterinário é definido como “toda a substância, ou associação 

de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas 

de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou 

administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, 

exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas”.10 

 É importante referir que de acordo com este Decreto-Lei, os medicamentos 

veterinários “são um bem público e recursos cruciais para a defesa da saúde e do 

bem–estar dos animais e para a proteção da saúde pública, sendo igualmente um 

instrumento de salvaguarda das produções animais, com impacto considerável na 

economia das explorações agropecuárias e alimentares.” 

 Durante o meu estágio, tive a possibilidade de assistir a uma formação sobre 

medicamentos de uso veterinário, nomeadamente do laboratório Bayer®, o que 

auxiliou em muito o meu desempenho aquando do aconselhamento e dispensa 

deste tipo de medicamentos. Surgem por vezes, prescrições veterinárias com 

medicamentos de uso humano, tal como o tramadol em gotas e a azitromicina 

em suspensão, por exemplo. (ANEXO 4) 

 

5.9. Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos englobam um vasto conjunto de produtos sendo 

destinados, pelo seu fabricante, a serem utilizados para fins comuns aos dos 
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medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana. Os 

seus fins devem ser atingidos através de mecanismos que não se traduzam em ações 

farmacológicas, metabólicas ou imunológicas.11 

Assim, Dispositivo Médico é definido como “qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo utilizado, especificamente, para fins de 

prevenção, diagnóstico ou tratamento de uma doença humana.12 

 

Na Farmácia Alves encontram-se vários tipos de dispositivos médicos, que 

me foram solicitados durante o meu estágio, tais como: 

 Material ortopédico: joelheiras, pulsos elásticos, meias de descanso e 

compressão, calçado ortopédico; 

 Material de penso: gaze, adesivos, ligaduras, compressas; 

 Material de puericultura: chupetas, biberões, bombas de retirar o leite; 

 Preservativos, termómetros, entre outros. 

 
 

6. Dispensa de Medicamentos  

O ato de dispensa de medicamentos é extremamente importante, uma vez que o 

Farmacêutico é o último profissional de saúde com que o paciente interage, podendo 

prevenir inúmeros erros de medicação. 

Assim, o Farmacêutico desempenha um papel essencial na promoção do uso 

racional do medicamento, devendo sempre certificar-se de que o utente não tem 

quaisquer dúvidas relativamente à indicação do medicamento, à posologia, a possíveis 

reações adversas, entre outros. O Farmacêutico não se deve limitar à dispensa do 

medicamento, mas sim estabelecer um contacto próximo com o utente, aconselhando-

o da melhor forma. 

 

6.1. Dispensa de MSRM 

6.1.1. Prescrição Médica e a sua Validação 

A receita médica é um documento essencial que permite a comunicação entre o 

médico prescritor e o profissional de saúde que dispensa o medicamento. 

Existem dois modelos de receitas em vigor: 

 Modelo da receita manual (ANEXO 5) – aprovado pela Portaria nº 

1501/2002 de 12 de Dezembro, atualizada pelo Despacho nº 13381/2012 de 

12 de outubro;13 

 Modelo de receita eletrónica (ANEXO 6) – aprovada pela Portaria nº 

198/2011 de 18 de maio.14 
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As regras de prescrição e dispensa de medicamentos foram recentemente 

alteradas através da publicação da Lei nº 11/2012, de 8 de março15, e da Portaria nº 

137-A/2012, de 11 de Maio16. Esta nova legislação determina que: 

 A prescrição seja efetuada por Denominação Comum Internacional (DCI) da 

substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e apresentação, devendo ser 

indicada a posologia; 

 Excecionamente, a prescrição pode ser efetuada por denominação comercial 

nos casos em que não existam medicamentos de marca ou genéricos 

comparticipados similares ao prescrito ou se o médico incluir uma das 

seguintes justificações: 

Exceção a) medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; 

Exceção b) fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED,  

intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância 

ativa; 

Exceção c) medicamento destinado a assegurar a continuidade de um  

tratamento com duração estimada superior a 28 dias. 

 A prescrição seja efetuada por meios eletrónicos, exceto nos casos de falência 

do sistema informático; inadaptação fundamentada do prescritor; prescrição ao 

domicílio; até um máximo de 40 receitas médicas por mês. 

 

Relativamente às exceções, estas só são válidas se os medicamentos forem 

prescritos isoladamente nas receitas (ANEXO 7). Apenas na exceção c) o utente pode 

exercer o direito de opção, mediante assinatura da receita médica, quando pretender 

medicamento de preço inferior ao do medicamento prescrito, sendo vedado, na 

farmácia, proceder-se a qualquer substituição por medicamento de preço superior ao 

medicamento prescrito (ANEXO 8). 

É importante referir que só podem ser prescritos no máximo quatro embalagens de 

medicamentos diferentes por receita médica e, por cada medicamento um máximo de 

duas embalagens. Tal não se aplica no caso de medicamentos sob a forma unitária, 

como é o caso da Azitromicina (dose unitária), podendo ser prescritas quatro 

embalagens do mesmo medicamento. 

 

Ambos os modelos de receitas em vigor foram recentemente modificados através 

da publicação do Despacho n.º 15700/2012, de 10 de dezembro17, obrigando as 

receitas eletrónicas a incluir as menções aos encargos para o utente, no guia de 

tratamento mencionando: 
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a) «Esta prescrição custa-lhe, no máximo, € nn,nn, a não ser que opte por um 

medicamento mais caro» quando a prescrição é realizada por denominação comum 

internacional; 

b) «Este medicamento custa-lhe, no máximo, € nn,nn, podendo optar por um mais 

barato» quando a prescrição é realizada ao abrigo da alínea c) do n.º 3 do artigo 6.º da 

Portaria n.º 137 -A/2012, de 11 de maio; 

c) «Este medicamento custa-lhe, no máximo, € nn,nn» nas restantes situações, 

quando aplicável. 

 

Existem dois tipos de receitas médicas:18 

 Receita médica normal/não renovável: validade de 30 dias consecutivos 

desde a data de prescrição (ANEXO 9); 

 Receita médica renovável: contendo até 3 vias, devendo ser impressa a 

indicação da respetiva via. Tem a validade de 6 meses desde a data de 

prescrição. Apenas podem ser prescritos em receita renovável, os 

medicamentos que se destinem a tratamento de longa duração (ANEXO 9). 19 

 

Aquando do aviamento de uma receita, existem alguns parâmetros que devemos 

analisar e ter em atenção:14,17 

1. O número da receita; 

2. O local de prescrição; 

3. Identificação do médico prescritor, com a indicação do nome profissional, 

especialidade médica, se aplicável, número da cédula profissional e contacto 

telefónico; 

4. Nome e número de utente e, sempre que aplicável, de beneficiário de 

subssistema; 

5. Entidade financeira responsável; 

6. Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas 

siglas “R” de reformado e ou “O”, se aplicável; 

7. Designação do medicamento, através da DCI; 

8. Código geral do medicamento, iniciado pelo número “5”, apresentando todas as 

possibilidades de dispensa relativamente aquela substância ativa, tendo em 

conta a respetiva forma farmacêutica, dosagem e dimensão da embalagem; 

9. Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de 

embalagens e posologia; 

10. Identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos, se aplicável; 
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11. Data de prescrição; 

12. Assinatura, manuscrita ou digital, do prescritor. 

 

Existem ainda as receitas médicas especiais aquando de acidentes de trabalho, 

tendo um aspeto completamente diferente de todas as outras receitas. Estas são 

comparticipadas pela seguradora responsável (ANEXO 10). 

 
6.1.2. Aviamento de Receita 

No ato da dispensa, o Farmacêutico desempenha um papel essencial na avaliação 

não só da validade da receita, mas também possíveis efeitos adversos, 

contraindicações, interações, precauções, entre outros. 

Durante o meu estágio deparei-me com uma situação de uma paciente que ia 

iniciar um antibiótico e solicitou-me uma pílula contracetiva, prontamente alertei-

a para o facto de o antibiótico impedir o efeito anticoncecional da pílula, 

situação que esta desconhecia. 

Devemos questionar sempre o utente se deseja todos os medicamentos que 

constam na receita e se pretende os medicamentos comerciais ou genéricos, tendo 

sempre em atenção a presença das exceções já anteriormente descritas. Assim, após 

a recolha dos medicamentos pretendidos pelo paciente, procede-se à leitura ótica 

individual do código de barras de cada um, à introdução do plano de comparticipação 

e leitura do número da receita. No final da venda, o Farmacêutico garante a inscrição 

no verso da receita a seguinte informação:17 

 Identificação da farmácia; 

 Data da dispensa dos medicamentos na farmácia; 

 Assinatura do Farmacêutico; 

 Preço total de cada medicamento dispensado, valor total da receita, encargo do 

utente em valor por medicamento e respetivo total, comparticipação do Estado 

em valor por medicamento e respetivo total, número de registo dos 

medicamentos dispensados em carateres e código de barras; 

 Espaço dedicado à declaração pelo utente da dispensa dos medicamentos, 

onde conste a frase: «Declaro que me foram dispensadas as nn,nn 

embalagens de medicamentos constantes na receita e prestados os conselhos 

sobre a sua utilização»; 

 Espaço dedicado à declaração pelo utente em relação ao não exercício do 

direito de opção: «Declaro que não exerci direito de opção»; 
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 Espaço dedicado à declaração pelo utente do seu direito de opção: «Declaro 

que exerci o direito de opção para medicamento com preço superior ao 5.º 

mais barato»; 

 Espaço dedicado à declaração pelo utente do seu direito de opção no caso de 

prescrição com justificação técnica destinada a assegurar continuidade 

terapêutica de tratamento superior a 28 dias: «Declaro que exerci direito de 

opção por medicamento mais barato que o prescrito para continuidade 

terapêutica de tratamento superior a 28 dias»; 

 No verso da receita a farmácia deverá apor ainda o respetivo carimbo de 

identificação. 

Por fim é emitida a fatura/recibo da venda com o número do utente, carimbo da 

farmácia e assinatura do Farmacêutico. 

Para efeitos de dedução em IRS, apenas serve para os medicamentos com IVA a 

6% e para os produtos com 23% apenas com cópia da receita médica. 

 

6.1.3. Comparticipação dos Medicamentos 

O Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de Maio4, alterado pelo Decreto-Lei n.º 106-

A/2010, de 1 de Outubro, prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos 

através de um regime geral e de um regime especial (Dispensa em Farmácia 

Hospitalar ou Dispensa em Farmácia de Oficina), o qual se aplica a situações 

específicas que abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes.20 

Assim, na comparticipação de medicamentos através do regime geral, o Estado 

paga uma percentagem do PVP dos medicamentos de acordo com quatro escalões: 

1 - O escalão A é de 90 % do preço de venda ao público dos medicamentos; 

2 - O escalão B é de 69 % do preço de venda ao público dos medicamentos; 

3 - O escalão C é de 37 % do preço de venda ao público dos medicamentos; 

4 - O escalão D é de 15 % do preço de venda ao público dos medicamentos. 

 
 

6.1.4. Comparticipação dos Medicamentos Através de Preços de Referência 

Desde Março de 2003, encontra-se em vigor o Sistema de Preços de Referência 

(SPR), que aplica-se aos medicamentos comparticipados incluídos em grupos 

homogéneos (GH). Assim, o SPR estabelece um valor máximo a ser comparticipado 

correspondendo ao escalão ou regime de comparticipação aplicável calculado sobre o 

preço de referência ou igual ao Preço de Venda ao Público (PVP) do medicamento, 

conforme o que for inferior, para cada conjunto de medicamentos com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias activas, forma farmacêutica, 
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dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento 

genérico existente no mercado.21 

Mas afinal qual é o objetivo do SPR? Bem, o aumento da despesa pública no setor 

da saúde, principalmente na área do medicamento, levou a uma necessidade de criar 

estratégias que permitissem conter os custos e um maior rigor na comparticipação por 

parte do Estado na despesa com os medicamentos. A introdução dos Preços de 

Referência (PR) na comparticipação dos medicamentos pelo Estado tem como 

objetivo contrabalançar os preços dos medicamentos comparticipado, instituindo um 

valor máximo a ser comparticipado racionalizando os custos dos medicamentos.21 

      O Preço de Referência corresponde à média dos 5 preços mais baixos (preços 

descontados) dos medicamentos que integram cada grupo homogéneo. O cálculo é 

feito com base em 5 preços distintos, o que pode corresponder a mais do que 5 

medicamentos, independentemente de serem genéricos. 21 

 

6.1.5. Regimes Especiais de Comparticipação 

Os regimes especiais de comparticipação dos medicamentos têm de estar 

devidamente identificados na receita de modo a que o Farmacêutico durante a 

dispensa prontamente se aperceba do regime para que o possa aplicar. Estes regimes 

especiais podem ser despachos, portarias, protocolos ou patologias. 

O regime especial de comparticipação de medicamentos prevê dois tipos de 

comparticipação em função dos beneficiários, em função das patologias ou de grupos 

especiais de utentes.22 

Deste modo, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados 

no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C e D é acrescida de 15% para os 

pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima 

mensal garantida em vigor no ano civil transacto ou 14 vezes o valor do indexante dos 

apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante. 

A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos para os beneficiários do 

regime especial de comparticipação de medicamentos é de 95% para o conjunto dos 

escalões, para os medicamentos cujos preços de venda ao público sejam iguais ou 

inferiores ao quinto preço mais baixo do grupo homogéneo em que se inserem 

(informação actualizado trimestralmente pelo Infarmed – Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, IP). 23 

Durante o meu estágio, os casos de regime de complementaridade mais 

frequentes na farmácia eram o SNS com SAMS ou SAVIDA. Nestes casos, era 

necessário tirar uma fotocópia da receita com o respetivo cartão identificativo, 

de seguida colocar o plano de comparticipação no programa informático e, 
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ambas as receitas são impressas no verso, cada uma com a comparticipação do 

plano em questão. Automaticamente o programa informático determina o valor a 

pagar pelo doente e o que fica a cargo do sistema. 

 Também durante o estágio, tomei conhecimento de que alguns laboratórios 

criam determinados programas de apoio que permitem aos utentes adquirir os 

medicamentos em condições especialmente vantajosas. Um caso foi o protocolo 

que existia entre a Novartis® e a Alzeihmer Portugal para o medicamento Exelon® 

(Rivastigmina) mediante a apresentação de um cartão especial. 

 

6.1.6. Protocolo da Diabetes 

As receitas do Protocolo da Diabetes são faturadas de acordo com o definido na 

Portaria nº 364/2010 de 23 de junho de 2010. 

Assim, as receitas são faturadas no organismo DS sendo que a comparticipação 

do Estado é de 85% para as tiras-teste, seringas, agulhas e lancetas. As insulinas são 

comparticipadas a 100% pelo Estado podendo deste modo ser faturadas pelo regime 

geral de comparticipação.24 

 

6.2. Dispensa de MNSRM e Aconselhamento 

O artigo 115º do Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto define MNSRM como 

aqueles que não estão abrangidos pela definição de MSRM constante no artigo 114º 

desses mesmo Decreto-Lei.9 

Estes medicamentos, muitas vezes são chamados de medicamentos de “venda 

livre”, uma vez que podem ser vendidos sem receita médica, sob indicação do 

Farmacêutico ou por decisão própria do doente (automedicação) e, não estão sujeitos 

a comparticipação por parte do SNS ou de qualquer outra entidade, exceto em alguns 

casos. 

De facto a utilização de MNSRM é hoje uma prática integrante do sistema de 

saúde e, apesar deste tipo de medicamentos ser destinado ao alívio, tratamento ou 

prevenção de sintomas menores, devem ser dispensados sempre com 

aconselhamento por parte do Farmacêutico, de modo a que o utente o utilize de um 

modo racional. Assim se destaca o papel crucial do Farmacêutico na prestação de 

informação e aconselhamento ao doente, promovendo a educação para a 

automedicação responsável e segura. 

Concluindo, cabe ao Farmacêutico o papel de aconselhar sobre as opções 

disponíveis, informar sobre as condições de utilização, advertir para as circunstâncias 

em que deve consultar o médico, bem como, dispensar o medicamento.25 
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 A lista de situações passíveis de automedicação consta no Despacho nº 17690, de 

23 de julho.  

 Durante o meu estágio, diariamente as pessoas se dirigiam à farmácia para 

adquirir MNSRM e/ou para pedir aconselhamento farmacêutico acerca de 

determinado problema de saúde menor. 

As situações mais frequentes durante o período de “frio” foram queixas mais 

comuns do Inverno tais como rinorreia, constipações, dores de garganta, tosse 

seca ou com expetoração, febre, entre outras. No tempo mais “quente” 

começaram a aparecer situações de picadas de insetos, alergias, queimaduras, 

conjuntivites, entre outros. 

Sempre que aconselhei algum tipo de MNSRM tentei ao máximo esclarecer o 

paciente quanto à sua utilização, aconselhando-o da melhor forma possível. Tive 

sempre em atenção a condição do utente: as grávidas não se devem 

automedicar; mulheres em amamentação; as crianças; os idosos muitas vezes 

polimedicados e, os doentes crónicos. 

Uma situação que me aconteceu durante o estágio, foi uma mulher que 

estava a amamentar e questionou-me se poderia utilizar um champô para 

piolhos. Prontamente, a resposta foi sim desde que o champô não contenha 

inseticida, atuando por mecanismo físico, provocando a morte do piolho e da 

lêndea por asfixia. 

 

 

6.3. Dispensa de Psicotrópicos e/ou Estupefacientes 

No ato de dispensa de medicamentos contendo uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópica, o Farmacêutico deve verificar a autenticidade  e 

validade da receita médica. O Farmacêutico deve, ainda, verificar a identidade do 

adquirente, solicitando o Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão do utente, 

inserindo no programa informático SIFARMA 2000 os dados deste e do médico 

prescritor, os quais serão impressos no verso da receita. 

As farmácias devem conservar em arquivo adequado, pelo período de três anos, 

uma reprodução em papel ou em suporte informático das receitas que incluem este 

tipo de medicamentos, ordenadas por data de aviamento.16 

Na Farmácia Alves, o registo obrigatório dos movimentos deste tipo de 

substâncias são efetuados informaticamente e enviados para o INFARMED 

mensalmente. 
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7. Medicamentos e Produtos Manipulados 

Um Medicamento Manipulado é “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um Farmacêutico”.26 

    As Boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em 

farmácia de oficina e hospitalar encontram-se descritas na Portaria nº 594/2004, de 2 

de Junho e, aplicam-se normas relativas a pessoal, instalações e equipamentos, 

documentação, matéria-primas, materiais de embalagem, manipulação, controlo de 

qualidade e rotulagem.27 

   Atualmente, com o desenvolvimento crescente da Indústria Farmacêutica, tornou-se 

inevitável o decréscimo da produção de manipulados na farmácia de oficina. No 

entanto, a preparação de manipulados é de extrema importância em determinadas 

áreas da saúde, traduzindo-se em vantagens no âmbito da personalização e 

individualização da terapêutica, considerando o perfil fisiopatológico do utente. Assim, 

consegue-se colmatar o problema da Indústria Farmacêutica, ajustando a medicação 

quando a dosagem ou a forma farmacêutica não são as mais adequadas ou, até 

mesmo associar substâncias ativas que não estão disponíveis no mercado. 

   Deste modo, as áreas em que se torna mais importante a preparação de 

manipulados são a pediatria, geriatria, dermatologia e veterinária. 

