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Introdução	  
 

A Farmácia Comunitária constitui cada vez mais um local de referência muito procurado pela 

população. O encerramento de muitas outras unidades de prestação de cuidados de saúde, cada 

vez mais frequente, faz com que os utentes recorram regulamente aos serviços das Farmácias, e 

por isso, o Farmacêutico Comunitário tem um papel cada vez mais multidisciplinar, sem se 

restringir à dispensa de medicamentos, mas também sendo um profissional ativo na preservação e 

promoção da saúde da comunidade. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 268/86 de 3 de Setembro, e no âmbito do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, é proporcionado 

aos estudantes deste curso um estágio curricular obrigatório em Farmácia Comunitária. Este tem 

como objetivo “garantir uma formação adequada ao exercício farmacêutico, de modo a que este 

venha a ser desempenhado de uma forma competente e responsável, designadamente nas suas 

vertentes técnica e deontológica”. 

Neste relatório, irei descrever os conhecimentos que adquiri ao longo de cinco anos de curso e 

que foram aplicados nos quatro meses de estágio na Farmácia Lordelo, uma farmácia comunitária 

situada na cidade de Vila Real. 
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Farmácia	  Lordelo	  –	  organização	  do	  espaço	  físico	  e	  funcional	  

Caracterização	  do	  espaço	  exterior	  
 

A Farmácia Lordelo está localizada na Urbanização de S. Lourenço, lote 16, em Vila Real, e é 

a única farmácia da freguesia de Lordelo. Encontra-se a cerca de 200 m do Hospital de S. Pedro, 

unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Esta farmácia encontra-se devidamente identificada através de uma cruz verde luminosa no 

seu exterior e da palavra “FARMÁCIA” no próprio edifício, que se ilumina à noite. Do lado direito da 

porta de entrada encontra-se inscrito o nome da Diretora Técnica e proprietária, bem como o 

horário de funcionamento. A farmácia possui uma zona de estacionamento circundante ao próprio 

edifício, exclusiva para clientes. O edifício, de arquitetura minimalista, moderna e revestido em 

alumínio pode ser acedido pela porta de vidro principal (entrada exclusiva de utentes) ou pela porta 

lateral, por onde entram funcionários e onde os fornecedores fazem a entrega das encomendas. 

Do lado direito do edifício é afixada diariamente a farmácia de serviço, ao lado de um postigo pelo 

qual é feito o atendimento ao público nas noites de serviço. 

Caracterização	  do	  espaço	  interior	  
 

A Farmácia Lordelo tem uma área de cerca de 500 m2, que está dividida em várias zonas: 

• Zona	  de	  atendimento	  ao	  público	  
 

Constituí a zona de maior área da Farmácia. Tal como a zona de conferência, encontra-se no 

primeiro piso da Farmácia, sendo que todas as outras divisões se localizam no piso superior. Esta 

encontra-se desenhada de forma oval, de modo a que toda a zona de atendimento seja vista por 

quem entra, dando uma sensação de profundidade e ao mesmo tempo uma visão geral da 

localização dos produtos expostos, nomeadamente produtos de cosmética e higiene corporal. 

Nesta zona podemos encontrar um balcão central, no qual são realizadas as medições de glicemia, 

tensão arterial, colesterol e triglicerídeos e onde se podem consultar os panfletos relativos aos 

serviços oferecidos pela Farmácia; é possível visualizar também 5 gôndolas, nas quais se 

encontram expostos alguns produtos. Ao fundo encontram-se seis balcões de atendimento, 

agrupados dois a dois, onde se faz a dispensa dos medicamentos, dispositivos médicos e outros 

produtos farmacêuticos. Cada um destes balcões está equipado com um monitor “touch screen”, 

um leitor óptico de códigos de barras, uma impressora, um terminal multibanco e ainda uma gaveta 

na qual o funcionário coloca as receitas do dia. Atrás destes balcões, encontram-se alguns 

produtos que necessitam de fácil acesso, nomeadamente as pílulas, material de penso, 

termómetros e produtos veterinários. Cada conjunto de dois balcões está associado a uma saída 

do Robot, por onde é feita a dispensa dos medicamentos. Do lado esquerdo da farmácia existe 
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uma sala na qual são feitas consultas e rastreios de nutrição, podologia, tricologia, optometria, 

audiologia e sessões de aconselhamento dermocosmético. De seguida encontra-se um balcão que 

é normalmente utilizado para preparação de preparações extemporâneas, maioritariamente 

antibióticos em suspensão oral. As paredes da zona de atendimento encontram-se preenchidas 

pelos chamados “lineares”, cada qual dedicado a uma categoria de produtos específica, 

nomeadamente: produtos capilares, dermocosmética, emagrecimento, produtos ortopédicos e 

puericultura, entre outros. 

• Zona	  de	  conferência	  
 

Esta zona é constituída principalmente por uma mesa de conferências e é a área de trabalho 

do pessoal da farmácia. É aqui que se faz a recepção dos contentores dos distribuidores grossistas 

(que seguem para o local de recepção de encomendas) e das encomendas feitas diretamente aos 

laboratórios (produtos de compra direta). É também nesta zona que se encontra o frigorífico, no 

qual estão armazenados os produtos de frio, nomeadamente insulinas, alguns colírios, vacinas e 

outros produtos que necessitem de refrigeração. Aqui é também efectuada a separação de receitas 

por lotes/organismo. 

No corredor que separa a zona de conferência da zona de atendimento ao público existem 8 

armários, que se designam de “dispenseiro”. Nos dois primeiros encontram-se alguns 

medicamentos que, por um lado, não podem estar expostos e, por outro, não são passíveis de 

introduzir no robot devido à sua forma ou conteúdo, por exemplo as penicilinas, embalagens de 

glucosamina, embalagens circulares ou de grandes dimensões. Nos armários seguintes, 

encontram-se alguns dispositivos médicos, produtos de oferta ao cliente na compra, 

principalmente, de produtos de dermocosmética e ainda produtos que não cabem nos lineares e 

cuja reposição é feita à medida que são vendidos os produtos que estão expostos. Por fim, nos 

últimos armários encontram-se principalmente as caixas dos sapatos ortopédicos que estão 

expostos, as fraldas para bebé e os produtos de nutrição e veterinária. 

• Laboratório	  
 

Este é, sem dúvida, uma das mais valias da Farmácia Lordelo. Aqui são preparados uma 

média de 90 medicamentos manipulados por mês, pedidos tanto por utentes com ou sem receita 

médica como por outras farmácias. Localiza-se no segundo piso da Farmácia e está dividido em 6 

salas: o armazém das matérias primas, a sala de controlo de qualidade, a sala limpa, a sala de 

lavagem, uma sala de preparação de semi-sólidos e líquidos e outra sala de preparação de sólidos. 

Encontra-se equipado com aparelhos topo de gama e um sistema de filtração do ar, para além das 

condições adequadas de temperatura, humidade e iluminação. 
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• Gabinete	  da	  Diretora	  Técnica	  
 

Neste local procede-se à gestão técnica e financeira por parte da Diretora Técnica. A maior 

parte da documentação da Farmácia encontra-se arquivada aqui, nomeadamente a faturação dos 

fornecedores grossistas. 

• Biblioteca	  
 

É neste espaço que se encontra a informação técnica e científica obrigatória e necessária ao 

bom funcionamentos da Farmácia, (Farmacopeia Portuguesa [FP] e Prontuário Terapêutico) de 

acordo com o Decreto-Lei nº 414/CD/2007, de 29 de Outubro, bem como outras publicações de 

interesse e auxílio ao farmacêutico, nomeadamente publicações referentes às áreas da medicina, 

medicina veterinária, homeopatia, preparações galénicas, revistas do sector farmacêutico e 

material fornecido pelos laboratórios em ações de formação sobre os seus produtos. 