 

7.1. Matérias-Primas 

Matéria-Prima é definida como “toda a substância activa, ou não, que se emprega 

na preparação de um medicamento, quer permaneça inalterável quer se modifique ou 

desapareça no decurso do processo”.28 

 De acordo com o artigo nº 6 do Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril26, “Só 

podem ser utilizadas na preparação de um medicamento manipulado matérias-primas 

inscritas na Farmacopeia Portuguesa, nas farmacopeias de outros Estados Partes na 

Convenção Relativa à Elaboração de Uma Farmacopeia Europeia, na Farmacopeia 

Europeia ou na documentação científica compendial e desde que os medicamentos 

que as contenham não hajam sido objecto de qualquer decisão de suspensão ou 

revogação da respectiva autorização, adotada por uma autoridade competente para o 

efeito.” 

 As matérias-primas devem ser acompanhadas de um boletim de análise, que 

comprove a satisfação das exigências aplicáveis. Este boletim deverá incluir a 

indicação do número do lote da matéria-prima a que se refere. 

 O Farmacêutico deverá ainda, assegurar-se da qualidade das matérias-primas 

que utiliza. 
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 O INFARMED definiu um conjunto de substâncias cuja utilização na preparação 

de manipulados não é permitida, constante na deliberação nº 1497/2004, de 7 de 

dezembro, tais como extratos de órgão de animais, substâncias como a fluoxetina, o 

sec-butabarbital, entre outras.29 

 

 
7.2. Material de Laboratório 

A deliberação nº 1500/2004, de 7 de dezembro, aprova a lista de equipamento 

mínimo de existência obrigatória para as operações de preparação, acondicionamento 

e controlo de medicamentos manipulados.30 

Assim, a Farmácia Alves apresenta o material de laboratório exigido legalmente: 

Alcoómetro; Almofarizes de vidro e de porcelana; Balança de precisão sensível ao 

miligrama; Banho de água termostatizado; Cápsulas de porcelana; Copos de várias 

capacidades; Espátulas metálicas e não metálicas; Funis de vidro; Matrases de várias 

capacidades; Papel de filtro; Papel indicador pH universal; Pedra para a preparação de 

pomadas; Pipetas graduadas de várias capacidades; Provetas graduadas de várias 

capacidades; Tamises FPVII, com abertura de malha 180 lm e 355 lm (com fundo e 

tampa); Termómetro (escala mínima até 100BC) e Vidros de relógio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Regras de Manipulação 

Antes de iniciar a preparação do medicamento manipulado, o Farmacêutico deverá 

assegura-se:28 

 Da segurança do medicamento no que respeita às dosagens das substâncias 

activas e à inexistência de incompatibilidades e interacções que ponham em 

causa a acção do medicamento e a segurança do doente;  

 Que a área de trabalho se encontra limpa e que não existem outros produtos 

ou documentos não relacionados com o medicamento a preparar;  

 Que são respeitadas as condições ambientais eventualmente exigidas pela 

natureza do medicamento a preparar;  

Figura 5: Laboratório da Farmácia Alves 

Figura 5 Laboratório da Farmácia Alves 
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 Que estão disponíveis todas as matérias-primas, correctamente rotuladas e 

com prazos de validade em vigor, bem como os equipamentos necessários à 

preparação, os quais devem apresentar-se em bom estado de funcionamento e 

de limpeza;  

 Que estão disponíveis os documentos necessários para a preparação do 

medicamento;  

 Que estão disponíveis os materiais de embalagem destinados ao 

acondicionamento do medicamento preparado. 

 

 A preparação de um manipulado exige sempre a preparação de uma ficha de 

preparação, que fica arquivada, sendo possível a sua consulta posteriormente. Esta 

ficha de preparação (ANEXO 11) contém informação completa acerca do manipulado, 

da qual se destaca: 

 Nome do medicamento, teor em substância(s) ativa(s) e forma farmacêutica; 

 Número do lote, data de preparação e quantidade a preparar; 

 Matérias-primas (nº do lote, origem e quantidade); 

 Técnica de preparação; 

 Aparelhagem utilizada; 

 Embalagem (tipo, capacidade, nº do lote e origem); 

 Prazo de utilização e condições de conservação; 

 Rotulagem; 

 Ensaios de verificação; 

 Fotocópia da receita se o medicamento tiver sido prescrito; 

 Cálculo do preço de venda. 

 

Após a preparação do manipulado, este é acondicionado e devidamente rotulado. 

Na Farmácia Alves é colocado um rótulo com o respetivo nome, morada, telefone e 

nome da Diretora Técnica juntamente com a fórmula do manipulado, data de execução 

e prazo de validade. 

 

Durante o meu estágio na Farmácia Alves realizei alguns manipulados, tais 

como: 

 Pomada hidrófila com ácido salicílico. Após a preparação deste 

manipulado, preenchi a ficha de preparação e procedi ao cálculo do preço 

de venda (ANEXO 11); 

 50 papéis medicamentosos com 3 mg de omeprazol. Este foi um 

manipulado preparado para uso veterinário. Também, após a preparação 
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deste, preenchi a ficha de preparação e procedi ao cálculo do preço de 

venda. 

Apesar de não ter realizado mais manipulados, na Farmácia Alves são ainda 

preparados: pomada de óxido de zinco, pomada de alcatrão mineral, 

supositórios de glicerina, xarope de ipecacuanha, solução de minoxidil, entre 

outros. 

A Farmácia Alves reúne todas as condições para a preparação de 

manipulados, embora sejam realizados de um modo esporádico.  

 

7.4. Regime Geral de Preços 

O cálculo do preço dos medicamentos manipulados ao público é efetuado com 

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

dos materiais de embalagem. 

Os medicamentos manipulados são passíveis de comparticipação, mantendo-se 

actualmente a comparticipação em 30% do seu preço para os preparados oficinais 

incluídos na Farmacopeia Portuguesa ou no Formulário Galénico Nacional e as 

fórmulas magistrais que constam da lista de medicamentos manipulados 

comparticipáveis a aprovar, anualmente, por despacho do membro do Governo 

responsável, conforme proposta do INFARMED. O Despacho nº 18694/2010 aprova a 

lista de medicamentos manipulados comparticipáveis em 30%.31 

No entanto, podem ser incluídos nesta lista medicamentos que no mercado não 

exista especialidade farmacêutica com igual substância ativa na forma farmacêutica 

pretendida; necessidade de adaptar a dosagem ou forma farmacêutica a uma 

população específica e, a existência de uma lacuna terapêutica a nível dos 

medicamentos disponíveis no mercado.31 

 

 

8. Outros Cuidados de Saúde Prestados na Farmácia 

A possibilidade de as farmácias prestarem serviços farmacêuticos de promoção 

da saúde e do bem-estar dos utentes veio consagrada através do regime jurídico das 

farmácias de oficina, previsto no Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto. 

Deste modo, as farmácias foram evoluindo a capacidade de prestação de serviços 

de saúde, deixando de ser meros locais de venda e produção de medicamentos, mas 

sim espaços de promoção de saúde, reconhecidos por todos os utentes. 

A Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro, visa concretizar os serviços que as 

farmácias podem prestar aos utentes, tais como: apoio domiciliário; administração de 

primeiros socorros; administração de medicamentos; utilização de meios de 

diagnóstico e terapêutica; administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional 
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de Vacinação; campanhas de cuidados farmacêuticos e de informação; colaboração 

em programas de educação para a saúde. 

Durante o meu estágio, prestei cuidados de saúde na medida em que pude 

acompanhar doentes crónicos que iam a farmácia diária ou semanalmente medir 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos, tais como a pressão arterial, a glicemia, o 

colesterol total e os triglicerídeos; aconselhei os doentes relativamente à toma 

dos medicamentos, tendo especial cuidado quando se tratava da primeira vez 

que iam iniciar o tratamento; aconselhei e eduquei os pacientes quanto ao uso 

racional do medicamento; entre outros. 

Um caso de educação sobre o uso racional do medicamento foi uma 

paciente que me solicitou um antibiótico sem receita médica para um simples 

caso de constipação. Rapidamente alertei a paciente para os riscos associados 

à toma indiscriminada de antibióticos e para o facto de não necessitar no seu 

caso específico. 

 

8.1. Farmacovigilância 

A Organização Mundial de Saúde define Farmacovigilância como “o conjunto de 

atividades de deteção registo e avaliação das reacções adversas, com o objectivo de 

determinar a incidência, gravidade e nexo de causalidade com os medicamentos, 

baseadas no estudo sistemático e multidisciplinar dos efeitos dos medicamentos.32 

Com a colaboração dos diferentes parceitos, o INFARMED tem os seguintes 

objetivos:32 

  Monitorizar a segurança dos medicamentos na prática clínica; 

  Identificar precocemente possíveis reações adversas; 

  Avaliar a relação benefício-risco dos medicamentos e as implicações para a 

saúde pública; 

  Intervir para minimizar o risco e maximizar o benefício; 

  Transmitir aos profissionais de saúde e ao público em geral informação sobre 

dados de segurança; 

  Monitorizar o impacto das acções desenvolvidas. 

O Farmacêutico desempenha um papel essencial no âmbito da farmacovigilância 

na medida em que é um dos profissionais de saúde que tem um contacto mais 

próximo com o utente, devendo estar atento a eventuais interações ou reações 

adversas a medicamentos. 

Atualmente, a notificação de reações adversas a medicamentos pode ser realizada 

através do preenchimento de fichas de notificação, por telefone, fax ou ainda via 

internet.33 
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8.2. Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

8.2.1. Peso e Altura 

 Na área de atendimento ao público na Farmácia Alves, existe uma balança que 

permite fazer o controlo do peso e medição da altura, emitindo um talão com o peso, 

altura, Índice de Massa Corporal (IMC) e com os respetivos valores ideiais. 

 

8.2.2. Pressão Arterial 

 A hipertensão arterial é considerada a doença cardiovascular mais comum.  

 Existem cerca de dois milhões de hipertensos em Portugal e, apenas metade tem 

conhecimento deste facto. É uma doença sem sintomatologia o que leva muitas vezes 

à sua deteção apenas quando ocorre algum problema mais grave, como o acidente 

vascular cerebral.34 

 Os principais fatores de risco são a obesidade, o consumo excessivo de sal e de 

álcool, o sedentarismo, a má alimentação, o tabagismo e o stress. Assim, a adoção de 

um estilo de vida saudável é a melhor forma de prevenção deste tipo de doença 

cardiovascular.34 

De acordo com a guideline de 2013 da Sociedade Europeia de Hipertensão 

(ESH)/ Sociedade Europeia de Cardiologia(ESC)35, é considerada hipertensão 

arterial valores acima de 139 e/ou 89 (tabela I). 

 

       Tabela I Definições e classificação dos níveis de pressão arterial (mmHg)35 

Categoria Sistólica  Diastólica 

Ótima < 120 e < 80 
Normal 120 - 129 e/ou 80 – 84 

Normal Alta 130 - 139 e/ou 85-89 
Hipertensão – Grau 1 140-159 e/ou 90-99 
Hipertensão – Grau 2 160 - 179 e/ou 100-109 
Hipertensão – Grau 3 ≥ 180 e/ou ≥ 110 
Hipertensão sistólica 

isolada 
≥ 140 e < 90 

 

Novamente, o Farmacêutico desempenha um papel essencial uma vez que deve: 

 Sensibilizar os pacientes hipertensos para a adesão e cumprimento da 

terapêutica instituída e controlo periódico da pressão arterial; 

 Incentivar todos os pacientes, não só os hipertensos, a hábitos e estilos de 

vida saudáveis; 

 Aconselhar a consulta médica no caso de pressão arterial elevada com ou 

sem medicação. 

Na Farmácia Alves, na área de atendimento ao público, existe um aparelho de 

medicação automática da pressão arterial com cadeira incluída, que permite ao 
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utente fazer a medição, sozinho. No entanto, o utente pode optar por solicitar ao 

Farmacêutico, que lhe meça a pressão arterial manualmente, utilizando para tal 

um esfignomanómetro.  

 

8.2.3. Glicemia 

 A Diabetes Mellitus é uma doença crónica com elevado índice de mortalidade que 

requer um tratamento médico contínuo. É caracterizada por uma hiperglicemia 

constante, juntamente com uma alteração a nível do metabolismo dos hidratos de 

carbono, gorduras e proteínas.  

A educação do doente diabético é extremamente importante na prevenção de 

possíveis complicações agudas e a longo prazo, nomeadamente retinopatia, 

nefropatia, entre outras.36 

 

Tabela II Valores de referência de glicose no plasma (mg/dl)37 

 
Glicemia em jejum 

(mg/dl) 
Glicemia 2h após a 

refeição (mg/dl) 

Normal < 110 < 140 
Diabetes mellitus (DM) ≥ 126 ≥ 200 
Tolerância Diminuída à 

Glicose (TDG)1 < 124 ≥ 140 e < 200 

Anomalia de Glicemia 
em Jejum (AGJ) 

≥110 e < 126 < 140 

1 TDG apenas pode ser diagnosticada por PRGO. A PTGO é realizada de manhã, após 8–14 h de jejum; é recolhida uma amostra de 
sangue antes e outra 120 minutos após ingestão de 75 g glucose dissolvida em 250–300mL de água ao longo de 5 minutos (a 
contar desde o início da ingestão).   
 
 

Na Farmácia Alves, a determinação da glicemia capilar é feita através de um 

teste simples, com punção não dolorosa, com recurso ao aparelho portátil 

OneTouchvita. A determinação é extremamente rápida, em apenas alguns 

segundos obtém-se o resultado. Normalmente, o teste deverá ser realizado em 

jejum de pelo menos 8 horas ou 2 horas após a refeição, determinando-se a 

glicose pós-pandrial. 

 

O Farmacêutico deve assegurar-se que o diabético conheça bem a sua doença e 

os cuidados que deve ter de modo a prevenir e retardar o desenvolvimento de 

complicações já anteriormente referidas. Assim, o Farmacêutico deve desempenhar 

um papel ativo na educação do doente diabético. 

 

 

 

 



Relatório de Estágio                             Farmácia Comunitária 
 

 

29 

Alexandra Maria Oliveira Soares 

8.2.4. Colesterol Total e Triglicerídeos 

 Os níveis elevados de colesterol total e triglicerídeos são os principais 

responsáveis pelo desenvolvimento de problemas cardiovasculares. Desta forma, é 

muito importante fazer a sua determinação periodicamente. 

Na Farmácia Alves, a determinação do colesterol total e dos triglicerídeos é 

realizada através de um teste bastante simples, com punção não dolorosa, com 

recurso ao aparelho portátil Accutrend GCT. É necessário ter alguma precaução 

na determinação dos triglicerídeos, limpando com éter o dedo onde se fará a 

punção, removendo ao máximo a gordura deste, impedindo assim interferências 

no teste. 

Idealmente, estas medições deverão ser realizadas em jejum de pelo menos 12 

horas, por forma a obter valores mais fidedignos. Cada determinação demora cerca de 

3 minutos após colocar a tira no aparelho, podendo o Farmacêutico aproveitar estes 

minutos para prestar informação ao doente, nomeadamente na adoção de um estilo de 

vida saudável. 

Relativamente aos valores de referência, o colesterol total deverá estar abaixo de 

175 mg/dl; e os triglicerídeos inferiores a 150 mg/dl.38 

Durante o meu estágio apercebi-me que muitas pessoas não percebem a 

necessidade de tomar a medicação para a diminuição do colesterol. Este facto 

advém de se tratar de uma doença silenciosa que, com a medicação não se 

notam quaisquer melhorias, provocando uma baixa na adesão à terapêutica. 

Assim, tentei ao máximo estimular a adesão dos doentes à medicação, 

fomentando a necessidade de vigilância periódica, da realização de exercício 

físico e da adopção de alimentação e hábitos saudáveis. 

 

8.3. Administração de Injetáveis 

 Na Farmácia Alves são administrados injetáveis e vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação por parte de farmacêuticos que reúnem todas as competências 

para tal efeito, conforme descrito na Portaria nº 1429/2007.39 

 
8.4. VALORMED 

 A VALORMED é a Sociedade responsável pela gestão dos 

resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso. Esta foi criada 

pela Indústria Farmacêutica, devido à consciencialização da 

especificidade do medicamento enquanto resíduo.40 

Para incentivar a população, as farmácia disponibilizam sacos de 

recolha apropriados, nos quais o utente coloca as embalagens,  

Figura 6 VALORMED 
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os medicamentos que não foram utilizados e os que estão fora 

do prazo de validade. Na farmácia, estes resíduos são colocados em contentores 

próprios, que quando cheios, são fechados, selados e posteriormente recolhidos pelos 

distribuidores grossitas (intermediários no transporte para a empresa gestora dos 

resíduos).40 

O material recolhido é objecto de um processo de triagem, sendo reencaminhados 

para reciclagem todo o material de embalagem susceptível deste tipo de tratamento 

ambiental.40 

Este tipo de medidas, contribui não só para uma melhoria da qualidade ambiental, 

mas também para a melhoria da saúde pública, diminuindo os riscos de consumo de 

medicamentos fora do prazo de validade, de automedicação irresponsável e, de 

acidentes domésticos com crianças. 

 
 

9. Contabilidade e Gestão na Farmácia 

9.1. Processamento de Receituário e Faturação 

 Na Farmácia Alves, diariamente as receitas após aviamento são verificadas pela 

pessoa que dispensou a medicação e posteriormente, por outra pessoa, tentando 

desta forma evitar, ao máximo os erros associados. Na verificação das receitas, 

devem-se ter em conta alguns pontos: 

 Entidade comparticipante; 

 Modelo da receita; 

 Validade; 

 Assinatura do médico; 

 Se for receita manual a presença da respetiva exceção; 

 Os medicamentos dispensados quanto à substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem e quantidade de embalagens; 

 Presença ou não de exceções; 

 Assinatura do Farmacêutica, data e carimbo da farmácia. 

Qualquer erro que seja detetado, deve ser rapidamente corrigido, evitando assim o 

envio de receitas com incorreções para a Administração Regional de Saúde (ARS), o 

que teria como consequência a devolução das mesmas. 

Depois da conferência das receitas, estas são separadas de acordo com o 

organismo (SNS, DS, entre outros) e, dentro destes, organizadas em lotes de trinta 

receitas cada. Quando se completa um lote, é imprimido o respetivo verbete de lote 

(ANEXO 12), no qual consta o nome e o código da farmácia, mês e ano, a entidade e 

o plano da comparticipação, o tipo e número sequencial do lote, número de receitas, 
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valor total e por receita do PVP, valor total do lote e por utente do valor a pagar pelo 

próprio e a importância a pagar pelo organismo comparticipante por receita. 

No fim de cada mês, procede-se à impressão da relação do resumo de lotes 

(ANEXO 13), que resume todos os lotes de determinada entidade de comparticipação, 

apresentando o valor total a pagar pelos utentes e pelo organismo comparticipanter e 

da fatura mensal (ANEXO 14) dos medicamentos, que resume os lotes das 

subdivisões de cada entidade, com a importância total a pagar pelos utentes e pela 

entidade. 

Toda a documentação, isto é, o verbete de identificação do lote, a relação resumo 

de lotes e a fatura, é carimbada, rubricada e datada, sendo finalmente enviada para a 

ARS no caso do SNS ou para a Associacção Nacional de Farmácias no caso dos 

outros organismos. 