• Sala	  de	  cuidados	  farmacêuticos	  e	  serviços	  de	  enfermagem	  
 

É nesta sala que são realizadas as administrações de injetáveis e vacinas não incluídas no 

Plano Nacional de Vacinação. Aqui são também prestados primeiros socorros, nomeadamente a 

aplicação de pensos e ligaduras, e realizados testes de gravidez. Todos estes serviços são 

efetuados por uma enfermeira ou por um farmacêutico na ausência desta. 

• Local	  de	  recepção/armazenamento	  de	  encomendas	  
 

Este local é onde são recepcionadas as encomendas dos distribuidores grossistas. A Farmácia 

Lordelo dispõe de um Robot que se encontra nesta sala, onde é feito o armazenamento da maioria 

dos medicamentos existentes em stock, tanto os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica como os 

Medicamentos Não Sujeitos a receita Médica e produtos de venda livre. 

O Robot armazena os produtos em prateleiras de acordo com as suas características físicas 

(largura e altura), com a forma farmacêutica e prazo de validade, obedecendo ao método FEFO 

(First Expired, First Out). É uma ferramenta de extrema utilidade na farmácia, já que poupa 

bastante espaço e tempo tanto no armazenamento como na dispensa do medicamento ao utente. 

A temperatura e humidade do Robot é controlada por uma sonda, verificada mensalmente por um 

dos técnicos. 

É ainda nesta sala que se encontram as faturas e receitas relativas ao mês corrente, que no 

final do mês serão encaminhadas para o local apropriado. 
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• Vestiários	  
 

A Farmácia Lordelo dispõe de uma zona de vestiários para os funcionários, com um armário 

de cacifos e uma pequena mesa onde podem fazer a sua refeição. 

• Instalações	  sanitárias	  
 

Na farmácia existem duas casas de banho, uma no primeiro piso que pode ser utilizada pelos 

utentes em casos de emergência, e outra no segundo piso, anexa à sala de cuidados 

farmacêuticos, exclusiva para funcionários. 

Recursos	  humanos	  
 

A gestão de Recursos Humanos feita pela proprietária da Farmácia Lordelo é baseada numa 

relação de custo/necessidade, nunca prejudicando o bom funcionamento nem o ambiente da 

Farmácia; assim, a equipa da Farmácia Lordelo é constituída por: 

  

• Diretora Técnica: Drª Maria João de Freitas Correia dos Reis 

• Farmacêutica Adjunta: Drª Carla Asseiro 

• Farmacêuticos: Drª Maria João Carvalho (colaboradora), Dr. Vítor Cardoso, Dr. José 

Carlos Barreira, Drª Marta Veloso, Drª Andreia Xavier 

• Técnicos de Farmácia: Sílvia Fonseca, Luísa Sousa 

• Ajudantes Técnicos de Farmácia: Miguel Freitas e Ângelo Rodrigues 

• Enfermeira: Enf. Ana Costa 

• Empregada: Helena Botelho 

• Seguranças: José Coelho e Paulo Paulino 

 

Todos os funcionários da Farmácia Lordelo estão devidamente identificados perante os 

utentes pelo uso de um cartão profissional, onde está inscrito o nome e respectivo título. 

Horário	  de	  funcionamento	  
 

A Farmácia Lordelo encontra-se aberta ao público 365 dias por ano, das 8h00 às 24h00. Em 

dias de serviço (de 12 em 12 dias), encontra-se aberta ininterruptamente por um período de 24 

horas. 

O meu horário de estágio manteve-se ao longo dos 4 meses, e correspondia a um período de 

7 horas (entre as 13h e as 20h30), com meia hora de intervalo. 
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Caracterização	  dos	  utentes	  
 

Devido à proximidade ao Hospital de S. Pedro, uma grande parte dos utentes da Farmácia 

Lordelo são pessoas saídas do Serviço de Urgência deste Hospital, bem como do Internamento e 

Consultas Externas. Para além destes, existem também utentes residentes ou que trabalham nas 

proximidades da Farmácia, os chamados utentes habituais. Nos meses de Verão, altura em que 

decorreu o meu estágio, é também necessário considerar a população emigrante que nesta altura 

se desloca à sua cidade/vila e que faz aumentar o número de utentes da Farmácia. 

Circuito	  do	  medicamento	  e	  dos	  produtos	  

Sistema	  Informático	  
 

Na Farmácia Lordelo, o sistema informático utilizado desde 2011 é o SIFARMA® 2000, cuja 

assistência é feita pela Glintt®. Este programa está instalado em 8 postos na farmácia, 

nomeadamente nos 6 balcões de atendimento, no computador da zona de conferências e no 

computador na zona de recepção/ armazenamento de encomendas. 

O SIFARMA 2000 permite a realização de várias tarefas de extrema importância em Farmácia 

Comunitária, nomeadamente a gestão de stocks e de clientes, faturação e atendimento, entre 

outras; constituí ainda um apoio imprescindível ao farmacêutico, tanto através da informação 

científica que transmite como a facilidade de pesquisa, tanto por DCI e nome comercial como 

através da classificação ATC. Ao garantir uma redução da complexidade do processo de venda, 

permite ao farmacêutico uma maior disponibilidade para com o utente.  

Gestão	  de	  stocks	  
 

Este é um dos pontos cruciais na administração de uma farmácia; é vital que haja garantia da 

disponibilidade dos produtos, evitando situações de ruptura de stocks, sem nunca cair no erro de 

ter produtos em excesso. As encomendas devem ser feitas de forma racional, o que leva a um 

movimento de capitais e à rentabilização financeira da farmácia. Deve ser sempre considerada a 

rotatividade dos produtos, bem como a época do ano (sazonalidade), prazos de validade, 

bonificações do fornecedor e condições de pagamento, entre outras. A base de uma boa gestão de 

stocks assenta em três princípios: quando encomendar, quando encomendar e qual a quantidade 

mínimo que deve existir para evitar a ruptura de stock (stock mínimo). Esta gestão é feita 

individualmente através da ficha dos produtos, onde é possível alterar os níveis de stock.  

Desde 11 de Maio de 2012, por entrada em vigor da Portaria nº 137-A/2012, a gestão de 

stocks sofreu uma nova alteração; devido à prescrição e dispensa de MSRM por DCI, passou a ser 

obrigatório que as farmácias tenham em stock, no mínimo, três (3) medicamentos genéricos de 
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cada grupo homogéneo (mesma substância ativa, mesma dosagem e forma farmacêutica) de entre 

os cinco medicamentos genéricos com preço mais baixo. Caso a farmácia não cumpra esta 

portaria, tem 12h para adquirir e disponibilizar ao utente um medicamento que satisfaça esta 

condição. 

Encomendas	  e	  aprovisionamento	  

• Encomendas	  
 

A Farmácia Lordelo realiza as chamadas “encomendas diárias” a dois distribuidores grossistas, 

a OCP Portugal e a Alliance Healthcare. São recepcionadas, normalmente, 4 encomendas diárias, 

o que garante uma maior rotatividade de produtos e satisfação do cliente, caso algum produto 

necessite ser encomendado para o próprio dia. Estas encomendas diárias são efetuadas 

diretamente a partir do SIFARMA, que, através dos stocks máximo e mínimo, gera 

automaticamente os produtos a encomendar; estas são posteriormente avaliadas pelo 

farmacêutico, de modo a garantir que tanto os produtos como as quantidades são mesmo os 

necessários. Existe ainda a possibilidade de encomendar produtos que não tenham stock máximo 

e mínimo (e que por isso não estão inseridos na encomenda diária) através do telefone, as 

chamadas “encomendas instantâneas” ou “encomendas manuais”. 

Para além das encomendas a distribuidores grossistas, é possível fazer encomendas diretas 

aos laboratórios, normalmente por intermédio dos representantes que frequentemente visitam a 

Farmácia. Estes produtos podem ser produtos de dermocosmética bem como medicamentos que 

se encontrem esgotados no distribuidor grossista ou que sejam necessários em grandes 

quantidades, tendo benefícios relativamente a condições de pagamento e bonificações. É então 

feita uma nota de encomenda que mais tarde é conferida juntamente com a fatura dos produtos. 

• Recepção,	  conferência	  e	  armazenamento	  da	  encomenda	  
 

A recepção e conferência das encomendas constituem um ponto fulcral do dia-a-dia na 

farmácia comunitária e foi por este ponto que iniciei o meu estágio na Farmácia Lordelo. 

A chegada da encomenda à farmácia efetua-se pela porta lateral do edifício, sendo entregue 

em contentores próprios de cada distribuidor. Os produtos de frio chegam devidamente 

acondicionados em contentores térmicos e são os primeiros a ser conferidos, de forma a serem 

imediatamente colocados no frigorífico. A encomenda deve vir acompanhada da fatura (original e 

duplicado), na qual consta o número da fatura, o número de contribuinte da farmácia e do 

fornecedor, a data e hora de entrega, o valor final da encomenda e ainda o código nacional de 

produto (CNP), nome, quantidade encomendada e enviada, preço de venda à farmácia (PVF), o 

preço de venda ao público (PVP) (exceto nos medicamentos de venda livre) e o IVA de cada um 

dos produtos. No caso de serem enviados medicamentos psicotrópicos, é enviada uma guia de 
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psicotrópicos que pode vir juntamente com a fatura (OCP) ou no final do mês em forma de resumo 

(Alliance). Estas guias são enviadas também em duplicado, sendo que o original é devolvido ao 

fornecedor pela Diretora Técnica devidamente assinado e carimbado, e o duplicado fica arquivado 

na farmácia. 

A encomenda segue então para a sala de armazenamento, onde se encontra o robot. Neste 

caso, não faz sentido separar a recepção e o armazenamento da encomenda, uma vez que estas 

tarefas são feitas em simultâneo. Na função “Gestão de encomendas” do SIFARMA, seleciona-se a 

encomenda respectiva e coloca-se o número da fatura e o valor final, fazendo depois a recepção 

na função “ROBOT”. Esta abre uma janela na qual aparecem todos os produtos a recepcionar e 

com o número da encomenda na farmácia, constituído por 4 dígitos. Estes são inseridos no 

ROBOT, na opção “entrada de mercadorias”, ficando este pronto a fazer a recepção da 

encomenda. Os produtos são então inseridos sempre na horizontal e de forma a ocuparem a 

menor altura possível, é feita a leitura do código de barras e a verificação do prazo de validade.  

No final da recepção dos produtos de Robot, são conferidos os PVF de cada produto 

juntamente com a fatura, e ainda as quantidades. São também calculados os PVP dos produtos de 

venda livre, através das margens estipuladas na farmácia para produtos com IVA a 6% e a 23%, e 

inseridos manualmente no final da encomenda os produtos que não se introduzem no Robot, 

devido às características da caixa ou condições especiais de armazenamento. O valor final 

indicado pelo SIFARMA deve corresponder ao valor faturado pelo fornecedor. 

Caso haja alguma falha de um produto na encomenda mas que veio faturado é feita uma 

reclamação; se um produto for entregue em mau estado de conservação, é feita uma nota de 

devolução que é enviada ao fornecedor juntamente com o produto. 

No final, todas as faturas são rubricadas por quem fez a recepção da encomenda, sendo que o 

original é arquivado na farmácia e o duplicado se destina à contabilidade. No final do mês, 

conferem-se as faturas com o Resumo Mensal de Faturas enviado pelo fornecedor à farmácia, 

onde constam faturas, notas de devolução e notas de crédito. Depois de tudo conferido, é feito o 

pagamento ao fornecedor, conforme os termos acordados entre as duas partes. 

No caso de encomendas que não as dos distribuidores grossitas (encomendas diretas ao 

laboratório), a recepção é feita no computador da sala de conferências; primeiro conferem-se as 

quantidades e códigos de todos os produtos recebidos, tanto na fatura como na nota de 

encomenda. Posteriormente, é dada a entrada da encomenda manualmente através da leitura dos 

códigos de barras ou do CNP dos produtos; é também conferido o valor final e feita a 

reclamação/devolução de produtos caso esta seja necessária. Ao finalizar a encomenda, os 

produtos dão entrada no stock e aqui temos duas situações distintas: caso sejam produtos de 

dermocosmética ou de higiene corporal, são coladas as etiquetas e alarmes em cada um deles e é 

depois feita a exposição nos lineares ou nas gôndolas da zona de atendimento ao público; caso 

sejam medicamentos encomendados diretamente ao laboratório (p. ex. genéricos), é dada entrada 
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destes na opção “Retornos” do Robot. Esta opção apenas armazena os produtos, não fazendo 

alterações no stock. É através desta opção que se voltam a arrumar os produtos que por alguma 

razão foram chamados pelo farmacêutico na zona de atendimento e que não foram levados pelo 

cliente. 

• Prazo	  de	  validade	  
 

No caso dos produtos que são inseridos no Robot, o prazo de validade é controlado por este. 

Caso seja menor que um ano, é inserido manualmente no ecrã o prazo de validade do 

medicamento, que fica associado àquela caixa especificamente. Todos os restantes 

produtos/medicamentos cujo prazo de validade seja superior a um ano são inseridos no Robot e 

fica registada automaticamente uma validade de um ano, para evitar desperdícios de tempo ao 

inserir a validade de todos os produtos. Todos os meses, são retirados do Robot os produtos com 

validade inferior a dois meses, que podem corresponder a caixas que, por não terem rotatividade, 

estiveram um ano no robot mas têm validade superior, e que voltam a ser inseridas neste por 

“Retorno”. O Robot respeita o princípio FEFO, e dispensa sempre primeiro os produtos cuja 

validade acaba primeiro. 

Nos produtos que são inseridos manualmente na encomenda e que estão armazenados no 

dispenseiro, bem como todos os produtos que estão expostos na zona de atendimento, o prazo de 

validade é controlado através do SIFARMA. Este é inserido pelo operador que dá entrada dos 

produtos e, todos os meses, é impressa uma lista de produtos cujo prazo de validade expira nos 

próximos 2 meses. É feita uma verificação destes prazos, uma vez que podem já não estar 

atualizados; nesse caso, atualiza-se o prazo de validade na ficha dos produtos. Nos casos em que 

realmente o prazo esteja a terminar, faz-se a recolha das embalagens que posteriormente são 

devolvidas ao fornecedor, de forma a evitar a sua venda e tentar recuperar algum do investimento 

feito. 

• Devoluções	  
 

As devoluções justificam-se em diversas situações, nomeadamente aquando da caducidade 

de um prazo de validade, o mau estado de conservação de um produto que tenha vindo numa 

encomenda, um produto diferente do encomendado ou não encomendado ou um medicamento que 

tenha sido retirado do mercado por ordem da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde (INFARMED) ou do detentor de AIM do produto. É então feita uma nota de devolução do 

produto através do SIFARMA, onde consta, entre outros, o número da nota de devolução, o 

produto e o motivo da devolução. Esta é posteriormente analisada pelo fornecedor, que pode 

aceitar ou não a devolução. Caso aceite, o mais comum é efetuar a troca do produto por outro não 
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danificado ou fazer uma nota de crédito à Farmácia, cujo valor será descontado na fatura mensal 

final. 

Dispensa	  de	  Medicamentos	  Sujeitos	  a	  Receita	  Médica	  
 

Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, os medicamentos são classificados em 

dois grandes grupos: os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e os Medicamentos 

Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) Além destes, existem ainda outros produtos à venda na 

farmácia que serão descritos mais à frente. 