No caso de receitas serem devolvidas para a farmácia, são enviadas juntamente 

com o motivo de devolução. Podendo ser corrigidas pela farmácia, reenviando 

novamente as receitas e contra-argumentando ou, assumir o erro e ficar com o 

prejuízo. 

 
 

10. Formação Contínua 

Como se sabe, a farmácia comunitária está direcionada para a promoção da 

saúde pública e prestação de cuidados de saúde. Assim, é indubitavelmente 

importante que todos os profissionais de saúde se mantenham constantemente 

atualizados, garantindo assim a qualidade profissional farmacêutica. 

  

10.1. Formações realizadas durante o estágio 

 Durante o estágio tive a possibilidade de realizar algumas formações que 

contribuíram em muito para o meu desenvolvimento como futuro profissional de saúde 

e no desempenho do meu estágio. 

 

 Formações: 

 

 Formação Geral dos produtos da Lierac e Phyto (10/04/13) (ANEXO 15); 

 Mini-formação dos produtos da Solei (11/04/13); 

 Mini-formação dos produtos da GlaxoSmithKline (GSK): corega, sensodyne 

e parodontax (23/04/13); 

 Formação de medicamentos de uso veterinário da Bayer (23/04/13); 
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 Formação “Cuidados Dermatológicos e Específicios Oficinal – Escola de 

Pós-graduação em Saúde e Gestão (15/05/13) (ANEXO 16); 

 Formação sobre a contraceção – Circlet (22/05/13); 

 Formação dos produtos da Vichy (4/06/13) (ANEXO 17); 

 Formação sobre o eritema da fralda – Produtos Mitosyl (13/06/13); 

 Formação sobre a contraceção com progestagénios (26/06/13). 

 

 

 

Conclusão 

 

 

A realização deste estágio em farmácia comunitária foi sem dúvida uma parte 

essencial e integrante para o término da minha formação académica. 

Termino com o sentimento ainda mais certo de que ser Farmacêutico não é ser 

apenas um profissional de saúde dispensador de medicamentos, mas também um 

profissional indispensável na promoção e na melhoria dos cuidados de saúde. 

É essencial que o Farmacêutico saiba adaptar-se ao utente, isto é, perceber as 

suas dúvidas e responder com a maior serenidade e profissionalismo possíveis, 

independentemente da personalidade e conhecimentos do paciente. 

Apesar de muito ficar por dizer, espero ter conseguido descrever um pouco daquilo 

que me foi possibilitado aprender, com todo o entusiasmo e vontade que sempre 

estiveram presentes 

Para além de todo o crescimento profissional, este estágio permitiu-me evoluir a 

nível pessoal, uma vez que o contacto diário com os utentes me elucidou para as suas 

reais necessidades enquanto doentes. 

Penso que os objetivos foram alcançados e que este primeiro contacto com o 

mundo profissional foi o mais positivo possível. 
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1. Introdução 

 

Faz parte do plano de estudos do curso de Ciências Farmacêuticas, da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto, um estágio curricular obrigatório que pode 

englobar dois meses de farmácia hospitalar juntamente com quatro meses de 

comunitária. Os Serviços Farmacêuticos do Hospital Magalhães Lemos foram a minha 

escolha como farmácia hospitalar, nos quais estive integrada de fevereiro a abril de 

2013. 

 

Este relatório pretende descrever a constituição e o funcionamento dos Serviços 

Farmacêuticos de uma farmácia hospitalar, desde a seleção, aquisição, 

armazenamento de produtos Farmacêuticos até à sua distribuição, produção e 

controlo. Pretende também demonstrar todo o papel essencial do Farmacêutico na 

prestação de cuidados ao doente e em todo circuito do medicamento, dando especial 

destaque à prática de farmácia clínica. 

 

Ao longo do relatório vou tentar ser o mais explícita possível, descrevendo as 

atividades realizadas e os conhecimentos que me foram transmitidos ao longo destes 

dois meses. Esta descrição terá por base o modelo cedido pela FFUP, referenciando 

no fim de cada capítulo as atividades realizadas nesse mesmo âmbito. 
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2. Caracterização do Hospital Magalhães Lemos, Entidade Pública 

Empresarial (HML, EPE) 

 

O Hospital Magalhães Lemos, EPE é uma instituição especializada em cuidados 

de psiquiatria e saúde mental, de referência da região Norte, acreditado e certificado 

pelo Caspe Healthcare Knowledge Systems – CHKS, com 50 anos ao Serviço da 

Saúde Mental.1 

O nome deste Hospital constitui uma homenagem a um 

dos mais prestigiados Médicos psiquiatras portugueses – 

Professor Doutor António de Sousa Magalhães Lemos. O 

primeiro diretor e grande impulsionador foi o ilustre psiquiatra 

Dr. Fernando Pimentel das Neves, pioneiro da psiquiatria em 

Portugal. 1 

O HML desenvolve atividades de ligação com os Centros 

de Saúde e Hospitais Gerais, bem como de articulação com  

as estruturas de Segurança Social, entidades públicas e privadas, 

com as Autarquias da área assistencial e com os Centros de Emprego promovendo 

inúmeras atividades por forma a inserir na comunidade utentes com dificuldades na 

retaguarda sociofamiliar e profissional juntamente com a Associação de Familiares, 

Utentes e Amigos do Hospital (AFUA). 

O Hospital contribui ainda para a instrução e formação ativa e continuada de 

variados profissionais de saúde. 

No cumprimento da sua missão, o HML assume os seguintes valores: 1 

 Saúde, bem-estar e qualidade de vida dos doentes; 

 Código de ética e padrões de conduta; 

 Qualidade, inovação e excelência de resultados; 

 Humanismo e respeito mútuo; 

 Responsabilidade, integridade e trabalho de equipa. 

 

      2.1. Conselho de Administração 

O HML, EPE é gerido por um Conselho de Administração (CA) constituído pelo 

Diretor do Hospital/Presidente do CA, pelo Vogal Executivo, pelo Diretor Clínico e pelo 

Enfermeiro Diretor.1 

  

 

 

 

Figura 1: Busto de Dr. 

Fernando Pimentel das 

Neves 
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      2.2. Localização 

 O HML, EPE, localiza-se na zona Ocidental da Cidade do Porto, mais 

precisamente na freguesia de Aldoar. Está organizado de acordo com a atual Rede de 

Referência Hospitalar de Psiquiatria e Saúde Mental 2007 – 2016, traduzindo-se em 

serviços que desenvolvem a sua atividade juntamente com os serviços locais de 

saúde mental dos Centros Hospitalares do Porto, da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, 

do Médio Ave, de entre Douro e Vouga e da Unidade Local de saúde de Matosinhos.1 

 A sua área abrange 12 hectares, onde estão também mais duas instituições 

autónomas – o Departamento de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital de 

Maria Pia (Centro Hospitalar do Porto, EPE) e ainda, a Unidade de Cuidados 

Continuados do Hospital Pedro Hispano, EPE. O Hospital possui ainda unidades de 

atendimento de consulta externa localizadas fora das suas instalações centrais, 

nomeadamente a Unidade de Psiquiatria Comunitária de Póvoa de Varzim/ Vila do 

Conde e Unidade de Costa Cabral (ANEXO 1). 

 

3. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

3.1. Introdução 

Os Hospitais têm sofrido uma constante evolução ao longo dos tempos. Há 

alguns anos atrás, muitos eram instituições de caridade, que pertenciam à Santa Casa 

da Misericórdia, ao cuidado de freiras, destinadas a fazer bem ao Homem doente e 

pobre. Hoje em dia, um Hospital é considerado uma empresa, organizado, com gestão 

de recursos humanos e económicos, tendo da mesma forma o objetivo de fazer bem 

ao Homem e ainda, sendo a sua missão e foco principal o doente. 2 

Os Serviços Farmacêuticos têm acompanhado a evolução verificada no setor 

hospitalar, sendo responsáveis por efetuar a gestão de todos os aspetos relacionados 

com a aquisição, distribuição e utilização dos medicamentos.3 

A gestão dos recursos humanos e materiais, reunidos em unidades 

organizadas e dinâmicas, tem como objetivo proporcionar satisfação aos que obtêm o 

serviço, sem quaisquer fins lucrativos. 

Os Serviços Farmacêuticos são responsáveis pela aquisição, controlo analítico 

e conservação dos medicamentos, participação nas comissões de seleção e 

implementação de um sistema racional e seguro de distribuição dos mesmos. 

Se a gestão e a organização dos Serviços Farmacêuticos for realizada com a 

melhor qualidade e empenho possíveis, isso será visível na prestação de Cuidados 

Farmacêuticos, imprescindível no ambiente hospitalar.4 
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3.2. Gestão dos Recursos Humanos 

De acordo com as Boas Práticas de Farmácia Hospitalar,  

“Os Recursos Humanos são a base essencial de uma gestão de qualidade”. 

 

À Gestão dos Recursos Humanos (GRH) 

compete assegurar a gestão de todo o tipo de 

processos e de atos referentes aos trabalhadores do 

HML, EPE, independentemente do tipo de vínculo ou 

da carreira onde estão inseridos.1 

 

 

3.3.  Organização dos Serviços Farmacêuticos do HML 

3.3.1. Recursos Humanos  

A equipa de profissionais de saúde dos Serviços Farmacêuticos do HML inclui 

três Farmacêuticas, sendo que uma é a responsável pela coordenação e 

representação do serviço; três Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT); uma 

Assistente Técnica Administrativa e uma Assistente Operacional que apresentam uma 

grande polivalência no desempenho das suas funções. 

 

3.3.2. Horário de Funcionamento dos SF 

Os SF do HML possuem um horário de funcionamento de Segunda a Sexta-

feira das 9h às 17h30.  

O Serviço distribui a medicação através do sistema de distribuição individual 

diária em dose unitária (SDIDDU) e distribuição clássica. 

O facto dos SF do HML não serem de laboração contínua, implica que cada 

serviço clínico possua um stock de medicação mínimo por forma a dar resposta fora 

do horário de funcionamento da farmácia hospitalar. 

São ainda preparados módulos de medicação para o fim-de-semana visto os 

SF se encontrarem encerrados durante o mesmo. 

 

3.3.3. Instalações dos SF 

As instalações dos SF do HML foram concebidas de acordo com as dimensões 

do espaço disponibilizado pelo Hospital, tendo em conta as suas necessidades.  

Assim, pode ser visualizada na figura seguinte o esquema das instalações: 

 

Figura 2: Entrada dos SF do HML 
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Figura 3: Esquema das instalações dos SF do HML 

 

 

 

3.4. Gestão dos Recursos Económicos 

De acordo com as Boas Práticas de Farmácia Hospitalar, 

“Os Recursos Económicos envolvidos têm cada vez mais peso na gestão global do 

hospital” 

 

No HML, o programa informático utilizado pelos SF é o GHAF (Gestão Hospitalar 

de Armazém e Farmácia) que auxilia em todas as etapas de gestão material, 

nomeadamente na aquisição, distribuição, faturação, débitos, devoluções, e, também 

na gestão clínica, isto é, na prestação de cuidados Farmacêuticos aos doentes. 

Pretende-se deste modo, uma gestão económica dos recursos, prestando 

cuidados com o máximo de qualidade e mínimo de custos. 
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3.5. Atividades realizadas e desenvolvidas pela estagiária relacionadas com a 

integração nos Serviços Farmacêuticos 

 

 

 Assisti a uma formação acerca da organização geral do Hospital Magalhães 

Lemos, E.P.E., realizada pela Enfermeira-Chefe do Serviço de Formação e 

Investigação; 

 

 Fui integrada nos Serviços Farmacêuticos e apresentaram-me as atividades 

que iria realizar; 

 

 Pesquisei a legislação específica e essencial no âmbito da Farmácia 

Hospitalar; 

 

 Tomei conhecimento do sistema informático utilizado no HML – GHAF – e de 

todas as suas potencialidades e aplicações; 

 

 Visitei a unidade/serviço de Reabilitação psicossocial nomeadamente às áreas 

de pintura, cerâmica, carpintaria, entre outros; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Vários espaços do HML, EPE. A) Sala de carpintaria; B) Tipografia; C) 

Ginásio; D) Piscina. 

 

A) B) 

C) D) D) 
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4. Seleção, aquisição e armazenamentos de produtos farmacêuticos 

Aprovisionamento de medicamentos, dispositivos médicos e outros 

produtos farmacêuticos 

4.1. Introdução 

Uma das responsabilidades dos SF é a adequada seleção, aquisição, receção, 

conservação e gestão de stocks de medicamentos. Os SF devem ainda participar em 

comissões de seleção e implementação dum sistema racional e seguro de distribuição 

dos medicamentos.4 

 

4.2. Gestão de Existências 

Se não existir uma boa gestão de stock, torna-se extremamente difícil conseguir 

responder às exigências e solicitações necessárias, podendo ocorrer rotura ou atraso 

nas respostas. 

No entanto, não é só a vertente de conseguir responder às necessidades que é 

essencial, cada vez mais deve-se ter em conta a rentabilização dos recursos 

económicos, gerindo o stock de uma forma rentável e sustentável, minimizando os 

custos e desperdícios. 

No HML, é utilizado o programa informático GHAF que permite atualizar e revelar 

em tempo real, qual o stock existente, tendo em conta as entradas e saídas dos 

medicamentos ou produtos farmacêuticos. 

Por forma a não ocorrer rotura de stock, isto é, a partir do momento em que o stock 

fica igual a zero e as necessidades desse artigo continuem a manifestar-se, foi 

estabelecido um stock mínimo ou stock de segurança e um stock de alarme. O 

stock de segurança é o nível de stock necessário para evitar a rotura, ou seja, o 

conjunto de artigos que fazem face a situações que resultem de atrasos dos prazos de 

entrega dos fornecedores ou de consumos imprevistos. O stock de alarme é o nível 

de stock a partir do qual se deve fazer a encomenda. É importante referir que o stock 

de alerta deve ser superior ao stock mínimo e, quando se atinge o nível do stock de 

alerta, deve ser feita uma nova encomenda uma vez que se atingiu o ponto de 

encomenda. 

O stock pode ser dividido em três categorias (A, B e C), o que permite estabelecer 

um sistema de vigilância essencial à gestão de stocks. Esta classificação utiliza por 

base o método de análise ABC, baseado na Lei de Pareto. De acordo com esta 

divisão, deve ser dada a maior atenção aos artigos da classe A uma vez que 

apresenta 20% do stock total que corresponde a cerca de 80% dos investimentos; a 

classe B a 40% do stock total que corresponde a cerca de 15% dos investimentos; e 
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por fim a classe C a 40% do stock total que corresponde a aproximadamente 5% dos 

investimentos, representando um fraco valor financeiro.5 

No HML, por forma a reduzir o stock de segurança ao mínimo, é usado o sistema 

de compras just in time. Neste sistema, as aquisições são feitas frequentemente, 

mediante requisições que solicitam pequenas quantidades de artigo, na qual os 

medicamentos são entregues nos SF pouco tempo antes de serem dispensados. 

Por forma a gerir da melhor forma o stock, existe no armazém um cartão 

designado de Kaban que tem indica o stock de alarme, o ponto de encomenda e o 

stock máximo. Este cartão possui ainda o código do produto, a sua respetiva DCI, 

dosagem, forma farmacêutica e nome do Hospital (Fig. 5). 

 

 

Figura 5: Kaban do medicamento Clozapina 100 mg 

 

Quando é atingido o ponto de encomenda, a TDT deve retirar a embalagem do 

local, colocar em sítio próprio de modo a que o Farmacêutico responsável verifique a 

situação, e aprove a necessidade de encomenda. Caso necessário, este avisa a 

Assistente administrativa que se encarrega de realizar a encomenda ao fornecedor. 

 

Dada a importância da gestão de stocks, trimestralmente, com base em análises 

ABC de existências deve proceder-se para os produtos farmacêuticos da classe A à: 

1. Identificação do respetivo histórico de consumo; 

2. Análise do valor em existências quanto à sua razoabilidade face ao volume de 

compras e ao volume de produção; 

3. Comparação com os níveis verificados de existências em períodos similares; 

4. Análise das perdas de existências por obsolescência ou outras causas; 

5. Revisão e atualização, sempre que necessário, dos pontos de encomenda e 

arquivo das análises ABC após atualização dos níveis de existência mínimos. 
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A gestão passa então por inúmeras fases, desde a seleção, aquisição e 

armazenagem até à distribuição e administração dos medicamentos ao paciente. 

 

4.3. Seleção e Sistemas/Critérios de Aquisição de medicamentos 

A seleção de medicamentos e produtos farmacêuticos para o Hospital tem como 

objetivo principal obter a melhor relação benefício-risco. Devem ser selecionados os 

medicamentos com a melhor qualidade e mais adequados às necessidades 

farmacoterapêuticas do hospital. Neste caso, o HML, como se trata de um hospital 

psiquiátrico, não terá no seu Formulário interno medicamentos antineoplásicos e 

imonumoduladores, uma vez que não realiza tratamentos oncológicos. Esta seleção 

de medicamentos a incluir no Formulário interno tem por base o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM). Mais a frente, será abordado de uma forma mais 

explícita qual o Formulário do HML e em que consiste. 

 

Relativamente às aquisições, estas devem ser feitas de acordo com a legislação 

em vigor. 

De acordo com as Boas Práticas, o tipo e os procedimentos administrativos das 

aquisições: 

“É da responsabilidade do Serviço de Aprovisionamento do Hospital.  

…Farmacêutico deve ter conhecimento das condicionantes relacionadas com os 

vários tipos de Concursos de Aquisição (Internacionais, Públicos, Limitados, 

Negociação, Ajuste Direto e Contratos). 

O Farmacêutico deve fazer periodicamente previsões de consumo, que deverão 

ter em conta alguns fatores tais como a tendência de consumo, o consumo dos dois 

anos anteriores, e a média mensal de consumos do ano em curso.6 

Por vezes, pode ser necessário solicitar ou ceder um medicamento a título de 

empréstimo, a outra instituição de saúde. E, deste modo, deve existir um sistema de 

registo nos SF que permita controlar e gerir os empréstimos. Também no caso de 

medicamentos não comercializados em Portugal, é necessário obter uma Autorização 

de Utilização Especial (AUE). 

O Farmacêutico responsável, deve elaborar as condições especiais do caderno de 

encargos, sendo considerados vários critérios de seleção tendo em conta a sua 

importância relativa: a Autorização de Introdução no Mercado (AIM) ou licença de 

fabrico, a embalagem de acordo com o uso a que se destina, armazenamento e, por 

fim o preço do produto farmacêutico. 

Os medicamentos são adquiridos por um catálogo online de Aprovisionamento 

Público elaborado pela Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS) sob 
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tutela do Ministério da Saúde (MS). Quando é necessário um medicamento ou outro 

produto farmacêutico que não conste no catálogo da ACSS, é feito um concurso 

interno onde são enviados aos fornecedores pedidos de preços e condições de 

entrega/serviço; tomando uma decisão com base nas várias propostas recebidas, 

tendo em conta o melhor serviço e baixo custo. 

Por vezes, quando o HML precisa de medicamentos com urgência e estes não 

constam no catálogo online, nem existe concurso interno, são pedidas aos 

fornecedores informações acerca do preço e do serviço de entrega. E, tendo em conta 

as propostas, é selecionado o fornecedor dos produtos farmacêuticos. 