Relativamente aos MSRM, tal como o próprio nome indica, necessitam da apresentação de 

uma receita médica para serem dispensados pelo farmacêutico, que surge no seguimento de um 

diagnóstico feito pelo médico. De acordo com o Estatuto do Medicamento, são todos os que 

“possam constituir um risco de saúde para o doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica”, “possam 

constituir um risco direto ou indireto para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daqueles a que se destinam”, “contenham 

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

indispensável aprofundar” ou por fim, “se destinem a ser administrados por via parentérica”. 

Regras	  de	  prescrição	  e	  validação	  da	  receita	  médica	  
 

A partir de dia 1 de Abril de 2013 entraram em circulação os novos modelos de receita médica, 

sendo que as farmácias podiam aceitar, até ao dia 30 de Maio, os modelos antigos. 

A partir de dia 1 de Junho só os novos modelos é que se podiam encontrar em circulação, 

sendo eles: 

1. Receita médica materializada e guia de tratamento, sendo utilizada preferencialmente 

em tratamentos de curta/média duração com uma validade de 30 dias a partir da data 

da prescrição; 

2. Receita médica renovável materializada e guia de tratamento, sendo utilizada em 

tratamentos crónicos, composta por 3 receitas iguais (1ª, 2ª e 3ª via), com validade de 

seis meses a partir da data da prescrição; 

3. Receita médica pré-impressa sendo utilizada em casos especiais, abordados adiante. 

 

A 1 de Junho de 2012, entrou em vigor a Portaria nº 137-A/2012, que pretende uma “promoção 

da prescrição por denominação comum internacional (DCI), nomeadamente através do controlo da 

prescrição e incentivo à utilização de medicamentos genéricos como elementos estruturantes para 

o uso mais racional do medicamento.” 
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Existem então regras de prescrição a serem cumpridas, nomeadamente: 

• Número de receita legível; 

• Local de prescrição (não obrigatório); 

• Identificação do médico prescritor (nome, nº de inscrição na Ordem dos Médicos, 

especialidade e vinheta); 

• Nome e número de beneficiário do utente; 

• Entidade financeira responsável; 

• Inclusão da DCI da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação 

e a posologia; 

• Data de prescrição e validade (30 dias para as receitas não renováveis e 6 meses para 

as receitas renováveis); 

• Assinatura do médico; 

• Prescrição preferencialmente por via electrónica, salvo nos casos previstos na lei; aqui 

a prescrição é feita em receita pré-impressa, devidamente justificada com uma das 

seguintes exceções: 

o a) Falência do sistema informático; 

o b) Inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada 

anualmente pela respetiva Ordem profissional; 

o c) Prescrição ao domicílio; 

o d) Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês. 

• Prescrição de até quatro medicamentos distintos, não podendo o número total de 

embalagens ultrapassar as 2 por medicamento ou as 4 por receita médica, excepto em 

situações em que o medicamento prescrito se apresenta sob a forma de embalagem 

unitária; 

• Prescrição de medicamentos contendo substâncias classificadas como estupefacientes 

ou psicotrópicas não podem constar na receita onde estejam prescritos outros 

medicamentos. 

 

Existem situações em que o médico pode prescrever o medicamento de marca ou de um 

laboratório de genéricos específico. Nestes casos, deve incluir na receita uma das três exceções 

existentes ao seu dispor, e só pode prescrever um medicamento por receita. No caso das alíneas 

a) e b), o Farmacêutico apenas pode dispensar o medicamento prescrito; no caso da alínea c), 

podem ser dispensados todos os medicamentos com preço inferior ou igual ao que o médico 

prescreveu. As exceções são as seguintes: 

a) Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito (“Exceção a) do n.º 3 do art. 

6.º”); 
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b) Reação adversa prévia (“Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - Reação adversa prévia”); 

c) Tratamento de longa duração (“Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - continuidade de 

tratamento superior a 28 dias”). 

Dispensa	  e	  aconselhamento	  farmacêutico	  
 

No ato da dispensa, o farmacêutico deve verificar se a receita respeita todos os campos 

descritos anteriormente, e se é autêntica; caso a receita se encontre conforme, é então feita a 

dispensa dos medicamentos, tendo em conta o perfil farmacoterapêutico do doente e possíveis 

interações/contraindicações. O farmacêutico deve sempre informar o utente, oralmente ou por 

escrito, acerca da posologia, eventuais precauções a serem tomadas e outras informações que 

considere pertinentes; é importante que o utente fique esclarecido, de forma a que o tratamento 

seja efetuado corretamente e haja adesão à terapêutica. 

 O processamento de uma receita médica é feita na opção “Atendimento”, “com Receita” do 

SIFARMA; é então feita a leitura dos CNP, que a partir de 1 de Abril passam também a poder ser 

CNPEM (Código Nacional de Prescrição Electrónica de Medicamentos), que agrupa todos os 

medicamentos pertencentes ao mesmo grupo homogéneo (mesma substância ativa, dosagem e 

forma farmacêutica). Segundo a nova portaria, é obrigatória a dispensa do medicamento mais 

barato de entre o mesmo grupo homogéneo que cumpra a prescrição médica. Se o utente não 

quiser levar esse medicamento, assinala e rubrica o campo “Pretende exercer o direito de 

opção” e escolhe, de entre o possível com a receita, o medicamento de marca ou o laboratório de 

medicamentos genéricos que prefere. Posteriormente, e depois de chamados os medicamentos do 

robot, são feitas as comparticipações apropriadas, de acordo com o organismo de comparticipação 

e/ou eventuais portarias e sub-sistemas de saúde (Medis, Multicare, EDP Sávida, etc.). O 

SIFARMA calcula automaticamente o valor a pagar pelo utente. Com a venda finalizada, é 

impressa na parte de trás da receita a informação correspondente a essa venda, com os 

medicamentos que foram fornecidos, preços, organismos, etc. O doente rubrica a receita em como 

recebeu os medicamentos e todas as informações necessárias ao seu uso correto. É emitida a 

fatura comprovativa do medicamento e concluída assim a dispensa da medicação. 

Existe também uma opção de “Venda Suspensa”, ou seja, quando a pessoa não pretende 

levar todos os medicamentos de uma receita de uma só vez. Nestes casos é emitido um 

comprovativo de venda suspensa que é anexado à receita médica, a qual fica na posse da 

farmácia. Esta é depois requisitada pelo utente quando pretender levar o resto da medicação ou, 

caso não o queira, emitir a fatura correspondente à medicação que já tinha levado. 

 



Relatório	  de	  Estágio	  em	  Farmácia	  Comunitária	  |	  Farmácia	  Lordelo,	  Vila	  Real	  
	  

Catarina	  Garcia	  Azevedo	  Lima,	  200707127	   20	  

Faturação	  e	  comparticipação	  de	  medicamento	  

• Organismos	  comparticipantes;	  comparticipações	  
 

A comparticipação de um medicamento consiste no pagamento de uma fração do PVP do 

mesmo por parte de um organismo/entidade, maioritariamente o Sistema Nacional de Saúde 

(SNS). Existem vários escalões de comparticipação para este organismo, nomeadamente: 

• Escalão A: 90% do PVP; 
• Escalão B: 69% do PVP; 
• Escalão C: 37% do PVP; 
• Escalão D: 15% do PVP. 