Em situações de emergência, por exemplo, devido a rotura de stock por consumo 

anormal de algum medicamento ou produto farmacêutico, torna-se inevitável recorrer a 

um fornecedor que resolva o problema rapidamente, normalmente um distribuidor 

grossista com a qual o hospital tem por hábito trabalhar. 

 

Aquisição de produtos farmacêuticos extra-formulário 

Sempre que seja prescrito um medicamento que não pertença ao formulário do 

hospital, deverá ser devidamente preenchida a justificação clínica da prescrição.  

O Farmacêutico responsável analisa a justificação e redige a informação 

farmacêutica, devendo posteriormente remete-la à Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT) para que esta emita o seu parecer. 

Caso o medicamento prescrito seja de uso exclusivo hospitalar, ou tenha custos 

elevados, deverá proceder-se a um pedido de empréstimo a outro hospital e 

posteriormente adquirir-se a medicação ao laboratório fornecedor. 

 

Aquisição de produtos farmacêuticos estupefacientes e psicotrópicos 

A aquisição de produtos farmacêuticos compreendidos nas tabelas I, II, III e IV 

anexas ao Decreto-lei nº 15/93, de 22 de Janeiro, só podem ser elaboradas por um 

Farmacêutico devidamente autorizado pelo INFARMED. 

A requisição é efetuada por escrito, em requisição própria, assinada e autenticada 

pelo Farmacêutico autorizado. Este documento tem de ser elaborado em duplicado e 

enviado ao fornecedor. 

 

 

4.4. Receção e Conferência de Produtos Farmacêuticos 

Todos os medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos 

são rececionados pelos TDT, com exceção dos estupefacientes e psicotrópicos, 
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benzodiazepinas, hemoderivados e medicamentos em ensaios clínicos que são 

rececionados pelos Farmacêuticos, de acordo com a legislação. 

Sempre que os produtos farmacêuticos são rececionados, é efetuada a 

verificação: 

 da quantidade física e da qualidade dos produtos farmacêuticos recebidos; 

 dos documentos com a encomenda, por forma a verificar se produtos 

recebidos correspondem aos encomendados, quer em qualidade, 

quantidade e condições financeiras, de acordo com a “nota de encomenda”; 

 dos prazos de validade e lote tendo em conta aos que são mencionados 

nos documentos de transporte; 

 documental com Guia de Remessa (ANEXO 2) e Guia de Entrada do 

fornecedor de forma a garantir que os produtos farmacêuticos recebidos 

correspondem à “nota de encomenda”, em qualidade e quantidade”; 

 conferência e arquivo da documentação técnica que garanta a qualidade 

dos produtos farmacêuticos entregues, quando for o caso.6 

No caso de produtos farmacêuticos não encomendados, de má qualidade ou em 

excesso, deverão ser imediatamente devolvidos ao fornecedor. 

Após a receção dos produtos farmacêuticos, introduz-se alguns dados no 

programa GHAF: nº de guia de remessa e/ou fatura, quantidade, prazo de validade, 

lote e o valor de aquisição.6 

 

4.5. Armazenamento dos Produtos e Controlo do Prazo de Validade 

Após a receção dos produtos farmacêuticos, os TDT deverão proceder ao seu 

correto armazenamento de modo a garantir as condições ideais em termos de espaço, 

luz, temperatura, humidade e segurança, não esquecendo uma adequada rotação de 

stocks. De modo a ter as condições adequadas ao seu armazenamento, são 

monitorizados os parâmetros de temperatura e humidade do armazém, através de um 

sistema automático, não devendo estes serem superiores a 25ºC e 60%, 

respetivamente. 

Os produtos farmacêuticos deverão ser arrumados de modo a que nunca sejam 

colocados em contato direto com o chão do armazém. 

Relativamente à sua arrumação, os produtos farmacêuticos devem estar 

devidamente rotulados nas prateleiras, colocados por ordem alfabética da 

Denominação Comum Internacional (DCI) e, devem estar dispostos de modo a 

obedecer ao princípio de que o primeiro a expirar deve ser o primeiro a sair.6,7 



Relatório de Estágio – Hospital Magalhães Lemos 
 

Alexandra Maria Oliveira Soares 
 

12 

 

Figura 6 e 7: Armazém dos Serviços Farmacêuticos do HML 

 

Existem alguns produtos farmacêuticos que requerem condições especiais de 

armazenamento: 

 Estupefacientes: armazenados em local reservado, com fechadura de 

segurança; 

 Injetáveis de grande volume: armazenados em espaço próprio adequado a 

grandes volumes; 

 Citotóxicos: armazenados em local seguro. No HML não existem citotóxicos, 

uma vez que não realiza este tipo de tratamentos; 

 Inflamáveis: armazenados em espaço com detetor de fumos, com sistema de 

ventilação e chuveiro de deflagração automática, em local individualizado do 

restante armazém; 

 Produtos farmacêuticos que necessitam de refrigeração: armazenados no 

frigorífico com sistema de alarme automático e o registo da temperatura é 

efetuado através do sistema automático de monitorização da temperatura; 

 Gases Medicinais: armazenados em locais bem ventilados, protegidos da 

humidade.6,7 

Periodicamente, deve ser feita a inspeção periódica do armazém dos produtos 

farmacêuticos, a qual faz parte do plano de auditorias internas, por forma a garantir um 

adequado controlo das existências e das condições de armazenamento e 

acondicionamento. Existem alguns parâmetros importantes a ter em conta na revisão 

dos medicamentos nos serviços clínicos. 

 

 No caso dos prazos de validade, mensalmente devem ser identificados os 

produtos farmacêuticos com validade a expirar nos três meses seguintes de forma a 

solicitar ao laboratório fornecedor a sua substituição. No caso de não ser possível a 

substituição por parte do laboratório ou os produtos se encontrarem danificados, é 
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pedida autorização ao Conselho de Administração para se proceder ao seu abate e é 

elaborado o auto de inutilização que será posteriormente enviado ao serviço de 

contabilidade. 

 

 Cadeia de Frio 

A estabilidade de um medicamento pode ser influenciada não só pela composição 

da formulação e componentes da embalagem, mas também pelas condições 

ambientais de armazenagem – temperatura, humidade, luz e ar. 

As temperaturas elevadas aumentam, geralmente, a velocidade das reações 

químicas de degradação, no entanto, também as temperaturas baixas podem ser 

nefastas por provocarem, por exemplo, aumentos extremos de viscosidade. 

De modo a garantir a eficácia dos medicamentos termolábeis, é essencial respeitar 

todos os elos da “cadeia de frio”. 

Relativamente aos equipamentos da cadeia de frio, destacam-se os seguintes: 

 Elementos da cadeia fixa: frigoríficos, câmaras frigoríficas, congeladores 

e arcas congeladoras; 

 Elementos da cadeia móvel: caixas, malas e sacos isotérmicos, 

termoacumuladores e neve carbónica; 

 Controladores de temperatura: termógrafos, termómetros de máxima e 

de mínima e indicadores químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Frigorífico dos Serviços Farmacêuticos do HML. 

 

Para garantir a qualidade da “cadeia de frio”, os equipamentos são tão 

importantes quanto os procedimentos a nível do manuseamento dos frigoríficos, 

arrumação dos medicamentos, transporte e protocolos a seguir em situações de avaria 

do sistema de frio. 

 



Relatório de Estágio – Hospital Magalhães Lemos 
 

Alexandra Maria Oliveira Soares 
 

14 
É importante referir que: 

 Há medicamentos que devem ser armazenados entre 2-8ºC mas podem ser 

transportados à temperatura ambiente. Exemplo: insulina; 

 A estabilidade do medicamento após exposição a temperatura adversa, varia 

de acordo com as suas características intrínsecas; 

 O armazenamento de um medicamento de frigorífico À temperatura ambiente 

por 24 horas, pode apenas diminuir o seu prazo de validade; 

 Antes do uso do medicamento, devem ser sempre observados possíveis sinais 

de deterioração do mesmo, como por exemplo opalescência ou precipitação. 

 

Em suma, pode-se concluir que para garantir a estabilidade e a qualidade dos 

medicamentos a conservar no frio, deve ser sempre escolhido o equipamento mais 

adequado, elaborar e implementar protocolos relacionados com o manuseamento do 

equipamento, arrumação e transporte. 

O papel do Farmacêutico é fulcral na elaboração, divulgação e monitorização de 

protocolos de atuação que garantam a qualidade dos medicamentos e produtos de 

saúde.8 

 

 Medicamentos de alta vigilância 

Há medicamentos aos quais está associado um risco acrescido de causar dano 

significativo aos doentes, quando utilizados num contexto de erro de medicação. Estes 

são designados medicamentos de alta vigilância (“high alert medications”), para alertar 

o facto de que devem ser etiquetados, armazenamos, prescritos, distribuídos, 

administrados e monitorizados de forma diferente dada a sua importância. 

Assim, todos os profissionais de saúde envolvidos no circuito do medicamento têm 

a responsabilidade de propor estratégias com o objetivo de evitar erros com este tipo 

de medicamentos. 

Neste sentido, no HML existem várias estratégias de forma a minimizar o erro com 

estes medicamentos: 

1. Identificar os medicamentos de alta vigilância do HML (ANEXO 3); 

Nota: o HML elaborou a sua listagem de medicamentos de alta vigilância tendo em 

conta a lista internacional publicada pelo Institute for Safe Medication practices (ISMP, 

2008); 

2. Reduzir ao mínimo, o número de apresentações e doses dos medicamentos de 

alta vigilância disponíveis no Formulário de Medicamentos; 
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3. Utilizar alertas eletrónicos que identifiquem estes medicamentos nas 

prescrições médicas, registos de enfermagem e mapas de preparação de 

medicação; 

4. Atualizar e divulgar a listagem e informação relativa a estes medicamentos; 

5. Restringir a armazenagem aos Serviços Farmacêuticos, autorizando a sua 

disponibilidade nos serviços clínicos apenas quando for imprescindível; 

6. Identificar os medicamentos como sendo de alta vigilância, utilizando etiquetas 

de cor diferente, separando os medicamentos com nomes e aparência 

semelhante. Pode-se ver no exemplo seguinte que os medicamentos estão 

diferenciados com cores diferente, uma vez que a sua embalagem é 

semelhante: 

 

 

Figura 9 e 10: Imagem demonstrativa de medicamentos de alta vigilância (cloreto de 

potássio e cloreto de sódio) e respetivo Kaban com sinal de alerta. 

 

7. Prestar informação ao doente em ambulatório relativamente aos medicamentos 

de alta vigilância.9 

 

 Gases Medicinais 

O novo Estatuto do Medicamento, aprovado pelo Decreto-Lei nº 176/2006, de 

30 de agosto, veio consagrar no artigo nº 149, como gases medicinais, todos os gases 

que preencham a noção de medicamento ou dispositivo médico. O Estatuto do 

Medicamento exige que estes apresentem um elevado padrão de qualidade, 

segurança e eficácia, devendo satisfazer as exigências descritas na Farmacopeia 

Portuguesa (FP) ou em alternativa, a Farmacopeia Europeia ou de outro qualquer 

Estado-membro e, por outro lado, os procedimentos inerentes ao seu circuito estejam 

de acordo com as boas práticas de fabrico e de distribuição (GMP, GDP). 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, “Gases medicinais medicamento 

são gases ou misturas de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto 

direto com o organismo humano e desenvolvendo uma atividade em conformidade 
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com a de um medicamento, designadamente pelos seus usos em terapias de inalação, 

anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou 

células destinadas a transplantes, sempre que em contacto com estes”. 

Nesta área de intervenção, a responsabilidade do farmacêutico hospital, 

envolve procedimentos de seleção, aquisição, gestão de stock, receção, 

armazenamento, distribuição, controlo e vigilância do risco associado de acordo com 

as boas práticas vigentes, garantindo-se a qualidade e segurança dos gases 

medicinais em todas as fases do circuito hospitalar até ao utilizador final, ou seja, o 

doente. 

Relativamente ao armazenamento, os SF em colaboração com os Serviços de 

Instalação de Equipamentos são responsáveis por estabelecer zonas para esse 

mesmo efeito e por supervisionar o cumprimento das normas. Os requisitos de 

armazenamento estão descritos em diferentes documentos regulamentares: Annex 6 

(GMP), Deliberação nº 56/CD/2008 e Norma ISSO 7396-1:2007. No entanto, podem 

ser enunciadas algumas condições de armazenamento: 

 Espaço interior deve ser bem ventilado e protegido da humidade; 

 Espaço exterior deve ser bem ventilado, protegido da chuva, da luz solar e 

ainda da humidade; 

 Ausência de materiais oxidantes, inflamáveis, fontes de calor ou de ignição; 

 Os cilindros devem ser armazenados em locais com material apropriado à sua 

manutenção na vertical. 

No HML, apenas é utilizado o Oxigénio, que é um gás incolor e inodoro. Não é 

tóxico, nem corrosivo, mas que apresenta algumas propriedades ditas potencialmente 

perigosas: não sendo inflamável, é todavia um poderoso oxidante que pode agir como 

comburente de materiais inflamáveis. 
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4.6. Atividades realizadas e desenvolvidas pela estagiária no âmbito da 

seleção, aquisição e armazenamento de medicamentos, dispositivos 

médicos e outros produtos farmacêuticos 

 

 Tomei conhecimento da organização do armazém dos 

SF, em especial destaque para os medicamentos da 

“cadeia de frio” e dos medicamentos de alta vigilância; 

 

 Rececionei e conferi encomendas, verificando-as em termos 

de quantidade, preço, lote, prazo de validade e controlo da 

documentação técnica legalmente exigida, procedendo no 

final a arrumação dos medicamentos, dispositivos médicos e 

produtos farmacêuticos de acordo com a todas as normas 

(ANEXO 4); 

 

 Assisti ao processo de aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos, 

tendo em conta os critérios de seleção e os vários tipos de concursos de 

aquisição, de acordo com a legislação que se impõe neste âmbito; 

 

 Acompanhei o processo de encomenda de medicamentos;  

 

 Auxiliei e assisti ao processo de elaboração de notas de encomenda (ANEXO 5) 

 

 Assisti ao processo de aquisição dos medicamentos contendo estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas, de acordo com a legislação em vigor; 

 

 Tomei conhecimento da metodologia utilizada na elaboração de previsões de 

consumo; 

 

 Acompanhei o sistema de empréstimo de medicamentos (ANEXO 6); 

 

 Foi-me explicada a organização do armazém dos SF, em especial destaque para 

os medicamentos da “cadeia de frio” e dos medicamentos de alta vigilância; 

 

 Visitei as instalações do HML para verificar a organização dos gases medicinais. 
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5. Sistemas de distribuição de medicamentos 

5.1. Introdução 

A distribuição de medicamentos é uma atividade farmacêutica fundamental a nível 

hospitalar, sendo crucial no circuito do medicamento, que engloba diferentes 

profissionais de saúde. Apresenta métodos e conceitos próprios, pelo qual é 

responsabilidade dos Serviços Farmacêuticos, a utilização segura, eficaz e racional 

dos medicamentos e outros produtos de saúde, bem como os processos de seleção, 

aquisição, preparação para administração e distribuição. 

São objetivos da distribuição: garantir que o medicamento prescrito, seja 

disponibilizado ao doente na dosagem correta, no momento e lugar adequados; 

prevenir e evitar erros de medicação, melhorando a adesão à terapêutica; otimização 

e monitorização da terapêutica farmacológica; tudo isto respeitando sempre a melhor 

relação custo-benefício no uso de medicamentos.2,3,7 

Podem ser distinguidos vários tipos de distribuição de acordo com os doentes e a 

medicação em causa: 

 Distribuição a doentes em regime de ambulatório; 

 Distribuição a doentes em de internamento; 

 Distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial: estupefacientes e 

psicotrópicos, hemoderivados, medicamentos extra-formulário, anti-infeciosos, 

antisséticos e desinfetantes e citotóxicos). 

Relativamente aos tipos de distribuição existem os seguintes: 

 Distribuição clássica ou tradicional; 

 Distribuição personalizada; 

 Sistema de distribuição individual diária em dose unitária; 

 Distribuição em ambulatório. 
 

No HML, o Médico prescreve a medicação, na maior parte dos serviços clínicos, no 

sistema informático GHAF, o qual deve consultar diariamente para verificar se existem 

comunicações dos serviços farmacêuticos relativamente à medicação prescrita. Toda 

a medicação prescrita depois das 13h, só será dispensada no próprio dia se for 

mencionado o carater urgente da mesma. Posteriormente o Farmacêutico interpreta e 

analisa a prescrição médica, elabora o perfil farmacoterapêutico e imprime as listagens 

com esse mesmo perfil do doente, a partir das quais os TDT preparam os módulos de 

dose unitária por toma e para 24h. 

Relativamente ao horário, no HML, a receção das prescrições médicas efetua-se 

até as 14h; o transporte e entrega dos módulos de dose unitária são efetuadas das 
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15h às 15h30; e as reclamações da medicação que não se encontra em conformidade 

deverão ser comunicadas até as 16h30. 10 

 

5.2. Distribuição clássica ou tradicional de medicamentos 

A nível hospitalar, a distribuição clássica foi o primeiro sistema a ser desenvolvido 

e implementado e consiste na existência dum stock de medicamentos, controlado 

pelos Enfermeiros e reposto sempre que requisitado pelo Enfermeiro Responsável, em 

cada serviço.  

O esquema seguinte pretende ilustrar o circuito do medicamento na distribuição 

clássica de medicamentos: 

 

A este sistema de distribuição são atribuídas várias desvantagens, tais como: 

 Maior probabilidade de erros de medicação: 

 O Farmacêutico não interpreta a prescrição médica, não 

detetando interações, incompatibilidades ou outros problemas 

relacionados com a medicação; 

 Possíveis erros por parte dos Enfermeiros ao transcrever a 

prescrição médica ou até mesmo na administração da 

medicação visto não existir dupla conferência por parte de outro 

profissional de saúde; 

 São acumulados medicamentos nos serviços clínicos, podendo 

ser deteriorados com o tempo, por ter ultrapassado o prazo de 

validade, por exemplo; 

 Prejuízo da prestação de cuidados de saúde, uma vez que o 

Enfermeiro tem menos tempo para prestar cuidados de 

enfermagem. 

 Maiores encargos financeiros, devido ao capital imobilizado. 

 

Com a implementação dos sistemas de distribuição por dose unitária, a 

distribuição chamada tradicional ficou relegada para as unidades clínicas que, devido 

às suas caraterísticas, não permitem o sistema por dose unitária que é bastante mais 

vantajoso em inúmeros aspetos.2 

Elabora a prescrição 
médica 

Transcreve o cardex; 

Petição da medicação 
necessária; 

Dispensa global dos 
medicamentos 

Preparação e 
administração da 

medicação ao paciente 

Enfermeiro Farmacêutico Enfermeiro Médico 
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No entanto, nem sempre é possível a implementação do sistema de distribuição 

individual diária por dose unitária e, nesses casos existem alternativas de distribuição 

que têm como objetivo melhorar a eficácia e a segurança dos medicamentos da 

distribuição tradicional. Assim, poderá, em algumas unidades hospitalares, coexistir 

mais do que uma variante do sistemas de distribuição tradicional, que se vão 

complementar mutuamente, tais como a distribuição de stocks nivelados e a 

personalizada.7 

Segundo as Boas Práticas de Farmácia Hospitalar, sempre que seja possíveis, os 

medicamentos devem ser distribuídos ou dispensados através do sistema de 

distribuição unitária, independentemente do sistema de distribuição adotado. 

 

No HML, apenas os serviços de Consulta Externa, de Piscina e Barbearia recorrem 

a este sistema de distribuição. 

 

 

5.3. Reposição de stock por níveis 

O sistema de reposição de stocks nivelados é um pouco mais avançado 

relativamente ao sistema tradicional. Este é caraterizado pela existência de um stock 

fixo, em quantidade e qualidade, estabelecido para cada serviço, sendo da 

responsabilidade do Diretor, Enfermeiro Chefe e Farmacêutico, de acordo com as 

caraterísticas e necessidades do mesmo.7 

O Enfermeiro responsável juntamente com o técnico de diagnóstico e terapêutica, 

verificam o stock existente na enfermaria e, elaboram o pedido de reposição, a qual é 

feita periodicamente. O pedido de reposição deverá ser verificado pelo Farmacêutico 

responsável, e caso esteja de acordo, a medicação é conferida na farmácia e 

posteriormente será reposto o stock necessário. É ainda importante referir, que o 

Farmacêutico deverá conferir por amostragem, de forma a validar o sistema aplicado.7 

Nos Serviços Clínicos, existe ainda um saco de urgência, que tal como o nome 

indica é utilizado em situações de emergência, contendo todo o material e 

medicamentos necessários tais como atropina, hidrocortisona, entre outros. É 

essencial controlar o prazo de validade dos medicamentos, normalmente realizado 

mensalmente, e verificar diariamente a integridade do selo de segurança do saco de 

emergência, por forma a garantir e assegurar a qualidade dos mesmos. 

Tal como os outros sistemas de distribuição, este também apresenta algumas 

vantagens e desvantagens. O sistema de reposição por stock permite um controlo 

direto dos prazos de validade; evita excesso de medicamentos em stock, uma vez que 

são repostos de acordo com as necessidades periodicamente, o que leva também a 
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uma diminuição dos prejuízos em termos económicos, evitando perdas 

desnecessárias. Relativamente às desvantagens, é importante referir o fato do 

Farmacêutico não ter acesso ao perfil farmacoterapêutico do doente, podendo ocorrer 

mais facilmente erros de medicação, nomeadamente na sua preparação e 

administração. 

 

5.4. Distribuição personalizada 

O sistema de distribuição personalizada é caraterizado pelo fato do pedido de 

medicamentos necessários a cada doente ser feito de um modo individualizado, pelos 

Enfermeiros e depois fornecidos pelos Serviços Farmacêuticos de uma forma 

individualizada. Tudo isto, permite o estabelecimento de uma relação entre a 

terapêutica medicamentosa estabelecida e o doente e, utilizar o sistema de justificação 

para medicamentos com características especiais, tais como os estupefacientes, 

psicotrópicos, hemoderivados, entre outros.7 

Neste sistema de distribuição, é obrigatória a utilização de um modelo específico 

de prescrição que será verificado o seu correto preenchimento para em seguida o 

Farmacêutico prepara a medicação necessária, tendo sempre o cuidado de armazenar 

e identificar corretamente de modo a evitar qualquer dano ou erros associados. 

 

5.5. Sistema de distribuição individual diária em dose unitária (SDIDDU) 

O Despacho do Ministério da Saúde de 30 de Dezembro de 1991, publicado no 

Diário da República nº 23-II Série de 28 de Janeiro de 1992 veio converter em 

imperativo legal o sistema de distribuição individual diária em dose unitária.4  

Este sistema de distribuição é considerado o mais seguro e eficaz, uma vez que 

permite ao Farmacêutico ter um maior controlo de toda a terapêutica administrada aos 

doentes; rentabilizar as potencialidades dos recursos humanos e, ter maior controlo 

nos gatos económicos dos medicamentos. 

Neste sistema de distribuição, após a interpretação da prescrição médica por parte 

do Farmacêutico e de acordo com o perfil farmacoterapêutico, são então preparados e 

distribuídos os medicamentos em doses unitárias, para um período máximo de 24 

horas, sempre que possível por toma.11 

 

O período diário, no HML, está definido entre as 15 horas do próprio dia até as 15 

horas do dia seguinte (24 horas). 

Na identificação do medicamento deve constar obrigatoriamente, em cada 

embalagem unitária: o nome genérico (Denominação Comum Internacional), a 
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dosagem, o prazo de validade, o lote de fabrico e, desejavelmente ainda o nome 

comercial, o lote de reembalagem e o código de barras. 

Uma vez que os SF se encontram encerrados ao fim-de-semana, às sextas-feiras, 

a medicação é preparada para o próprio dia e para o sábado e domingo. Assim, são 

colocadas dois módulos de dose unitária, sendo que uma corresponde ao fim-de-

semana (sábado e domingo). A gaveta de cada doente, identificada com o respetivo 

nome, correspondente ao fim-de-semana é dividida por um separador. 

 

 

 

Figura 11: Sala do SDIDDU: módulos e gavetas de medicação 

 

O Enfermeiro deve conferir os módulos de dose unitária com base na terapêutica 

prescrita e, sempre que detetar uma não conformidade deverá fazer esse registo 

informaticamente (Sistema Informatizado de Gestão de Risco – SIGR) e informar os 

SF.10 

É importante, realizar-se uma desinfeção e limpeza dos módulos de dose unitária. 

Assim, todos os dias os módulos e as caixas vindas dos serviços devem ser 

desinfetadas exteriormente com produtos apropriados, antes de serem colocados os 

medicamentos pelos TDT. Relativamente às gavetas, estas são desinfetadas 

semanalmente; e as malas mensalmente tal como as caixas e carros de transporte 

destas. 

No HML, os módulos de dose unitária são transportados para os serviços clínicos, 

pelo serviço de transporte interno (Hospital de Dia, Cuidados Especiais, Reabilitação 

Psicossocial) e pelo motorista (Unidade e Fórum de Costa Cabral, Fórum de Vila de 

Conde). 



Relatório de Estágio – Hospital Magalhães Lemos 
 

Alexandra Maria Oliveira Soares 
 

23 
 

É essencial referir 6 princípios importantes relativamente a este sistema de 

distribuição: 

Princípio nº 1: os medicamentos têm de estar sempre identificados em todos os 

pontos do circuito do medicamento até a fase final de administração ao doente; 

 

Princípio nº 2: sempre que possível, os medicamentos deve ser dispensados 

prontos a serem administrados, ou seja, a dose embalada ou reembalada deve 

coincidir com a dose a ser administrada ao doente. Assim, há uma menor 

probabilidade de ocorrerem erros de administração de medicamentos, evitando que o 

responsável pela sua administração tenha de fazer cálculos, medidas ou ainda outras 

operações, tais como misturas e diluições. 

Torna-se importante distinguir dois conceitos que por vezes podem ser 

confundidos: a dose unitária e a embalagem unitária distribuída pela indústria. A 

dose unitária pode ser entendida como a quantidade física de medicamento prescrita 

para um doente concreto, para ser administrada a determinada hora do dia, sem 

qualquer manipulação química ou física previamente. Esta dose pode coincidir ou não 

com a dose contida na embalagem unitária. 

Por exemplo, um Médico pode prescrever a dose a um paciente de 1 g de 

paracetamol (dose unitária) e a dose contida na embalagem unitária ser de 500mg 

(por comprimido), o que implica a necessidade de 2 comprimidos de 500 mg para 

perfazer a dose unitária de 1 g prescrita. 

 

Figura 12: Imagem demonstrativa para perceção do conceito de dose unitária 

 

Princípio nº 3: cada dose unitária deveria ser distribuída de cada vez, de modo a 

ser dispensada antes de cada administração, por forma a evitar erros de medicação, 

tais como administrar o medicamento que não foi prescrito. 

Assim, os Médicos visitam os doentes uma vez o por dia alterando ou não as 

prescrições nesse momento. Caso a prescrição tenha de ser alterada mais do que 

uma vez num período de 24 horas (período diário), a distribuição deverá ser realizada 

mais frequentemente. 
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Princípio nº 4: o Farmacêutico deverá ter acesso à prescrição médica original e a 

toda a informação necessária sobre o paciente, de modo a elaborar o perfil 

farmacoterapêutico individualizado, para evitar erros de medicação. 

 

Princípio nº 5: os medicamentos nunca deverão ser dispensados antes do 

Farmacêutico ter interpretado a prescrição médica e elaborado o perfil 

farmacoterapêutico, caso contrário poderão ocorrer erros de medicação evitáveis. 

 

Princípio nº 6: tanto os Enfermeiros como os Farmacêuticos deverão interpretar 

as prescrições médicas diretamente, com menor probabilidade de erros associados. 

Estas, são depois transferidas para as folhas “cardex”, que são as folhas dos 

Enfermeiros de controlo de administração de medicamentos, onde anotam os 

medicamentos a serem administrados aos doentes.7,11 

Assim, quando os medicamentos são entregues no serviço, o Enfermeiro compara 

a sua interpretação da prescrição com o que foi enviado. E, caso não coincidam, 

deverá comunicar ao Farmacêutico, permitindo assim minimizar erros de medicação. 

Ao serem aplicados estes princípios, consegue-se por em prática as vantagens da 

distribuição individual diária em dose unitária relativamente aos outros sistemas. 

 

Caso seja realizado um pedido fora do período de funcionamento dos Serviços 

Farmacêuticos, pode-se recorrer ao Armário de Urgência dos serviços, por forma a 

colmatar o problema. Os medicamentos ou produtos de saúde presentes nesse 

mesmo Armário variam de acordo com a utilização do serviço clínico em questão, 

sendo resposto sempre que necessário. A reposição deste armário é feita pela 

farmácia e, idealmente, só deveriam existir no Serviço Clínico os medicamentos do 

carro de emergência e um pequeno stock dos medicamentos que não são distribuídos 

por dose unitária (pomadas, cremes, entre outros). Sempre que é administrado um 

medicamento do stock de urgência, o Enfermeiro preenche de forma legível os 

campos do impresso de reposição de stock (ANEXO 7), e posteriormente envia-o aos 

SF no qual o Farmacêutico verifica se os pedidos correspondem à prescrição prescrita 

e o TDT prepara essa mesma medicação. Mensalmente o Farmacêutico deverá em 

articulação com o Enfermeiro chefe auditar os stocks dos respetivos serviços (ANEXO 

8).10 

 

 

A “American Society of Health System Pharmacists” (ASHP) refere que a 

distribuição individual diária em dose unitária diminui os erros de medicação; melhora 
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a funcionalidade dos recursos humanos dos Serviços Farmacêuticos e do Serviço de 

Enfermagem, mais direcionados para o doente individualmente; melhora o controlo do 

circuito do medicamento e do seu uso; são eliminadas ou diminuídas as devoluções de 

medicamentos provocadas por erros de medicação; e, por fim, diminui a quantidade de 

medicamentos armazenados nas enfermarias. 

O suporte documental para este tipo de sistema de distribuição deverá ser 

normalizado: 7 

Serviços de Internamento 

 Prescrição médica (impresso com original e duplicado); 

 Requisição para reposição do armário de dotação fixa; 

 Folha de informação da enfermagem para a Farmácia; 

 Folha de “cardex”. 

Serviços Farmacêuticos 

 Folha farmacoterapêutica; 

 Folha de informação para os serviços clínicos. 

 

5.6. Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório  

A dispensa de medicamentos em doentes em regime ambulatório é da 

responsabilidade dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares e, surgiu devido à 

necessidade de se fazer face a situações de emergência em que o fornecimento dos 

medicamentos não possa ser assegurada pelas farmácias comunitárias, bem como da 

necessidade de controlo e vigilância constante de certas patologias crónicas, e 

terapêuticas prescritas em estabelecimentos de saúde diferenciados, ao abrigo da 

legislação.7 

Devido às caraterísticas próprias da patologia em questão, ao potencial tóxico dos 

fármacos usados no tratamento e também devido, por vezes, ao elevado valor 

económico dos mesmos, é de extrema importância o seu controlo e vigilância. 

 

Aquando da dispensa dos medicamentos aos doentes, estes devem estar 

corretamente identificados e embalados e, os serviços devem garantir a existência de 

profissionais de saúde com capacidade de fornecer informação e aconselhamentos 

fomentando a sua correta utilização. 

Deste modo, o Farmacêutico é o responsável pera distribuição, informação e 

controlo de todos os medicamentos dispensados em regime de ambulatório, incluindo 

as amostras para ensaio clínico; elaborar procedimentos de dispensa e 

processamento de receituário tendo em conta a regulamentação em vigor; e ainda, 
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organizar um sistema de controlo com registo do perfil farmacoterapêutico dos 

doentes. 7 

Esta dispensa de medicamentos pode ser feita através de: 7 

 Venda de medicamentos em farmácias hospitalares: apenas quando a) 

na localidade não exista farmácia particular; b) em situações de emergência 

e no mercado local não existe os medicamentos necessários; c) quando as 

farmácias pertençam à Santa Casa da Misericórdia detentora de alvará de 

venda ao público. 

Nota: Na situação b) é necessária a prova da inexistência do medicamento no 

mercado local, pelas farmácias locais e confirmada com carimbo no verso da 

receita. 

O preço de venda hospitalar dos medicamentos não se encontra 

regulamentado. No entanto, deverá ser, pelo menos, igual ao custo de 

aquisição. 

 Dispensa gratuita de medicamentos: No caso dos medicamentos 

legislados, englobam por exemplo os antineoplásicos. Relativamente aos 

medicamentos não abrangidos pela legislação, os destinados a doentes 

com patologias crónicas, que pretençam a grupos terapêuticos 100% 

comparticipáveis, se forem prescritos na consulta externa do hospital, 

podem ser fornecidos gratuitamente pelos Serviços Farmacêuticos. 

 Dispensa de amostras para ensaios clínicos: o Farmacêutico deve 

garantir uma correta distribuição e controlo de amostras, informação e 

ainda acompanhamento do ensaio. 

 

Para todos os medicamentos, antes de ser validar a prescrição médica, devem ser 

verificados alguns parâmetros essenciais: a correta identificação do paciente, do 

Médico prescritor e da respetiva instituição; a data da prescrição; se todos os dados 

estão corretamente preenchidos na receita; se o nome do medicamento se apresenta 

sob a forma de DCI, juntamente com a forma farmacêutica, dosagem, via de 

administração e duração do tratamento. Se tudo estiver conforme o estipulado, a 

receita é então validada e, o Farmacêutico verifica o perfil farmacoterapêutico do 

doente. 12 

No caso, da entrega da medicação ser feita a outra pessoa que não o doente, 

dever-se-á fazer um registo com os dados de identificação do responsável pela 

receção do (s) medicamento(s). 
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Este tipo de distribuição de medicamentos não é realizada no HML, exceto a 

dispensa de medicamentos em fase de ensaio clínico, após a sua conclusão. 

 

 

5.7. Instrumentos de racionalização terapêutica 

Tal como já foi referido, um dos objetivos essenciais dos Serviços Farmacêuticos, 

é a promoção do uso racional dos medicamentos. Deste modo, é de extrema 

importância o processo de seleção de medicamentos e a utilização de instrumentos e 

normas que promovam a racionalização da terapêutica medicamentosa. 

Na seleção de medicamentos, dever-se-á escolher aqueles que são necessários 

aos doentes tendo em conta critérios científicos de eficácia, segurança, qualidade e 

custo. 

Neste âmbito, as funções principais do farmacêutico são: 2 

 Elaborar formulários terapêuticos e/ou suas adendas; 

 Implementar protocolos de utilização de medicamento; 

 Avaliar o uso de medicamentos, incluindo o cumprimento dos 

protocolos. 

 

 

5.7.1.  Formulários Terapêuticos 

 Os formulários terapêuticos ou guias farmacoterapêuticos são muito mais do 

que meros compêndios ou listagens de medicamentos, constituem um sistema de 

trabalho, através do qual um grupo de peritos vai avaliar e selecionar, de entre os 

medicamentos disponíveis no mesmo, aqueles que são mais úteis e que se adaptam 

melhor ao paciente em questão. 

 Este sistema é considerado o mais eficaz na garantia de uma terapêutica 

racional, permitindo adicionalmente o controlo dos custos da instituição. 

 

 Os formulários terapêuticos podem ser divididos em três 

tipos: 

 De uso geral, como é o caso do “British Nacional 

Formulary”; 

 Destinados ao ambulatório, usados nos Centros de Saúde 

e Consultas Hospitalares; 

 Hospitalares, de uso obrigatório nestas instituições. 

 Figura 13: Formulário Hospitalar 

de Medicamentos do HML 
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A nível hospitalar, existem formulários que são guias terapêuticos, de uso privativo 

ou de âmbito regional,  

ou até mesmo nacional, constituído por um conjunto de  

medicamentos, selecionados por peritos, que podem estar presentes no Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), ou caso não estejam são designados 

de “adendas”, que após aprovação são remetidas à Comissão Nacional de Farmácia e 

Terapêutica (CFNT). 

A tendência atual, a nível mundial, é a limitação da terapêutica nos hospitais, 

através da utilização de formulários privados. Tal facto torna-se cada vez mais 

importante, face às limitações cada vez maiores dos recursos económicos em termos 

hospitalares, assim, conseguir-se-á limitar a escolha dos medicamentos por parte do 

prescritor, podendo não obstante, este escolher outros desde que devidamente 

justificado e em benefício do paciente. 

Em Portugal, são adotados “formulários nacionais” com “adendas privativas” dentro 

do próprio hospital, as quais são elaboradas e da responsabilidade da Comissão de 

Farmácia e Terapêutica. 

A elaboração e atualização do FHNM, foi, desde 1962, atribuída a uma comissão, 

anteriormente designada por Comissão Permanente do Formulário Hospitalar de 

Medicamentos, e agora de Comissão do Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos, órgão consultivo do INFARMED, I.P.. 13 

O FHNM em vigor é o de 2006, que já conta com a 9ª edição, e, de acordo com as 

suas caraterísticas, não estão presentes medicamentos de introdução recente, mais 

sim aqueles mais simples, sobre os quais se tem maior experiência e conhecimento, 

valorizando-se assim a segurança do paciente. 4 

É obrigatória a utilização do FHNM e a observância dos protocolos de utilização de 

medicamentos elaborados pela CNFT, pelos prescritores nos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde. 13 

Ora, se os formulários “internos” de cada hospital são elaborados pelas Comissões 

de Farmácia e Terapêutica (CFT), é de realçar a sua importância na avaliação da 

necessidade e a autorização de medicamentos extra-formulário prescritos. 

O Formulário Hospitalar de Medicamentos do HML foi elaborado tendo por base 

dois formulários: o FHNM e o anterior formulário do HML. Deste modo, estão 

presentes medicamentos inscritos e outros não inscritos na 9º edição do FHNM, por 

forma a responder às necessidades terapêuticas deste Hospital especializado, uma 

vez que certas classes de fármacos são de extrema importância, enquanto que outros 

são dispensáveis, como é o caso dos citotóxicos.  
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É de realçar, que os formulários “internos” têm uma perspetiva de melhoria 

contínua, estando obviamente sujeito a alterações, sempre que necessárias, 

esperando-se uma colaboração ativa e constante de todos os profissionais de saúde 

envolvidos no circuito do medicamento. 