Existem então várias entidades que fazem a comparticipação de medicamentos aos seus 

beneficiários. Figuram no topo da lista o SNS (organismo 01), organismo comum a todos os 

cidadãos portugueses, o SNS-Pensionistas (organismo 48), quando o utente se encontra 

reformado, o organismo 46 para trabalhadores migrantes, o organismo 47 para medicamentos 

manipulados e o SNS-Diplomas (organismo 45), quando o medicamento é prescrito por um médico 

especialista e contém uma portaria que aumenta o valor da comparticipação. Os 

despachos/portarias que podem ser mencionados são: 

• Despacho nº 1234/2008: Doença inflamatória intestinal; 

• Despacho nº 4250/2007: Doença de Alzheimer; 

• Despacho nº11387-A/2003: Lúpus, Hemofilia e Hemoglobinopatias; 

• Despacho nº 4521/2001: Paramiloidose; 

• Despacho nº 10279/2008: Dor crónica; 

• Despacho nº 10280/2008: Dor oncológica; 

• Despacho nº 21094/99: Lítio; 

• Despacho nº 14123/2009: Artrite e metrotrexato; 

• Despacho nº 10910/2009: Infertilidade. 

 

Existem ainda sub-sistemas de comparticipação, ou seja organismos que comparticipam ainda 

mais que os atrás referidos; estes podem ser relativos ao local de trabalho (trabalhadores da EDP 

têm o EDP SÁVIDA, trabalhadores dos bancos têm o SAMS ou SAMS QUADROS, etc.) ou 

relativos a sistemas de saúde (Medis®, Multicare®, ...). Nestes sistemas de complementaridade, a 

faturação faz-se para dois organismos: o SNS, que comparticipa o valor de referência, e o 

organismo complementar, que comparticipa o restante numa parte ou na totalidade. 
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• Genéricos	  e	  sistema	  de	  comparticipação	  através	  do	  preço	  de	  referência	  
 

Os medicamentos genéricos constituem hoje uma forma de poupança tanto para o utente 

como para o Estado, uma vez que os seus PVP’s são, na grande maioria dos casos, bastante 

inferiores ao PVP dos medicamentos de marca. Esta diferença torna-se ainda mais relevante em 

doentes polimedicados cujas despesas com medicação são praticamente suportadas pelo Estado 

na sua totalidade. Surgiu então um sistema de comparticipação de medicamentos chamado 

Sistema de Preços de Referência (SPR), o qual é atualizado trimestralmente pelo INFARMED 

aquando da criação de novos grupos homogéneos. O SPR tem como principal objetivo equilibrar 

os preços dos medicamentos comparticipados e diminuir os custos associados à medicação para o 

Estado. Este valor de referência corresponde à média dos cinco preços mais baixos dos 

medicamentos que integram cada grupo homogéneo, e faz depender a comparticipação do Estado 

relativamente ao medicamento dispensado pela Farmácia. 

• Faturação	  
 

A faturação de MSRM é feita com a ajuda do SIFARMA, que imprime no verso de cada receita 

um conjunto de informações, nomeadamente o número do lote e número da receita, sempre 

sequencialmente, o que permite a separação e ordenação das receitas por entidade. Na Farmácia 

Lordelo, cada funcionário é responsável por verificar as suas próprias receitas, nomeadamente 

validade, assinatura do médico, medicamentos dispensados, assinatura do farmacêutico, data e 

carimbo da farmácia. Cada lote possui 30 receitas, que vão sendo ordenadas ao longo do mês e, 

assim que se encontra completo, é impresso o “Verbete de identificação de lote”, o qual indica o 

organismo de comparticipação, o lote, o PVP de cada medicamento, o valor pago pelo utente e o 

valor da comparticipação. As receitas são então, no fim do mês, enviadas para o Centro de 

Conferência de Faturas (CCF) (caso correspondam a organismos pertencentes ao SNS) ou para a 

respectiva entidade comparticipante (no caso de subsistemas de comparticipação). Estas 

entidades processam a informação e determinam o valor da comparticipação mensal com base em 

cada receita; caso sejam detetadas irregularidades, as receitas são devolvidas com uma 

justificação da devolução. No caso de serem passíveis de correção, é-lhes atribuído um novo 

número de lote e são reenviadas no mês seguinte. 

Dispensa	  de	  estupefacientes	  e	  psicotrópicos	  
 

Os psicotrópicos ou estupefacientes são substâncias que exercem a sua atividade no Sistema 

Nervoso Central e que, por isso, são passíveis de provocar dependência física/psicológica, abuso 

ou tolerância por parte de quem as utilizada. Por isto, estão sujeitos a legislação especial, 

nomeadamente quanto ao fabrico, distribuição, armazenamento, prescrição e dispensa.  
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Como já tinha sido referido, sempre que haja a recepção de um medicamento desta categoria, 

é enviada à farmácia uma requisição em duplicado pelo distribuidor que é carimbada e rubricada 

pela Diretora Técnica e que é depois reenviada para este no final do mês. Quanto à prescrição, 

esta é feita apenas de forma electrónica e singular, ou seja, na receita onde venha prescrito um 

estupefaciente não pode estar prescrita mais nenhuma medicação. Durante o período do meu 

estágio, já não se encontravam em circulação os anteriores modelos de receita para esta 

medicação. 

Dispensa	  de	  Medicamentos	  Não	  Sujeitos	  a	  Receita	  Médica	  e	  
automedicação	  

 

Nesta categoria englobam-se todos os medicamentos que não reúnem as condições exigidas 

para a sua classificação em MSRM; estes medicamentos podem então ser aconselhados/cedidos 

pelo farmacêutico, sem que seja necessária a apresentação de uma receita médica. Não sendo 

comparticipáveis pelo Estado (salvo nos casos previstos na legislação que define o regime de 

comparticipações do Estado no preço dos medicamentos), o seu PVP está sujeito ao regime de 

preços livres, ou seja, cada farmácia estabelece a sua margem de lucro de acordo com o PVF. 

Com este tipo de medicamentos surge a automedicação, que consiste na utilização de 

MNSRM, de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde 

passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional 

de saúde” (Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho). Nestas situações cabe ao farmacêutico 

transmitir a informação adequada e educar o utente relativamente à utilização de MNSRM. 

Atualmente, e devido à dispensa desta medicação em locais que não a Farmácia, existe uma falha 

no seguimento e aconselhamento dos doentes que recorrem à automedicação, pois não são 

colocadas algumas questões-chave que podem ser relevantes na utilização destes medicamentos 

(existência de outras patologias e/ou medicação, idade da pessoa que vai utilizar o medicamento, 

alergia a alguma SA ou excipiente, sintomatologia, etc.).  

Durante o estágio deparei-me com algumas situações que necessitavam de avaliação médica, 

tendo feito sempre o encaminhamento do utente para o médico. 

Outros	  produtos	  

Medicamentos	  de	  uso	  veterinário	  
 

Os medicamentos de uso veterinário estão legislados segundo o Decreto-Lei nº 148/2008 de 

29 de Julho e são definidos como “toda a substância ou associação de substâncias, apresentada 

como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus 
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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”. Na caixa destes medicamentos, deve vir 

inscrita a expressão “USO VETERINÁRIO”. 

A Farmácia Lordelo possui um vasto leque de produtos de veterinária, nomeadamente 

antiparasitários, antibióticos, antissépticos, vacinas e produtos de higiene. Estes encontram-se 

atrás dos balcões de atendimento para que haja um fácil acesso. Os medicamentos veterinários 

constituem uma parte não muito significativa do volume de vendas da farmácia, o que não invalida 

que o farmacêutico se encontre à vontade para prestar esclarecimentos sobre o tratamento e 

aconselhar no ato da dispensa. 

Produtos	  cosméticos	  e	  de	  higiene	  corporal	  
 

Os produtos de cosmética e higiene corporal (PCHC) definem-se como “qualquer substância 

ou preparação 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 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” (Decreto-Lei nº 189/2008, de 29 de Setembro). 