A articulação da CNFT com as Comissões de Farmácia e Terapêutica dos hospitais e 

das Administrações Regionais de Saúde é muito importante em termos de partilha dos 

protocolos de utilização e pareceres sobre medicamentos não incluídos no Formulário 

Nacional de Medicamentos. 13 

 

5.7.2. Protocolos de utilização de medicamentos 

Os protocolos, procedimentos ou normas de utilização de medicamentos podem, 

em situações específicas, ser tão ou mais importantes que o próprio formulário. 

As CFT elaboraram então procedimentos ou protocolos sobre o uso de 

determinados medicamentos ou produtos farmacêuticos, que deverão ser seguidos 

pelos profissionais de saúde, e esta é responsável por zelar pela sua aplicação e 

cumprimento. 

No HML, existem vários procedimentos, tais como: 

“Duração do tratamento com anti-inflamatórios não esteroides (AINES)”, no qual 

é explícito que as prescrições deste tipo de medicamentos cessam automaticamente 

ao fim de sete dias, salvo indicação em contrário do Médico que tem o tratamento a 

seu cargo, o qual terá de fazer uma nova prescrição caso ache necessário o 

tratamento mais do que o tempo estipulado no procedimento. 

“Procedimento relativo à duração do tratamento com medicamentos anti-

infeciosos”, no qual é estipulado que as prescrições cessam automaticamente ao fim 

de 10 dias, salvo indicação em contrário do Médico que tem o tratamento a ser cargo. 

“Protocolo para a prescrição, distribuição e administração de tiamina”, que 

indica o tempo limite de utilização deste fármaco, variando de acordo com a forma 

farmacêutica em questão. 

“Procedimento relativo à prescrição, preparação, distribuição e administração 

de frações de comprimidos”, que refere que deve ser evitada a prescrição de 

frações de comprimidos, referindo aqueles em que existe alternativa ao fracionamento 

e se é possível fracionar e reembalar. 

É ainda importante referir, que os protocolos devem ser flexíveis de modo a 

possibilitar diferentes alternativas terapêuticas, mas assegurando sempre três 

parâmetros: as indicações terapêuticas; a posologia; e ainda a duração do 

tratamento.2  
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Por forma a controlar os medicamentos de uso restrito, existem medidas de 

controlo, nomeadamente a prescrição por especialista e a duração limitada do 

tratamento. 

A prescrição por especialista obriga há existência de uma justificação elaborada 

pelo Médico especialista acerca da necessidade de dispensa de fármacos de uso 

restrito e/ou elevado custo. 

A duração limitada do tratamento consiste na interrupção do tratamento prescrito 

pelo Médico através de protocolos estipulado, como é o exemplo dos AINES referido 

anteriormente.2 

 

5.7.3.  Avaliação da utilização dos medicamentos 

É essencial a avaliação do uso dos medicamentos e, para tal, devem ser 

estudados parâmetros, tais como: a necessidade de fármacos que não estejam 

incluídos no formulário; o conhecimento, a aceitação e a aderência ao formulário e aos 

protocolos, entre outros. Assim, podem ser realizados estudos acerca do consumo e 

prescrição dos medicamentos pelos profissionais de saúde; e estudos periódicos 

acerca dos pedidos de medicamentos extra-formulário e se de facto se justificar essa 

mesma utilização. 

 

5.8. Medicamentos sujeitos a controlo pessoal 

De acordo com as Boas Práticas, devem estar sujeitos a controlo especial os 

seguintes grupos farmacoterapêuticos de medicamentos: psicotrópicos e 

estupefacientes, hemoderivados, medicamentos extra-formulário, anti-infeciosos, 

antissépticos e desinfetantes, citotóxicos e medicamentos em ensaio. No entanto, não 

serão abordados os citotóxicos, uma vez que no HML não são utilizados. Estes 

medicamentos estão sujeitos a legislação especial (Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de 

Janeiro, que estabelece o “Regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e 

psicotrópicos”, Lei nº 45/96 de 22 de Janeiro, que altera o Decreto-Lei nº 15/93, o 

Decreto Regulamentar nº 61/94 de 3 de Setembro e a Portaria nº 981/98 de 8 de 

Junho sobre “Execução das medidas de controlo de estupefacientes e 

psicotrópicos”).14 

 

5.8.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

Os Psicotrópicos e os estupefacientes são substâncias que atuam no Sistema 

Nervoso Central, podendo causar tolerância, dependência física e psíquica e outros 

efeitos adversos extremamente graves. Além disso, muitos são caraterizados por ter 
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uma janela terapêutica estreita e, por poderem ser usados de forma ilícita, existe 

legislação referente à sua utilização. 

Deste modo, a distribuição deste tipo de fármacos fica imediatamente sujeita a 

um circuito especial devido às normas específicas de prescrição, requisição e 

distribuição deste grupo especial de medicamentos, tentando-se assim evitar o seu 

uso abusivo, garantir o impedimento do seu uso ilícito e ainda implementação de 

medidas de controlo e fiscalização de todo o processo. 

A legislação em vigor engloba o Decreto-Lei nº 28/2009 de 12 de Outubro que 

procede à terceira alteração do Decreto Regulamentar nº 61/94 de 12 de Outubro, 

relativo ao controlo do tráfico ilícito de estupefacientes, substâncias psicotrópicas e 

dos precursores e outros produtos químicos essenciais ao fabrico de droga; a Portaria 

nº 981/98 de 8 de Junho relativa a medidas de controlo destes fármacos; Deliberação 

nº 292/2005 de 17 de Fevereiro relativa ao registo destes medicamentos; a Lei nº 

30/2000 de 29 de Novembro, definindo o Regime Jurídico aplicável ao consumo de 

estupefacientes. 15 

A aquisição de medicamentos desta classe de fármacos, compreendidos nas 

tabelas I, II, III e IV, exceto a II-A, anexas ao Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de Janeiro, só 

pode ser feita por Farmacêuticos previamente autorizados pelo INFARMED, sendo 

que a autorização tem de estar obrigatoriamente assinada e autenticada. Este 

documento é enviado, em duplicado, juntamente com a nota de encomenda ao 

respetivo fornecedor. Todos os documentos envolvidos devem ser armazenados 

durante 3 ano quer nos Serviços Farmacêuticos, quer no fornecedor, para posterior 

controlo e inspeção por parte do INFARMED. 

Dada a elevada importância destes fármacos, o seu armazenamento é feito 

num armário com fechadura numa zona restrita, podendo apenas ser acedido pelos 

Farmacêuticos. 

 

5.8.2. Hemoderivados 

Os hemoderivados são produtos farmacêuticos de origem humana que têm 

como matéria-prima o plasma e, como tal, podem ser implicados na propagação de 

doenças transmissíveis, apesar da sua elevada eficácia. Assim, estão associados a 

“riscos ponderados” o que faz com que seja importante identificar e registar 

cuidadosamente os medicamentos hemoderivados que são administrados aos 

doentes, por forma a estabelecer uma possível relação de causalidade entre a sua 

administração e a doença infeciosa estabelecida. 
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5.8.3. Medicamentos Extra-formulário 

Sempre que o Médico prescreva um medicamento que não conste no 

Formulário interno do hospital, tem de ser preenchida uma folha de justificação clínica 

para se proceder à sua aprovação pela Comissão de Farmácia e Terapêutica ou quem 

esta delega, e posterior aquisição e distribuição. Nessa folha de justificação tem de 

estar presente a informação do doente (nome, caso, nº de processo, cama, entre 

outros), a prescrição (medicamento, via de administração, forma farmacêutica, dose e 

frequência), o diagnóstico clinico (que muitas vezes os Médicos optam por utilizar um 

código devido ao sigilo estipulado), as razões porque considera adequado à situação 

da doente, a assinatura do Médico e a respetiva data. 

 

É importante referir, que certos medicamentos são necessários para certas 

terapêuticas, mas não possuem autorização de introdução no mercado (AIM) em 

Portugal ou não foram sujeitos a pedido de AIM, e, por isso podem requerer 

Autorização de Utilização Especial (AUE), de acordo com a legislação em vigor. 

 

 

5.8.4. Anti-infeciosos 

Como se sabe, as infeções no Homem podem ser causadas por inúmeros 

microrganismos, desde bactérias, fungos, vírus ou até mesmo parasitas, e, muitas 

vezes pode ser inaparente, sem qualquer sintoma mas ao mesmo tempo degradando 

a saúde do homem. Sendo que quanto maior é o tempo de exposição a este tipo de 

fármacos, maior é a probabilidade de ocorrer colonização por microrganismos 

resistentes. 

Deste modo, devido, por vezes, ao seu inadequado e insensato uso, os 

hospitais criaram procedimentos por forma a limitar o seu uso indiscriminado, 

contribuindo assim para uma utilização mais eficaz e racional dos anti-infeciosos. 

No HML, existe o “Procedimento relativo à duração do tratamento com 

medicamentos anti-infeciosos” tal como já foi referido anteriormente. 

 

5.8.5. Antisséticos e desinfetantes 

É essencial uma adequada limpeza quer dos materiais, superfícies, pele e 

mucosas, tal como uma correta utilização dos antisséticos e desinfetantes por forma a 

evitar a propagação de infeções a nível hospitalar. 

Os antisséticos são soluções de substâncias antibacterianas com larga 

aplicação clínica, tais como esterilização da pele e eliminação da flora bacteriana 

superficial, sendo indispensável antes de uma incisão cirúrgica ou introdução de um 
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cateter; os desinfetantes são utilizados apenas para desinfetar os materiais inertes, 

como os materiais cirúrgicos. Algumas preparações podem ter ambas as funções 

acima referidas, como por exemplo, o álcool etílico 70 %. (FHNM, 2006) 

No Formulário Hospitalar de Medicamentos do HML estão presentes os seguintes 

antisséticos e desinfetantes: 

 Álcool Isopropílico composto (solução alcoólica) 100 ml e 500 ml; 

 Etanol a 70 % (solução cutânea); 

 Iodopovidona 10 % (solução dérmica) 10 ml; 

 Solução alcoólica para desinfeção da pele 250 ml; 

 Trocloseno 2,5 g (pastilhas); 

 Trocloseno 0,5 mg (grânulos). 

 

5.9.  Medicamentos em Ensaio 

É também da responsabilidade do Farmacêutico hospitalar, o armazenamento 

e dispensa de medicamentos experimentais, de acordo com a Lei nº 46/2004, de 19 

de Agosto, que transpõe para a ordem jurídica nacional, a Diretiva Europeia sobre 

Ensaios Clínicos, Diretiva nº 2001/20/CE. 14 

 

5.9.1.  Ensaios Clínicos 

De acordo com o Decreto-Lei nº 46/2004, de 19 de agosto, um ensaio clínico é 

definido como regulado pelo regime jurídico estabelecido pela Lei nº 46/2004, de 19 de 

agosto, que transpõe para ordem jurídica nacional a Diretiva 2001/20/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de abril, “qualquer investigação conduzida 

no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos 

ou os outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, 

ou identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a 

analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais 

medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança e eficácia”.  

 

 

Figura 14: Esquema das várias fases dos ensaios clínicos. Adaptado de 15 
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Os ensaios clínicos são hoje uma ferramenta essencial para confirmar a segurança 

e eficácia de novos medicamentos, e testar novas utilizações de medicamentos já 

comercializados. 

A investigação clínica, oferece muitas vezes a oportunidade única de os doentes 

receberem terapêuticas inovadoras; terem um acompanhamento mais apertado e 

rigoroso; e, possibilitar uma revisão e atualização da prática clínica em cada centro de 

ensaio por parte da equipa do estudo. 

O Farmacêutico do ensaio clínico é a pessoa responsável pelo registo e controlo 

de procedimentos relacionados com a medicação experimental do ensaio clínico, bem 

como: 

 Receção da medicação experimental; 

 Armazenamento da medicação experimental (segundo as condições 

dos protocolos); 

 Controlo da temperatura de armazenamento; 

 Preparação e dispensa da medicação experimental; 

 Armazenamento da medicação experimental utilizada (para 

contabilidade); 

 Controlo e pedido de stock de medicação experimental. 

Relativamente à aplicação das boas práticas clínicas na condução dos ensaios 

clínicos, de acordo com a Lei nº 46/2004, de 19 de agosto, o investigador tem de 

prestar ao potencial participante num ensaio clínico, toda a informação verbal e escrita 

sobre esse mesmo ensaio, incluindo o objetivo, procedimentos, benefícios e riscos, 

compensação e direitos, bem como as condições em que este será realizado. Esta 

informação prestada ao paciente deve ser completa e em linguagem adequada à sua 

capacidade de compreensão. 

Circuitos das amostras dos ensaios clínicos 

O Dossier enviado pela Indústria farmacêutica aos SF deverá conter os seguintes 

documentos: 

 Protocolo do ensaio; 

 Brochura do investigador; 

 RCM (caso o medicamento já se seja comercializado); 

 Contactos do estudo; 

 Medicação; 

 Procedimentos; 

 Aprovações; 

 Entre outros. 
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Toda esta documentação deverá ser arquivada no armário destinado a ensaios 

clínicos. 

 

Relativamente à medicação do estudo, à sua chegada aos SF, devem ser 

verificados alguns dados pelo Farmacêutico responsável: 

 Código do produto; 

 Lote e prazo de validade; 

 Quantidade, forma farmacêutica, via de administração especificadas na guia de 

remessa; 

 Nome da entidade produtora e do diretor técnico responsável; 

 Condições especiais de transporte e conservação; 

 Inscrição “Amostra para ensaio clínico”. 

 

A documentação relativa à receção da medicação, deve ser assinada, datada e 

arquivada no dossiê de ensaio, sendo posteriormente reportada ao Promotor do 

ensaio. 

 

A medicação dos ensaios clínicos é armazenada numa área segura e de acesso 

restrito. Periodicamente, são realizados registos de temperatura (2-8ºC) e humidade 

da sala e frigorífico, por forma a controlar a conservação adequada. Todos os registos 

devem ser arquivados para posterior verificação, caso necessário. 

Quanto à dispensa dos medicamentos, a prescrição médica deve ser 

individualizada, em impresso pré-formatado quanto aos dados necessários (ensaio, 

serviço, medicamento, dose, frequência, via de administração, nome e assinatura do 

investigador responsável). Cabe ao Farmacêutico escrever na embalagem do 

medicamento o nº do doente e as suas iniciais, a data de cedência e de devolução e, 

toda a informação necessária para garantir o uso racional e adesão à terapêutica.  

Caso ocorra uma devolução de medicação, esta tem de ser devidamente 

contabilizada e acondicionada em local próprio. 

No término do ensaio, os SF têm um dossiê que todas as informações acerca do 

ensaio, isto é, o protocolo, documentação de aprovação e conclusão do estudo, 

comprovativos de receção das amostras, prescrições médicas e folha de registo 

individual do paciente. Este dossiê deve ser armazenado, durante 5 a 15 anos após 

término do ensaio, em local próprio para este fim. 
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5.10. Atividades realizadas e desenvolvidas pela estagiária relacionadas com os 

sistemas de distribuição 

 

 Interpretei prescrições médicas e elaborei perfis farmacoterapêuticos de pacientes, 

tendo em atenção os seguintes parâmetros: 

 Aspetos farmacêuticos e farmacológicos; 

 Adequação ao indivíduo (seleção do fármaco, dose e via de 

administração); 

 Eventual duplicação de terapêuticas; 

 Possíveis interações medicamentosas, clinicamente significativas; 

 Contra-indicações; 

 Tempo de duração da terapêutica, aplicando os procedimentos do HML. 

 

 Tomei conhecimento dos diferentes tipos de sistemas de distribuição de 

medicamentos e produtos farmacêuticos, tendo por base os circuitos, e as suas 

vantagens e desvantagens; 

 

 Preparei módulos de medicação utilizados no sistema de distribuição individual 

diária em dose unitária (SDIDDU) de vários serviços, nomeadamente de 

internamento, Cuidados Especiais e Hospital de Dia, tendo especial atenção aos 

medicamentos de alta vigilância (ANEXO 7) 

 

 Verifiquei e repus os medicamentos necessários na mala de stock fixo do OBS; 

 

 Forneci a medicação necessária do stock no armário de urgência (ANEXO 8) 

 

 Participei na análise dos pedidos de medicamentos extra-formulário tendo em 

conta a sua justificação clínica (ANEXO 9); 

 

 Cooperei numa revisão aos “stocks” de medicamentos do serviço de consulta 

externa (ANEXO 10); 

 

 Forneci os medicamentos necessários ao Serviço de Consulta Externa (ANEXO 

11); 
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 Participei em reunião com a Enfermeira Chefe do Serviço de Consulta Externa e, 

tendo em conta os consumos de medicamentos, atualizei os stocks nivelados, 

tendo sido posteriormente aprovada; 

 

 Foram-me explicadas as diferentes etapas e procedimentos relacionados com os 

Ensaios Clínicos; 

 

 Tomei conhecimento da legislação especial relativa aos estupefacientes e 

psicotrópicos, nomeadamente ao preenchimento da folha de pedido deste tipo de 

medicamentos. 
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6. Produção e Controlo de medicamentos 

6.1. Introdução 

Os Cuidados de Saúde têm evoluído de uma forma exponencial ao longo dos 

tempos. 

Assim, torna-se cada vez mais importante a prestação de Cuidados Farmacêuticos 

individualizados, tendo como foco principal o doente. O principal problema surge 

quando a indústria farmacêutica não tem capacidade de dar resposta às prescrições 

individuais, havendo necessidade de nos Serviços Farmacêuticos do Hospital existir 

uma área de Produção e Controlo de Medicamentos.4 

Na Farmácia Hospitalar executam-se, na atualidade, preparações farmacêuticas 

para o doente individual e específico e, preparações em larga escala, por lotes, 

preparadas coma antecedência e destinadas a doentes potenciais. O objetivo desta 

produção é produzir preparações farmacêuticas eficazes e seguras para todos os 

doentes, independentemente da escala ou complexidade da preparação. 

As principais operações realizadas nesta área dos SF são: 

 Acondicionamento de medicamentos em dose unitária – reembalagem; 

 Fracionamento de medicamentos e posterior reembalagem; 

 Preparações estéreis e não estéreis; 

 Reconstituição de medicamentos citotóxicos. 

No HML, apenas é realizado o fracionamento de medicamentos e o 

acondicionamento de medicamentos em dose unitária (reembalagem), dado ser um 

hospital psiquiátrico. 

De modo a conseguir alcançar os objetivos propostos, são definidos e 

estabelecidos procedimentos, processos, protocolos e recursos de estrutura 

organizacional para a implementação dum sistema de gestão de qualidade.7 

 

6.2. Conceito integrado de garantia de qualidade 

Um sistema de garantia de qualidade assenta no desenvolvimento de 

procedimentos padronizados, tal como já foi referido. Até mesmo a reembalagem das 

formas de dosagem não estéreis, deve ser feita de acordo com esses mesmos 

procedimentos. 

Assim, deverá existir nos SF um departamento que seja responsável pela 

elaboração, autorização e utilização da documentação, incluindo a sua segurança, 

tendo em conta as Boas Práticas de Fabrico. 
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6.2.1. Fracionamento 

O fracionamento é considerado um processo de farmacotecnia, no qual é 

manipulado o produto acabado sendo fragmentado por forma a dispensar o 

medicamento na dose prescrita pelo Médico. 

 

Figura 16: Fracionamento de comprimidos nos SF do HML, EPE 

 

6.2.2. Reembalagem e reetiquetagem 

A reembalagem de comprimidos, inteiros ou fracionados, é essencial ao 

sistema de distribuição individual em dose unitária. O seu principal objetivo é permitir 

aos SF disporem do medicamento, na dose prescrita, de forma individualizada. Esta, 

corresponde à quantidade física do medicamento que não necessita de mais 

manipulações, químicas ou físicas, para ser administrada ao doente. 

A fração e a reembalagem dos medicamentos adquiridos à indústria 

farmacêutica, está sujeita às mesmas normas de qualquer procedimento de 

Farmacotecnia, exigindo procedimentos padronizados, documentação de todo o 

processo, registo de lote de produção e validação da libertação do lote. 

Atualmente, a elaboração das formulações preparadas nos SF Hospitalares, é 

regulada pelos Decretos-Lei nº 90/2004, de 20 de Abril e nº 95/2004, de 22 de Abril e 

ainda, pela Portaria nº 594/2004 de 2 de Junho, que aprova as “Boas Práticas a 

Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e 

Hospitalar”. É referido no Decreto-Lei nº 95/2004, que “… O descondicionamento de 

Figura 15: Bancada da sala de SDIDDU dos Serviços Farmacêuticos do HML 
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especialidades farmacêuticas, com a finalidade de as incorporar em medicamentos 

manipulados, é um ato de exceção, só podendo realizar-se se não existir no mercado 

especialidade farmacêutica com igual dosagem ou apresentada sob a forma 

farmacêutica pretendida e apenas nos seguintes casos: 

a) Medicamentos manipulados destinados a aplicação cutânea; 

b) Medicamentos manipulados preparados com vista à adequação de uma 

dose destinada a uso pediátrico; 

c) Medicamentos manipulados destinados a grupos de doentes em que as 

condições de administração ou farmacocinética se encontrem alteradas.” 

No HML, são realizadas várias prescrições de frações de comprimidos (ANEXO 

12). 

No HML, a reembalagem é executada pelos TDT numa área dos SF denominada 

“Sala de Reembalagem”, especificamente destinada para o efeito e separada das 

outras divisões, sendo que os procedimentos, a supervisão e a validação do processo 

são realizados pelo Farmacêutico, em termos idênticos aos previstos na Portaria nº 

594/2004, de 2 de Junho. Esta sala deve ter uma humidade inferior a 75% e 

temperatura menor que 25ºC, sendo limpa diariamente com água e detergente.  

É importante garantir que o medicamento reembalado está bem identificado em 

termos do nome genérico, dosagem, lote, prazo de validade e excipientes de 

declaração obrigatória; que está bem protegido a nível mecânico, da luz e do ar. 

Assim, o HML utiliza uma fita contínua, na qual um dos lados é constituído por papel 

opaco branco não refletor, onde é impresso o respetivo rótulo (DCI, forma 

farmacêutica, dosagem, prazo de validade, lote interno – ano, mês, dia, fabricante e 

identificação do hospital), e o lado oposto constituído por polietileno de cor âmbar 

opaco à luz, por forma a evitar a degradação da substância ativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Imagem demonstrativa da fita contínua com papel opaco branco não 

refletor e o lado posto com cor âmbar 
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A reembalagem é efetuada de forma semi-automática, utilizando uma máquina 

embaladora de marca Auto-Print TM (Sargent XT), no caso do HML. Esta máquina tem 

acoplado um sistema informático que vai possibilitar a programação prévia de cada 

operação de reembalagem, incluindo a rotulagem dos medicamentos reembalados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Máquina de reembalagem dos SF do HML – Auto-Print TM (Sargent XT) 

 

De acordo com o guia de produção para reembalagem de medicamentos do HML, 

são realizadas algumas operações para garantir a qualidade do processo, sendo da 

responsabilidade do TDT: 

 Avaliar se o medicamento tem caraterísticas que permitam a reembalagem; 

 Avaliar as caraterísticas organoléticas do medicamento para verificar se 

este não apresenta deterioração provocada pela luz ou humidade; 

 Calcular o prazo de validade e atribuir o lote interno: 

(1) Prazo de validade: é atribuído um prazo de validade de 25% do prazo 

excedente, à data, ou, no máximo de 6 meses no caso de o medicamento 

ser desbliterado, ex: para prazo do laboratório de 4 meses, a validade 

atribuída só deve ser no máximo de 1 mês. 

(2) Lote interno: combinação do ano/mês/dia, por exemplo 2013/02/25. 

(3) Dosagem: é colocada no respetivo invólucro e, no caso de serem 

colocados dois comprimidos no mesmo invólucro, deverá ser indicada da 

seguinte forma, como o exemplo 2x50mg. 

 

Para garantir toda a qualidade do processo de reembalagem, é impressa uma 

ficha de produção, pelo TDT, o qual menciona o medicamento que foi reembalado, o 

seu lote, prazo de validade e o número de quantidades reembaladas. A esta ficha é 

anexado um exemplar da embalagem do medicamento reembalado, a embalagem 

secundária do medicamento no caso de ser um frasco ou o respetivo blister do 

medicamento, tendo em atenção que deve mencionar o lote e o prazo de validade 
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(ANEXO 13). Posteriormente, o Farmacêutico valida todo o processo e é libertado o 

lote para distribuição. 

O Farmacêutico é responsável por executar algumas operações de garantia e 

controlo de qualidade, tais como: 

 Verificar que o único medicamento colocado na área de reembalagem é 

aquele que vai ser reembalado; 

 Conferir os dados relativos ao mesmo introduzidos no sistema informático, 

validando o aparelho; 

 Verificar que foi agrafada à Ficha de Produção a etiqueta nº 1, vazia, que 

prova que nenhuma unidade do medicamento reembalado foi etiquetado 

com as etiquetas vazias que não podem ser retiradas da máquina de 

reembalagem. 

 

O Farmacêutico executa ainda a operação de libertação do lote verificando a 

conformidade do produto final com o rótulo e a Ficha de Produção devidamente 

preenchida e assinada.17 

 

São duas as situações em que é realizada a reembalagem e reetiquetagem dos 

medicamentos: 

 Medicamentos acondicionados em embalagens primárias multidose 

(frascos); 

 Medicamentos cuja dosagem não é comercializada de acordo com a 

prescrição médica. 

 

Nos casos em que os medicamentos cuja embalagem primária permite efetuar 

a dose unitária, no entanto não apresenta a identificação completa (DCI, dosagem, 

lote e prazo de validade) recorre-se à reetiquetagem. 

 

Nota: existem alguns medicamentos que não devem ser reembalados atendendo aos 

problemas de estabilidade que apresentam, como é o caso da nitroglicerina para 

administração sublingual e alguns antibióticos. 
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6.3. Atividades realizadas e desenvolvidas pela estagiária na produção e 

controlo de medicamentos 

 

 

 Participei na reembalagem e reetiquetagem de medicamentos; 

 

 Apreendi o papel do Farmacêutico na produção e controlo de medicamentos; 

 

 Tomei conhecimento de alguns procedimentos existentes no HML importantes 

no âmbito da produção e controlo de medicamentos: 

 

 “Procedimento relativo à prescrição, preparação, distribuição e 

administração de frações de comprimidos” 

 “Reacondicionamento de medicamentos por reeembalagem e 

reetiquetagem” 

 

 Acompanhei o fracionamento de medicamentos; 

 

 Tomei conhecimento dos protocolos seguidos de forma a garantir a qualidade 

do processo de reembalagem, bem como dos seus critérios, nomeadamente a 

alteração do prazo de validade; 

 

 Consultei e interpretei guias de produção de medicamentos. 
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CIM 

Regional 

Centro de Informação 

Núcleo de Informação 

Farmacêutico Hospitalar 

7. Informação sobre medicamentos e outras atividades de farmácia clínica 

7.1. Introdução 

A informação sobre medicamentos, é uma atividade que consiste em disponibilizar 

dados provenientes da literatura, após terem sido avaliados e estudados, aos 

profissionais de saúde e aos pacientes, de modo a promover o uso racional, seguro, 

eficaz e económico dos medicamentos e outros produtos de saúde.  

A estrutura Hospitalar Portuguesa é constituída por unidades autónomas nas quais 

há uma conciliação de esforços. Um modelo sugerido de desenvolvimento da 

informação do medicamento é piramidal que vai desde a base (todos os 

Farmacêuticos hospitalares) até ao topo (estruturas de Referência Nacionais).7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Modelo de informação do medicamento (adaptado de 7) 

 

7.2. Informação sobre medicamentos 

A informação sobre medicamentos pode ser ativa, ou seja, é transmitida por 

iniciativa própria do Farmacêutico, ou passiva, a qual é prestada tendo em conta os 

pedidos feitos por profissionais de saúde ou pacientes. 

É bastante comum a solicitação de informação por parte dos profissionais de 

saúde, quer Médicos ou Enfermeiros, acerca dos medicamentos, tais como interações 

possíveis, posologias, entre outros. Assim, cabe ao Farmacêutico a responsabilidade 

de fornecer informação o mais rapidamente possível, podendo muitas vezes ser 

verbalmente (pessoalmente ou por telefone) e, mais tarde, complementar com 

informação escrita por forma a reforçar essa mesma informação.11 

 

Desta forma, os objetivos da informação de medicamentos são:11 

 Prestar informação acerca dos medicamentos aos doentes, seus familiares 

e prestadores de cuidados (profissionais de saúde); 

 Elaborar e atualizar sempre que necessário o Formulário “interno” de 

Medicamentos; 
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 Desenvolver métodos que promovam mudanças de comportamento por 

parte dos doentes e profissionais de saúde, de modo a otimizar a 

terapêutica farmacológica; 

 Elaborar e publicar boletins informativos com vista a educação dos doentes 

e profissionais de saúde; 

 Educar os profissionais de saúde, no que diz respeito a políticas e 

procedimentos relacionados com o medicamento; 

 Participar em ensaios clínicos de medicamentos; 

 Promover serviços de formação contínua; 

 Desenvolver projetos de investigação e desenvolvimento. 

 

 Devido ao elevado número de novos medicamentos, a complexidade da 

terapêutica, o número elevado de publicações nesta área e a falta de objetividade de 

algumas, levaram à necessidade de disponibilizar informação independente para os 

profissionais de saúde. Assim, surgiram centros especializados para compilar e tratar 

a informação que é publicada posteriormente.7  

 

7.3.  Centros e Serviços de Informação sobre Medicamentos (CIM/SIM) 

De acordo com as Boas Práticas de Farmácia Hospitalar, 

Centro de Informação de Medicamentos (CIM) é um “lugar destinado a 

proporcionar informação objetiva, independente e em tempo útil sobre medicamentos, 

dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos, mediante a seleção, análise e 

avaliação das fontes disponíveis realizada por profissionais especializados”, o CIM tem 

também funções docentes que incluem a formação de Farmacêuticos e outros 

profissionais de saúde. O CIM deve ainda manter informados todos os Farmacêuticos 

do hospital e outros profissionais de saúde relativamente a novos medicamentos e 

novas abordagens terapêuticas, difundindo a informação relevante.7 

Serviço de Informação de Medicamentos (SIM) é uma “atividade dirigida a 

proporcionar informação sobre medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos 

farmacêuticos”, permite resolver problemas específicos e é uma alternativa quando o 

CIM não existe.7 

Existem vários CIM nacionais que têm como objetivo disponibilizar informação 

geral ou mais específica de acordo com a área em questão, de que são exemplos: 

 Centro de Informação do Medicamento (CIM) – Ordem dos 

Farmacêuticos; 

 Centro de Informação de Medicamentos (CEDIME) – Associação 

Nacional de Farmácias; 



Relatório de Estágio – Hospital Magalhães Lemos 
 

Alexandra Maria Oliveira Soares 
 

46 
 Centro de Informação do Medicamento e Produtos de Saúde (CIMI) – 

INFARMED; 

 Serviço de Informação sobre Medicamentos e Gravidez (SIMeG); 

 Centro de Informação Antivenenos (CIAV) – INEM. 

 

No caso do HML, existe apenas o SIM e não o CIM, dada a impossibilidade de 

terem um local apenas para proporcionar informação, destacando alguns 

Farmacêuticos para tais funções. 

7.4.  Tipos de fontes bibliográficas 

A seleção correta de fontes bibliográficas é extremamente importante e, por 

isso torna-se essencial conhecer os diferentes tipos que existem. 

Deve ser feita uma revisão periódica das fontes bibliográficas de modo a 

mantê-las atualizadas e apropriadas. 

Existem vários tipos de fontes bibliográficas: fontes primárias, fontes 

secundárias, fontes terciárias e outras fontes.7 

As fontes primárias são constituídas pelos trabalhos originais mais 

atualizados, publicadas em revistas científicas. Podem introduzir um novo 

conhecimento ou ainda, reforçar conhecimento existente sobre determinado assunto. 

Normalmente fornecem o suporte para as fontes secundárias e terciárias. São 

exemplos de fontes primárias o American Journal of Health – System Pharmacy e 

Annals of Pharmacotherapy. 7 

As fontes secundárias são sistemas que indexam as fontes primárias, 

permitindo um rápido acesso a estas, de acordo com o tema. Geralmente incluem as 

referências bibliográficas, com ou sem resumo, do artigo mencionado e publicado na 

literatura científica. Incluem dados que já foram avaliados e selecionados por equipas 

de peritos. São exemplos de fontes secundárias o Current Contents e International 

Pharmaceutical Abstracts. Constituem também fontes secundárias de um CIM o seu 

arquivo de perguntas e respostas, entre outros. 7 

As fontes terciárias englobam livros de texto, bases de dados, artigos de 

revisão e “guidelines”. De uma forma geral, este tipo de fontes baseia-se na avaliação 

da literatura primária e dão destaque aos dados que consideram mais fidedignos e são 

publicados. Um exemplo de fonte terciária é o American Hospital Formulary Service 

Drug Information (AHFS DI). A desvantagem deste tipo de fonte de informação é o 

facto de conter informação menos atual, apesar de consulta fácil. 7 
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7.5. Comissões Técnicas 

As Comissões Técnicas são obrigatórias desde o decreto regulamentar nº 3/88 de 

22 de Janeiro, que introduziu alterações no âmbito da gestão hospitalar. 

Assim, estas comissões são órgãos consultivos indispensáveis para a 

implementação de regras, normas de procedimentos, de utilização de medicamentos e 

outros produtos de saúde. A missão das comissões técnicas, é promover a verdadeira 

e autêntica humanização da assistência prestada ao cidadão-utente, assegurando às 

populações o acesso a cuidados de saúde de alta qualidade, garantindo serviços 

rendíveis e medicamentos eficazes.4 

Existem diversas Comissões Técnicas, tais como a de Farmácia e Terapêutica 

(CFT), Ética (CES) e Controlo de Infeção Hospitalar (CCI), nas quais o Farmacêutico 

intervém ativamente. 

 

7.6. Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 

O Despacho nº 1083/2004, de 1 de dezembro, regulamenta a CFT, indicando que 

esta deve ser constituída no máximo por seis membros, tendo igual número de 

Médicos e de Farmacêuticos. Esta comissão é presidida pelo diretor clínico do hospital 

ou por um dos seus adjuntos. Os Médicos e os Farmacêuticos são nomeados, 

respetivamente, pelo diretor clínico do hospital e pelo responsável dos serviços 

farmacêuticos. 

Atualmente, a CFT tem uma importância cada vez mais maior, dado o destaque 

crescente às necessidades de diminuição dos gastos com os medicamentos e 

produtos de saúde. A CFT tem ainda um papel crucial na garantia de qualidade e 

monitorização dos planos farmacoterapêuticos. 

As principais funções das CFT são: 

 Elaborar o formulário interno do hospital e, ainda, as adendas de 

adiantamento ou exclusão do FHNM, emitindo pareceres e relatórios ao 

INFARMED, de 3 em 3 meses; 

 Velar pelo cumprimento do FHNM e das suas adendas; 

 Atuar como órgão de apoio técnico-científico, estabelecendo um elo entre 

os SF e os Serviços Médicos; 

 Avaliar os custos da terapêutica de cada Serviço, após a emissão do 

parecer por parte do Diretor dos SF do hospital. 

 

7.7 Comissão de Ética para a Saúde (CES) 

A Comissão de Ética para a Saúde é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 97/95, de 

10 de maio. É uma comissão multidisciplinar, constituída não só por profissionais de 
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saúde como Médicos, Enfermeiros, Farmacêuticos e Psicólogos, mas também juristas, 

teólogos, sociólogos, entre outros. 

Esta comissão é responsável por debater os diversos problemas éticos no 

exercício das ciências médicas, por forma a proteger e garantir a dignidade e a 

integridade humana. 18 

A CES do HML é constituída por sete membros , nomeados pelo Conselho de 

Administração, funcionando sob a direção do seu presidente, coadjuvado pelo vice-

presidente e um secretario, eleitos entre os pares.19 

À CES do HML, compete: 19 

 Pronunciar-se sobre todas as questões que envolvam valores éticos dentro 

da instituição, nomeadamente o respeito pelos direitos e dignidade das 

pessoas doentes; 

 Zelar pela observância de padrões éticos aos cuidados, ao diagnóstico e ao 

tratamento, no respeito pela confidencialidade; 

 Pronunciar-se sobre práticas corretas de investigação e ensino que 

envolvem pessoas doentes ou tenham incidência nos princípios éticos por 

que se rege a sociedade e as práticas profissionais. 

 

7.8 Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar (CCI) 

Atualmente, tem-se verificado um aumento inversamente proporcional das 

resistências aos antibacterianos e o surgimento de novos fármacos com essas 

potencialidades. Assim, torna-se essencial a prevenção e o controlo de infeções 

nosocomiais no âmbito da Saúde Pública. Ao diminuir a incidência deste tipo de 

infeções, vai-se beneficiar não só o doente mas também todo o SNS, diminuindo-se os 

gastos económicos com a saúde. 

Em torno de toda esta problemática, foi criada a Comissão de Controlo de Infeção 

Hospitalar que é constituída por uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde, 

nomeadamente Médicos, Enfermeiros e Farmacêuticos, presidida pelo Diretor Clínico 

do Hospital. 

De acordo com o Regulamento da Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar 

(REG.001.CCIH), os objetivos principais desta comissão são prevenir, detetar e 

controlar as infeções nos estabelecimentos de saúde, promovendo ações neste 

âmbito, em articulação com os diversos departamentos, serviços, unidades e os 

demais órgãos técnicos. 

Esta comissão desenvolve a sua atividade em três vertentes distintas: 

 Vigilância epidemiológica; 

 Recomendações de boas práticas; 
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 Formação. 

Esta Comissão rege-se pelo disposto no Despacho do Diretor-Geral de Saúde de 

23 de Agosto de 1996, em Diário da República, II Série, nº 246, de 23 de Outubro de 

1996 e pelo atual enquadramento legislativo e pelas Circulares Normativas da DGS nº 

18/DQS/DSC de 15 de Outubro de 2007 e nº 20/DQS/DSC de 24 de Outubro de 2007, 

e também de acordo com o Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções 

associadas aos Cuidados de Saúde. 

São então promovidas campanhas de prevenção de infeções, tais como a correta 

lavagem das mãos, não utilizar bata fora dos locais de trabalho, entre outros. 

 

8. Farmacovigilância 

A farmacovigilância tem como objetivo a promoção da saúde pública, através da 

identificação e deteção de problemas de segurança dos medicamentos. 