A Farmácia Lordelo possui uma vasta gama de PCHC expostos na zona de atendimento ao 

público, sempre de forma cuidada e apelativa pois são uma fonte de rendimento muito importante 

no que toca à gestão económica da farmácia, pela possibilidade de definir as próprias margens de 

lucros e também pelas bonificações na compra. Procura-se sempre dar ao utente um atendimento 

personalizado e qualificado, o que requer que o farmacêutico esteja atualizado quanto às gamas 

das várias marcas com que a farmácia trabalha. De entre as marcas mais vendidas, encontra-se a 

Avène®, Galénic®, Lierac®, Uriage®, Rene Furterer®, Nuxe®, Elgydium®, Klorane®, Ducray®, 

Bioderma®, Piz Buin®, Dr. Scholl’s®, A-Derma®, Akileine®, La Roche-Posay® e Vichy®, entre 

outras. Para promover as marcas, aumentar as vendas de certos produtos e fidelizar os clientes, 

realizam-se campanhas de promoção e sessões de aconselhamento com um/uma conselheiro/a, 

as quais são sempre uma mais valia tanto para o cliente com para a Farmácia. 

Apesar de serem produtos aparentemente inócuos, convém estar alerta sobre algumas 

advertências ou patologias que o doente possa ter, nomeadamente a diabetes. 

Produtos	  naturais,	  fitoterapêuticos	  e	  homeopáticos	  
 

Na Farmácia Lordelo é possível encontrar tanto produtos fitoterapêuticos como produtos 

homeopáticos, ainda que em menor quantidade. São produtos regidos pelo Estatuto do 

Medicamento, o qual define e esclarece acerca da sua natureza. Os medicamentos homeopáticos 
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(definidos como medicamentos obtidos a partir da diluição infinitesimal de substâncias designadas 

como “stocks” ou “matérias primas homeoterápicas”) não são muito requisitados, mas sempre que 

necessário são encomendados a um dos fornecedores da Farmácia. Os produtos fitoterapêuticos 

(produtos provenientes de plantas ou partes delas com propriedades terapêuticas) têm uma 

expressão maior, e estão disponíveis em diversas formas farmacêuticas (comprimidos, cápsulas, 

infusões, ampolas, etc.) Apesar de serem produtos naturais (nomeadamente os fitoterapêuticos), 

devem ser utilizados com precaução, pois a interação de alguns destes com medicamentos ou 

outros produtos não está bem esclarecida, e existe a possibilidade de agravarem/mascararem 

certas patologias. Assim, cabe ao farmacêutico educar e esclarecer o doente durante a dispensa 

destes produtos.  

Produtos	  para	  alimentação	  especial	  e	  dietéticos	  

• Alimentação	  especial	  
 

Os produtos destinados a uma alimentação especial são produtos alimentares que, devido à 

sua composição ou processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos de consumo 

corrente: são adequados a um determinado objetivo nutricional. São regulados pela diretiva 

1999/21/CE, da Comissão Europeia, que os divide em “produtos alimentares nutricionalmente 

completos, com fórmula dietética padrão”, “produtos alimentares nutricionalmente completos, com 

fórmula dietética adequada a uma doença”, “produtos alimentares nutricionalmente incompletos”. 

A Farmácia Lordelo, por se encontrar extremamente próxima de uma unidade de um Centro 

Hospitalar, tem bastantes requisições de produtos deste género, normalmente para doentes que 

saem do internamento e precisam de complementar a sua dieta com um suplemento nutricional 

específico. O produto que mais se vende é sem dúvida o Fortimel®, um suplemento nutricional oral 

hiperproteico indicado para a satisfação das necessidades nutricionais de pacientes que não 

conseguem alcançar as suas necessidades proteicas. Para além deste, existe também em stock na 

Farmácia o Diasip®, um suplemento nutricional oral específico para o paciente diabético, o 

Cubitan®, suplemento nutricional oral específico para o tratamento de úlceras de pressão, o 

Nutilis®, um espessante alimentar instantâneo isento de glúten e lactose, o Protifar®, suplemento 

nutricional modular para enriquecimento proteico da dieta, o Fantomalt®, suplemento nutricional 

modular hipercalórico e por último o Stimulance®, suplemento nutricional modular rico em fibras. 

Todos estes produtos são da marca Nutricia®. 
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• Alimentação	  infantil	  
 

É nesta categoria que se inserem as fórmulas de leites adaptados que, apesar de não 

substituírem o leite materno, facilitam a transição da criança deste para o leite de vaca, 

contribuindo para o desenvolvimento e crescimento saudável do bebé. 

Os leites estão normalmente divididos em três classes, adequadas à idade da criança. Assim, 

temos os leites 1 ou leites para lactentes, que estão indicados desde o nascimento até ao quarto 

mês, ou seja, quando o leite é a única fonte alimentar do bebé e cuja composição se assemelha ao 

leite materno; leites 2 ou leites de transição, indicados dos quatro aos seis meses de idade, quando 

são introduzidos os alimentos sólidos, são iniciados para iniciar a transição do leite materno ou 

adaptado; leites 3 ou de crescimento, indicados desde o primeiro ao terceiro ano de vida, são leite 

adequados ao desenvolvimento da criança. Existem ainda formulações especiais para corrigir 

alguns problemas que a criança tenha na adaptação a estes leites; são elas leite anti-obstipante 

(AO), leite antidiarreico (AD), leite anti-regurgitante (AR) e leite hipoalergénico (AH). Existem 

também as papas e farinhas (lácteas ou não lácteas) que podem começar a ser introduzidas a 

partir dos 4 meses, começando sempre pelas farinhas preparadas à base de água para evitar o 

desenvolvimento de intolerância à lactose. 

O farmacêutico deve estar o mais atualizado possível em relação a estes produtos, uma vez 

que surgem muitas dúvidas por parte dos pais sobre qual o leite mais adequado para a criança. Na 

Farmácia Lordelo existem várias marcas deste tipo de produtos, nomeadamente Nan®, Nidina®, 

Enfalac®, Aptamil®, Novalac®, Nutriben® e Althèra®. 

Dispositivos	  médicos	  
 

Os dispositivos médicos encontram-se legislados pelo Decreto-Lei nº 145/2009, na qual são 

definidos como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou em combinação, destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente 

para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do 

dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios 

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

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

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

atenuação ou compensação de uma lesão ou deficiência; estudo, substituição ou alteração da 

anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da concepção”. 

Na Farmácia Lordelo existem dos mais variados tipos de dispositivos médicos, desde 

dispositivos destinados a imobilização de partes do corpo ou aplicação de força e compressão 

(meias de compressão, talas para o antebraço, punhos e joelheiras elásticas, colares cervicais e 
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faixas de imobilização lombar, suportes de braço, etc.), dispositivos utilizados para suporte 

(canadianas e bengalas), dispositivos destinados à recolha de urina (sacos coletores de urina, 

fraldas e pensos para incontinência) dispositivos oculares (pensos oculares e óculos corretivos), 

dispositivos que são utilizados como barreira mecânica da pele (algodão hidrófilo, ligaduras, 

compressas), dispositivos utilizados na contracepção e/ou prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis (preservativos masculinos), dispositivos para autodiagnóstico (testes de gravidez), 

recipientes para colheita de amostras, entre outros. 

Artigos	  de	  puericultura	  
 

Os artigos de puericultura são aqueles que se destinam aos cuidados do bebé, segundo a 

Decreto-Lei nº10/2007. Nesta categoria encontram-se os produtos de higiene pediátrica, chupetas, 

biberões e tetinas, brinquedos, fraldas, etc. Também podemos falar de produtos que se destinem 

ao bem-estar da mulher, pré e pós-parto, nomeadamente cremes (hidratantes e emolientes, anti-

estrias, tratamento dos mamilos gretados, etc.), discos de amamentação, cintas, faixas de gravidez 

e soutiens de amamentação, e outros produtos como máquinas coletoras de leite e esterilizadores 

de biberões, entre outros. Na Farmácia Lordelo este tipo de produtos é muito requisitado devido à 

variedade que existe em stock e ao atendimento personalizado que é feito. Em relação a produtos 

para bebé, as marcas de maior relevância são a Uriage®, Mustela®, Chicco®, Avent® e A-

Derma®. No que toca a produtos para a mãe, existem principalmente das marcas Chicco®, 

Medela® e Mustela®. Existe ainda um serviço de listas de nascimento, no qual é feita uma 

fidelização do cliente, proporcionando-lhe descontos em alguns artigos ao fim de um certo valor em 

compras de produtos de puericultura. 

Medicamentos	  manipulados	  
 

Um medicamento manipulado é “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” (Decreto-Lei nº 95/2004), onde a fórmula 

magistral constitui um “medicamento preparado segundo uma receita médica e destinado a um 

determinado doente” e o preparado oficinal corresponde a um “medicamento preparado segundo 

as indicações de uma farmacopeia ou de um formulário oficial, numa farmácia de oficina ou 

serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes 

assistidos por essa farmácia ou serviço”. (Estatuto do Medicamento). 

Apesar do desenvolvimento da indústria farmacêutica, a manipulação continua a ser uma área 

de expressão significativa em Farmácia Comunitária, particularmente na Farmácia Lordelo. O 

laboratório onde se preparam os medicamentos manipulados é bastante requisitado tanto por 

utentes diretamente como por outras farmácias, que não reúnem as condições necessárias para os 
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preparar ou por falta de espaço e equipamento ou por falta de matérias-primas, uma vez que não 

lhes compensa estar a comprá-las para produzir um número ínfimo deste tipo de medicamentos. 

Instalações	  e	  equipamentos	  
 

Como já foi dito, o laboratório de medicamentos manipulados da Farmácia Lordelo situa-se no 

segundo piso do edifício e possui as instalações necessárias e obrigatórias por Lei para exercer a 

sua atividade. Está dividido em 6 salas, cada uma com uma função específica (armazém das 

matérias primas, sala de controlo de qualidade, sala limpa, sala de lavagem, sala de preparação de 

semi-sólidos e líquidos e sala de preparação de sólidos). Quanto aos equipamentos, possui um 

sistema de filtração de ar na sala de preparação de sólidos (maioritariamente cápsulas), três 

balanças analíticas, um Unguator®, uma hotte, dois encapsuladores, um banho termostático, um 

agitador magnético com controlo de temperatura, uma máquina de retratilizar e vários tipos de 

moldes. 

Recepção	  e	  armazenamento	  das	  matérias-‐primas	  
 

As matérias primas são encomendas principalmente à Acofarma®; quando são recepcionadas, 

devem vir acompanhadas do boletim de análise e a embalagem deve vir intacta. Alguns produtos 

requerem ainda uma temporada de quarentena. Depois de conferidos todos os requisitos, são 

armazenadas na sala das matérias primas por ordem alfabética (excepto os produtos de frio que 

são armazenados no frigorífico e os produtos que exigem maior cuidado por serem explosivos, 

nocivos ou irritantes que são armazenados na hotte) onde ficam em condições óptimas de 

temperatura, humidade e luz. 

Manipulação	  
 

A manipulação de um medicamento deve assegurar a qualidade deste, regendo-se por regras 

e boas práticas definidas pela legislação adequada. Na Farmácia Lordelo, a manipulação de 

medicamentos é da responsabilidade da Drª Maria João Carvalho, doutorada na referida área.  

Sempre que exista alguma dúvida relativamente ao processo de preparação de medicamentos 

manipulados, o Farmacêutico deve procurar esclarecê-las junto do médico prescritor (dúvidas na 

prescrição) ou recorrendo a bibliografia adequada (Farmacopeia Portuguesa ou outras e 

Formulário Galénico Português). 

Rotulagem	  das	  embalagens	  
 

Depois de preparado o medicamento, impõe-se a rotulagem do mesmo. O rótulo deve conter 

toda a informação necessária ao doente, nomeadamente: fórmula do medicamento, nº de lote, 
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prazo de validade, condições de conservação e precauções, via de administração, identificação da 

farmácia e da Diretora Técnica. Depois de rotuladas, as embalagens são retratilizadas e separadas 

para o doente a quem se destinam. 

Cálculo	  do	  preço	  e	  comparticipação	  dos	  medicamentos	  manipulados	  
 

O PVP dos medicamentos manipulados é regulamentado por uma portaria (portaria nº 

769/2004), a qual estabelece uma fórmula de cálculo específica na qual são tidos em conta os 

preços das matérias primas, dos materiais de embalagem e os honorários. A este valor acresce 

ainda o IVA, atualmente de 6%. 

A comparticipação destes medicamentos pelo SNS é de 30%, estando incluídos tanto os 

preparados oficinais descritos na Farmacopeia Portuguesa (FP) e no Formulário Galénico 

Português (FGP) como as fórmulas magistrais que constem da lista de medicamentos manipulados 

comparticipáveis, desde que acompanhados de prescrição médica. 

Medicamentos	  manipulados	  realizados	  
 

Durante o meu estágio preparei várias formulações, nomeadamente a Pomada Hidrófila, 

Soluto de Lugol, uma suspensão oral de omeprazol e uma fórmula magistral contendo gentamicina, 

betametasona e clotrimazol, sempre sob supervisionamento de um farmacêutico. Para além destes 

medicamentos, preparei também uma espuma anticelulítica, da qual aperfeiçoei a fórmula 

juntamente com a minha colega de estágio, uns discos de manteiga de cacau para atenuar as 

gretas e fissuras cutâneas e ainda bases de gomas e rebuçados para posteriormente servirem de 

veículos na incorporação de substâncias ativas, tanto para uso humano como veterinário. 

Cuidados	  farmacêuticos	  
 

As farmácias podem prestar serviços de promoção de saúde e bem-estar dos utentes, atuando 

na prevenção da doença, os quais se designam por Cuidados Farmacêuticos. 

A Farmácia Lordelo dispõe de uma enfermeira a tempo inteiro, que realiza a determinação dos 

vários parâmetros bioquímicos disponíveis na farmácia e faz também a administração de injetáveis 

e aplicação de pensos/ligaduras ou curativos em casos que assim o justifiquem. Durante o meu 

estágio, tive a oportunidade de efetuar diversas vezes todas as determinações que seguidamente 

se descrevem. 
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Determinação	  de	  glicemia	  
 

A determinação da concentração de açúcar no sangue é feita através de um aparelho 

semiautomático, e é uma avaliação fácil, rápida, precisa e praticamente indolor para o utente. É 

importante questionar a pessoa sobre a hora da última refeição que fez, para saber se está em 

jejum ou não (condição essencial para a realização desta medição). Este parâmetro bioquímico é 

útil na despistagem ou seguimento da diabetes mellitus, uma doença crónica caracterizada pelo 

aumento dos níveis de açúcar no sangue devido a uma resistência à insulina ou falta de produção 

desta hormona. Os valores normais de glicemia em jejum situam-se entre os 70 e 110 mg/dL, 

segundo a Direção Geral de Saúde. 

O Farmacêutico tem aqui um papel extremamente importante no que toca à educação do 

doente pré-diabético ou diabético, nomeadamente na prevenção e controlo da diabetes e das suas 

complicações. 

Determinação	  do	  colesterol	  total	  e	  triglicerídeos	  
 

Uma alteração destes parâmetros bioquímicos sugere a existência de uma dislipidemia, um 

dos fatores de risco cardiovascular mais relevantes e causa de morte principalmente nos países 

desenvolvidos. Na Farmácia Lordelo, a avaliação destes é feita a partir de um espectrofotómetro 

Reflotron®, um aparelho extremamente simples de usar e que permite a determinação de vários 

outros parâmetros bioquímicos, ajustando apenas as tiras reativas a utilizar. Os valores de 

referência mínimos para o colesterol total e triglicerídeos são, respectivamente, 190 mg/dL e 150 

mg/dL. 