O papel do Farmacêutico não se limita apenas à dispensa do medicamento na 

dose e condições corretas, acompanhado de informação para uma adequada 

utilização, mas também promover para a deteção e notificação de qualquer reação 

adversa que possa surgir durante o uso do medicamento. 

Desta forma, o Farmacêutico deve participar em programas de monitorização e 

colaborar com o Sistema Nacional de Farmacovigilância na notificação de reações 

adversas ao medicamento (RAM) para o Centro Nacional de Farmacovigilância (CNF) 

do INFARMED; e, estimular todos os profissionais de saúde no sentido de notificação 

dessas mesmas reações adversas.7 

O conceito de reação adversa, é definido pela OMS, como qualquer resposta 

prejudicial e indesejada a um medicamento que ocorre com doses habitualmente 

usadas para profilaxia, diagnóstico ou tratamento ou para modificação de funções 

fisiológicas. 

Foi adotada pelo Parlamento Europeu, a nova legislação publicada em 31 de 

dezembro de 2010 no Jornal oficial da União Europeia e entrou em vigor em julho de 

2012. Esta transcreve-se na Diretiva 2010/84/EU de 15 de dezembro de 2010 que 

altera a Diretiva 2001/83/CE de 6 de novembro de 2001 e no Regulamento Nº 

1235/2010 de 15 de dezembro que, por sua vez, altera o Regulamento Nº 726/2004 de 

31 de março. (Diretiva 2012/84/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de 

dezembro de 2010. Jornal Oficial da União Europeia, 31/12/2010; Regulamento (EU) 

Nº 1235/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de dezembro de 2010. 

Jornal Oficial da União Europeia). A principal novidade na relação entre a autoridade e 

o notificador é o maior envolvimento dos utentes neste processo de notificação, uma 
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vez que estes passam a poder, por sua iniciativa, notificar à autoridade nacional as 

suspeitas de RAM.20 

O INFARMED, como autoridade regulamentadora do medicamento, tem alguns 

objetivos no âmbito da farmacovigilância:20 

 Identificação precoce de RAMs; 

 Monitorização da segurança dos medicamentos na prática clínica; 

 Avaliação da relação benefício-risco, maximizando o beneficio e 

minimizando o risco; 

 Informação de todos os profissionais de saúde e o público acerca da 

segurança dos medicamentos; 

 Avaliação do impacto das medidas tomadas. 

Ao Sistema Nacional de Farmacovigilância compete as seguintes funções: 

 Recolha sistemática de informação relativa a RAMs; 

 Avaliação científica dessa mesma informação; 

 Tratamento e processamento da informação no 

plano comunitário e internacional, nos termos 

resultantes das normas e diretrizes nacionais e 

comunitárias. 

 

A tendência baseia-se na simplificação do processo de 

notificação dado que os utentes e os profissionais de saúde 

têm à sua disposição um portal online, denominado Portal 

RAM (Portal de Submissão Eletrónica de Reações Adversas a 

Medicamentos). No entanto, a notificação por profissionais  

de saúde continua a poder ser realizada através das fichas  

de notificação. 

A definição de reação adversa é alargada, passando agora a incluir também os 

erros de medicação, sobredosagem, o mau uso, abuso e uso off label. 20 

 

9. Nutrição artificial 

 

É essencial que o Farmacêutico hospitalar tenha um papel ativo na monitorização 

farmacoterapêutica do paciente, no qual se integra, a assistência na terapêutica 

nutricional. 

Um doente em regime de internamento tem uma grande probabilidade de 

desenvolver um quadro de desnutrição, o qual leva a uma maior fragilidade do sistema 

Figura 20: Formas de notificação 

de reações adversas20 
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imunitário do paciente, aumentando o risco de infeções, diminuindo de um modo 

significativo a qualidade de vida relacionada com a saúde (QVRS) do doente. 

Em caso de suspeita desta situação, procede-se então a uma avaliação do estado 

nutricional do paciente no qual pode e deve colaborar o nutricionista. 

A nutrição artificial consiste no aporte de macronutrientes, tais como hidratos de 

carbono, lípido e proteínas, e micronutrientes, ou seja, eletrólitos, oligoelementos e 

vitaminas). 

No quadro seguinte pode ser visualizado o algoritmo para decisão da via de 

administração de nutrientes: 

 

 

Quadro 1: Algoritmo para Decisão da Via de Administração de Nutrientes 

 

*Adaptado de 21 

 

Relativamente à escolha da via de administração, esta vai depender da integridade 

e funcionamento do trato gastrointestinal. A via entérica é sempre a preferencial, 

sendo a parentérica apenas escolhida quando o tubo digestivo do doente não é 

passível de utilização ou é ineficiente na absorção, estando persistentemente reduzida 

a menos de 50% das suas capacidades. 

Os suplementos são apenas para administração oral. As dietas entéricas são 

geralmente administradas através de sondas nasogástricas/entéricas colocadas por 

gastrostomia/jejunostomia cirúrgica ou endoscópica.21 

 

9.1. Nutrição entérica 

De acordo com o FHNM, existem vários tipos ou categorias de dietas entéricas: 

 

 Suplementos dietéticos orais 

- Completos 

- Modulares 
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 Dietas entéricas 

- Poliméricas 

- Modificadas 

- Pré-digeridas 

- Específicas de doenças (cardiopulmonar, hepática, renal) 

- Específicas de doenças metabólicas 

 

No HML, apenas encontram-se disponíveis suplementos dietéticos orais 

completos e modulares. Este tipo de suplementos consistem em dietas hipercalóricas 

e/ou hipoproteicas que podem conter os mais diversos “sabores” por forma a tornar-se 

o mais agradável possível para o paciente. 

A maioria dos suplementos orais completos não contém fibra, lactose ou glúten 

em quantidades significativas. Cada embalagem possui lípidos em proporções 

variáveis ≤ 25,2%, oligoelementos e vitaminas que fornecem cerca de 25% das 

necessidades recomendadas. 

 Os suplementos orais tipo formulações modulares são concentrados de 

macronutrientes e servem apenas para fortificar dietas de alimentos correntes, são 

usados sobretudo em doentes ambulatórios, menos frequentemente em dietas 

hospitalares, com exceção da Pediatria ou Geriatria.21 

No HML, estão disponíveis os seguintes suplementos orais:21 

 

 

Completos 

Suplemento 
Hipercalórico 
emulsão oral 

Suplemento 
Hipercalórico e 
Hiperproteico 

creme oral 

Suplemento 
Hiperproteico 
emulsão oral 

FORTIMEL
®
 Creme 

Suplemento nutricional oral usado para pacientes com patologias relacionadas com a 

malnutrição, disfagia ou necessidades nutricionais aumentadas. 

Suplemento nutricional oral hiperproteico e hipercalórico. 

 

CUBITAN
® 

Suplemento nutricional oral específico para o tratamento de úlceras de  

pressão. Suplemento Hiperproteico, enriquecido em arginina e  

micronutrientes. 
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No HML é possível ainda encontrar um espessante à base de amido e  

maltodextrina, sem qualquer valor nutricional, mas com grande importância a  

nível terapêutico, principalmente em pacientes com disfagia decorrente, após AVC,  

parkinsonismo, esclerose múltipla, entre outras. 

 

9.2. Nutrição parentérica 

As formulações para nutrição parentérica apresentam-se como preparações 

injetáveis, prontas ou de preparação extemporânea. Os macronutrientes são 

veiculados por soluções concentradas de glucose; soluções de aminoácidos 

essenciais e não essenciais; emulsões lipídicas, veiculando triglicerídeos. Todos 

possuem concentrações variáveis. 

 

10. Farmácia Clínica 

 

O conceito de farmácia clínica pretende transformar a definição de farmácia 

hospitalar como fabricante e dispensadora de medicamentos, numa baseada no 

paciente, no melhoramento dos cuidados farmacêuticos e, numa intervenção 

farmacêutica mais eficaz. 

Para tal, o Farmacêutico tem de estar integrado numa equipa clínica, com a qual 

colabora junto do paciente, prestando um apoio contínuo aos Médicos e Enfermeiros 

dos serviços. 14 

No HML são realizadas, diariamente pelo Farmacêutico, várias atividades no 

âmbito da farmácia clínica: 

Modulares 

Suplemento 
Glucídico Pó 

oral 

Suplemento 
Proteico Pó oral 

FANTOMALT
®
  

Suplemento nutricional modular para enriquecimento calórico da dieta, 

à base de maltodextrina. Indicado para satisfação das necessidades  

energéticas de pacientes com deficiência de aporte ou necessidades 

 energéticas aumentadas. 

 

PROTIFAR
®
 

Suplemento nutricional modular para enriquecimento proteico da dieta. 

Indicado para satisfação das necessidades nutricional de pacientes com  

necessidade de um aporte extra de proteínas. Exemplo: gestantes, lactantes, 

 crianças, adolescentes e idosos. 
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 Avaliação dos regimes farmacoterapêuticos através das prescrições médicas, 

avaliando a relação benefício/risco, a segurança, a eficácia e ainda as alternativas 

terapêuticas disponíveis (seguimento farmacoterapêutico); 

 Envio de alertas aos Médicos prescritores caso detete alguma interação entre os 

medicamentos prescritos; se algum medicamento estiver a ser prescrito em doses 

superiores às recomendadas no RCM; ou ainda, se não estiverem a ser cumpridos 

os procedimentos relativos aos medicamentos. 

 

11. Qualidade 

 

A qualidade em saúde pode ser entendida como o conjunto de propriedades e 

qualidade de um serviço de saúde, que vai permitir a aptidão necessária para 

satisfazer de um modo adequado as necessidades dos doentes. 14 

Um sistema de Garantia de Qualidade, tem por base a existência de 

procedimentos padronizados. Estes procedimentos devem ser escritos, revistos e 

atualizados, para todas as atividades desenvolvidas no âmbito dos SF. 14 

 

No HML, o Gabinete de Gestão de Qualidade é um serviço de apoio à 

Administração competindo-lhe o sistema de acreditação do 

Hospital e a gestão integrada do sistema de gestão de 

qualidade. Tal como já foi referido no início do relatório, o 

HML obteve a reacreditação e certificação ISSO 9001/2008 

em 13 de Abril de 2011. Este estatuto significa o 

reconhecimento formal por parte de uma entidade externa 

e independente da conformidade de normas e práticas funcionais com os requisitos 

definidos Standards for International Hospitals Accreditaion Programme do CHKS. 1 

 

 

11.1. Gestão de Risco 

Para uma correta gestão de risco, é essencial a implementação de planos de 

segurança por forma a proteger, sempre que necessário as estruturas físicas e os 

recursos humanos. 

 

No HML, as vertentes de Gestão de Risco Clínico e da Gestão de Risco Não 

Clínico, enquadradas por responsáveis específicos, integram o Gabinete de Gestão do 

Risco. O principal objetivo é providenciar segurança para os doentes e todos os 

profissionais envolvidos na prestação de cuidados e a melhoria contínua da prática 
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clínica. Neste hospital existe um sistema de notificação de acidentes/incidentes 

através  de uma aplicação informática. 

 

12. Farmacocinética clínica: monitorização de fármacos 

 

A farmacocinética clínica é considerada um ramo da farmácia hospitalar, ao qual é 

dado cada vez mais importância, face aos conhecimentos aprofundados sobre o 

metabolismo corporal. O seu objetivo é otimizar a quantidade de fármaco 

administrada, tendo por base a medição dos níveis séricos do medicamento, por forma 

a obter a concentração ótima individual sem haver sobre ou subdosagem. 

Esta atividade da prática clínica possui uma maior relevância principalmente nos 

medicamentos de índice terapêutico estreito ou com grande variação de 

comportamento cinético. 

 

No HML, não se realiza a monitorização terapêutica de fármacos, não tendo os 

Serviços Farmacêuticos uma participação ativa a este nível. A monitorização é de 

facto importante no caso de transplantados, por exemplo, da ciclosporina, um 

medicamento para que não haja rejeição do órgão transplantado. 
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13. Atividades realizadas e desenvolvidas no âmbito da informação sobre 

medicamentos e gestão do risco 

 

 

 Elaborei um parecer relativo ao medicamento SinemetR, tendo como objetivo 

explicar o ajustamento da terapêutica, sem recorrer ao fracionamento dos 

comprimidos (ANEXO 14); 

 

 Prestei informação clínica a uma médica de consulta externa acerca da interação 

entre dois fármacos: amitriptilina e nebivolol (ANEXO 15); 

 

 Colaborei na revisão do procedimento: “ relativo à prescrição, preparação, 

distribuição e administração de frações de comprimidos” do HML; 

 

 Pesquisei fontes bibliográficas primárias, secundárias e terciárias; 

 

 Contactei Centros de informação de medicamentos, tais como o CIM da Ordem 

dos Farmacêuticos e da Associação Nacional de Farmácias; 

 

 Tomei conhecimento de algumas medidas de gestão de risco, nomeadamente na 

preparação de módulos por sistema de distribuição individual diária em dose 

unitária; (Anexo folha com os comprimidos e os riscos) 

 

 Apliquei as medidas de gestão de risco nas tarefas executadas, tais como a 

conferência dos medicamentos de alta vigilância durante a preparação dos 

módulos de medicação; 

 

 Selecionei e avaliei a informação pesquisada; 

 

 Promovi o uso seguro, eficaz e racional do medicamento; 

 

 Adquiri conhecimentos teóricos relacionados com a gestão da qualidade. 
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14. Conclusão 

 

 

Estes dois meses de estágio no HML foram essenciais para a minha formação não 

só académica mas também profissional. 

Durante o estágio tive a possibilidade de experimentar as diversas vertentes dos 

Serviços Farmacêuticos, entre as quais a seleção, aquisição, distribuição e produção 

de medicamentos. 

Assim, a formação teórica e prática obtida e a experiência vivida no HML, foram 

sem dúvida, um grande impulso para a minha qualificação enquanto profissional de 

saúde, pondo em prática diariamente muitos dos meus conhecimentos científicos 

adquiridos durante os cinco anos de curso. 

É certo que, dois meses não transformam pessoas inexperientes em pessoas 

completas, mas toda esta vivência permitiu-me crescer não só a nível profissional mas 

também pessoal, tendo uma visão completamente diferente e positiva do doente 

psiquiátrico. 

 

Em conclusão, apenas gostaria de referir que este estágio foi uma experiência 

extremamente enriquecedora, estando inteiramente grata à Comissão de Estágios da 

FFUP por esta oportunidade. 
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Anexo 14a – Folha de informação do medicamento Sinemet® 

Assunto 

Individualizar a posologia de Sinemet® sem recorrer ao fracionamento de comprimidos. 

Introdução 

Sinemet® está indicado no tratamento do Parkinsonismo. É útil no alívio de muitos sintomas do 

parkinsonismo, tais como rigidez e bradiquinésia. Sinemet® é frequentemente útil no controlo do 

tremor, disfagia, sialorreia e instabilidade postural, associados a esta doença. Este medicamento é 

constituído pela associação de carbidopa e levodopa, sendo geralmente eficaz na redução das 

flutuações de resposta e de certos efeitos adversos produzidos pela levodopa isolada. Sinemet® pode 

ser utilizado no tratamento de doentes com Parkinsonismo que estejam a tomar preparados de 

vitaminas contendo cloridrato de piridoxina (vitamina B6). 

Uma vez que a partir de 11 de Janeiro de 2013 não é possível fracionar os comprimidos de 

Sinemet, de acordo com a indicação da Merck Sharp & Dohme, sendo então apenas possível serem 

administrados na forma de comprimido inteiro. Assim, são estabelecidas guidelines de 

bioequivalência/conversão das dosagens anteriores e dos comprimidos revestidos em comprimidos de 

libertação prolongada (LP) ou Control release (CR). 

Objetivo 

Individualizar a posologia de Sinemet® sem recorrer ao fracionamento de comprimidos. 

Métodos 

Pesquisa bibliográfica no RCM, internet, Centros de Informação de Medicamentos. 

Resultados 

A Tabela 1 mostra a biodisponibilidade dos comprimidos de Sinemet® e Sinemet® CR. 

Tabela 1 - Biodisponibilidades aproximadas no steady-state 

 
Dosagem de Levodopa 
(mg) por comprimido 

Biodisponibilidade 
Biodisponibilidade de 

Levodopa (mg) por 
comprimido 

Sinemet®25/100 100 0,99 99 

Sinemet®25/250 250 0,99 247,5 

Sinemet® CR 50/200 200 0,70 – 0,75 140 – 150 

 

Pode ainda ser feita a conversão de Sinemet® comprimido revestido em Sinemet® CR, utilizando a 

guideline referida na Tabela 2. 
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Anexo 14b – Folha de informação do medicamento Sinemet® (continuação) 

 

Tabela 2 - Guideline para a conversão inicial de Levodopa/Carbidopa em Sinemet® CR 

Dose diária toral de Levodopa 
(mg) 

Nº de comprimidos de Sinemet CR 

300 – 400 
1 comprimido 2x/dia 
1 comprimido 3x/dia 

500 – 600 
 

700 – 800 
 

Total de 4 comprimidos em 3 ou mais tomas 
(ex: 2 comp. de manhã, 1 comp ao ínicio de tarde; 1 comp. 

ao fim da tarde) 

900 – 1000 
 

Total de 5 comprimidos em 3 ou mais tomas 
(ex: 2 comp. de manhã, 2 comp. ao início da tarde, 1 comp. 

ao fim da tarde) 

 

Nota: O tratamento com levodopa deverá ser interrompido, pelo menos, 8 horas antes de começar a 

terapêutica com Sinemet CR. 

Posologia convencional: O tratamento deverá ser iniciado com um comprimido de Sinemet®25/100, 

três vezes por dia. Este esquema posológico fornece 75 mg diários de carbidopa. Pode ser necessário, 

aumentar 1 comprimido, todos os dias ou em dias alternados, até atingir um total de 8 comprimidos de 

Sinemet®25/100 diários. 

Nota: A descarboxilase periférica da dopa é saturada pela carbidopa, na posologia diária de 

aproximadamente 70 a 100 mg. Doentes que recebam doses inferiores a estas têm maior probabilidade 

de experimentarem náuseas e vómitos. 

 Relativamente ao Sinemet® CR, a dose inicial recomendada é de 1 comprimido duas ou três 

vezes por dia. A posologia inicial não deverá exceder os 600 mg por dia de levodopa, nem deverá ser 

administrada em intervalos inferiores a 6 horas. 

Nota: É necessário ter cuidado na paragem abrupta ou descontinuação do Sinemet® CR, principalmente 

em pacientes que tomem neurolépticos. 

 A concentração plasmática máxima de levodopa no Sinemet® CR é atingida aproximadamente 

às 2h, sendo que o seu tempo de semi-vida é de cerca de 6h. No caso do Sinemet® comprimido 

revestido, a concentração plasmática máxima de levodopa é atingida ao fim de 0,75h. 

 Conclusão 

Com este trabalho pretende-se ter auxiliado no ajustamento da dose de Sinemet® sem recorrer ao 

fracionamento de comprimidos, apesar de obviamente, esta ser inevitável em determinados pacientes. 

 

Realizado por: Alexandra Soares       março 2013 
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Anexo 15 – Folha de informação acerca da interação entre Amitriptilina e Nebivolol 

 

 

 

Fonte: www.drugs.com (acedido a 12 de Março de 2013) 
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