Medição	  da	  tensão	  arterial	  
 

A hipertensão arterial é um dos mais importantes fatores de risco cardiovascular e, por isso, a 

tensão arterial deve ser controlada regularmente, principalmente por doentes hipertensos. Designa-

se por hipertensão arterial uma situação em que se verifiquem valores de tensão arterial sistólica 

superior ou igual a 140 mmHg e/ou tensão arterial diastólica superior a 90 mmHg. Na Farmácia 

Lordelo a medição é efetuada por um aparelho semiautomático de braço, e os valores são 

posteriormente analisados e discutidos pela enfermeira ou farmacêutico com o doente. É 

necessário ter alguns cuidados antes e durante a medição para que esta seja fiável, 

nomeadamente que o doente esteja em repouso antes da medição, garantir que o membro 

superior onde se faz a medição está livre e desimpedido e apoiado numa mesa ao nível do coração 

e que  utente não fale nem se mexa durante a mesma. 
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Administração	  de	  injetáveis	  e	  primeiros	  socorros	  
 

A Farmácia Lordelo dispõe de um serviço de administração de injetáveis e vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação. Como já foi referido, estes são administrados pela 

enfermeira ou, na sua ausência, por um farmacêutico com formação na área. Caso seja 

necessário, existem também a possibilidade de aplicação de pensos ou curativos, algo que 

acontecia com alguma frequência. Durante o meu estágio, assisti a várias pessoas com 

queimaduras, cortes e feridas que, dirigindo-se à farmácia, foram prontamente observadas e 

tratadas pela enfermeira, nos casos que não exigiam avaliação médica. 

Consultas	  
 

A Farmácia Lordelo dispõe também de um serviço de consultas de nutrição (semanalmente) e 

podologia (mensalmente), para além de rastreios (tricologia, audiologia, optometria, etc.) e sessões 

de aconselhamento dermocosmético das várias marcas disponíveis na farmácia, feitas por 

profissionais das mesmas. 

Programas	  com	  participação	  da	  Farmácia	  
	  

VALORMED	  
 

A VALORMED é uma sociedade responsável pela gestão dos resíduos de embalagens e 

medicamentos fora de uso. A Indústria Farmacêutica, responsável pela gestão dos resíduos de 

embalagens que coloca no mercado, associou-se assim aos restantes intervenientes da "cadeia de 

valor do medicamento" - Distribuidores e Farmácias - para a criação desta sociedade que, em 2011 

(dados mais recentes) recolheu 854 toneladas de resíduos de embalagens e medicamentos fora de 

uso. O material recolhido é objeto de um processo de triagem, sendo enviados para reciclagem os 

materiais susceptíveis desse tipo de tratamento. A recolha dos contentores na farmácia é feita 

pelos distribuidores, que registam o nome e número da farmácia, bem como o peso do contentor, a 

data e a assinatura do responsável.  

Farmácias	  Portuguesas	  
 

O Programa das Farmácias Portuguesas engloba a grande maioria das farmácias do país que, 

no âmbito deste programa, prestam serviços de qualidade semelhante e acesso em vários pontos 

do país, preservando a identidade de cada farmácia. Associado a este programa está o Cartão das 
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Farmácias Portuguesas, resultado de uma parceria entre a Associação Nacional de Farmácias 

(ANF) e a Caixa Geral de Depósitos, que permite acumular pontos nas compras de produtos 

(excepto MSRM) e de serviços farmacêuticos, o quais podem ser rebatidos em produtos e serviços 

presentes num catálogo que é atualizado trimestralmente. 

 

 

Considerações	  finais	  
 

Este estágio curricular em Farmácia Comunitária constituiu o meu primeiro grande contacto 

com a realidade profissional e o papel do farmacêutico comunitário. Cheguei à farmácia com 

alguns receios, e deparei-me com uma realidade nova, que me obrigou a uma adaptação rápida e 

à aquisição de novos conhecimentos e aplicação daqueles que tinha adquirido durante o curso. 

Durante os quatro meses, a confiança e segurança no atendimento foram crescendo, bem como a 

aprendizagem sobre a gestão que uma farmácia implica, sobretudo financeira. 

Na Farmácia Lordelo, toda a equipa me deu a oportunidade de pôr em prática o conhecimento 

adquirido e realizar um pouco de tudo o que foi descrito ao longo deste relatório, esclarecendo 

sempre alguma dúvida que surgisse. 

Julgo ter cumprido os objetivos deste estágio curricular, que sei ter-se tornado essencial na 

minha formação profissional. Agora sei o que significa ser Farmacêutico Comunitário e a 

importância deste na sociedade e na vida das pessoas. 
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Anexos	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figs.1 e 2: Exterior da Farmácia Lordelo 
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Figs. 3 e 4: Interior da Farmácia Lordelo 
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Figs.5 e 6: Gôndolas (expositores) 
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Anexo 1: Parte de uma fatura da OCP Portugal (discriminada) 
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Anexo 2 - Modelo de receita médica em vigor durante o estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Serviços de Enfermagem e Cuidados Farmacêuticos na Farmácia Lordelo 
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Anexo 4 – Exemplo de uma ficha de preparação de um medicamento manipulado (“Suspensão 

oral de Omeprazol 0,2%) 
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Introdução	  
 

No âmbito da Unidade Curricular de Estágio do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, é possível efetuar uma 

parte do estágio em Farmácia Hospitalar; esta oportunidade é de extrema importância já 

que, a meu ver, possibilita aos alunos o aprofundamento e melhoramento dos 

conhecimentos sobre o papel do Farmacêutico Hospitalar, ao mesmo tempo que possibilita 

a abertura de novas saídas profissionais. 

O Farmacêutico hospitalar encontra-se inserido numa importante estrutura de cuidados 

de saúde e exerce as suas funções de forma a assegurar a qualidade, segurança e eficácia 

da terapêutica medicamentosa a que os doentes estão sujeitos, integrando equipas 

polivalentes nas quais também ele promove a investigação científica e o ensino. É, desta 

forma, uma figura fundamental e imprescindível na prestação dos cuidados de saúde. 

Assim, e integrado no plano de estudos do MICF, realizei um estágio em Farmácia 

Hospitalar na Unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(CHTMAD, EPE) com a duração de 280 horas, nos meses de Fevereiro e Março de 2013. 

 

Neste relatório descreverei a minha experiência durante estes dois meses, que se veio a 

mostrar extremamente enriquecedora e satisfatória.   
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Caracterização	  do	  CHTMAD,	  EPE	  
 

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro é uma EPE que resultou da fusão, 

em 28 de Fevereiro de 2007, do Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua, E.P.E. 

(onde está localizada a sede social), do Hospital Distrital de Chaves e do Hospital Distrital 

de Lamego. Faz parte também deste Centro Hospitalar a Unidade de Cuidados 

Continuados e Convalescença de Vila Pouca de Aguiar. Atualmente, as instalações 

possuem equipamento clínico e serviço de internamento com cerca de 700 camas.[1] 

A Unidade Hospitalar de Vila Real está inserida numa área de 120.000 m² e compreende 

um edifício hospitalar monobloco com nove pisos, com cerca de 15 anos, e uma área 

conjunta total de 30.000m², com 8 pavilhões de construção antiga.[1] 

Atualmente, e devido à preocupação constante da melhoria dos cuidados de saúde à 

população, acresce a estas construções o Centro Oncológico, com cerca de 4000 m², e a 

nova Urgência Geral, Urgência Pediátrica, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 

(UCIP) e Unidade de Cuidados Intensivos Coronários (UCIC), com cerca de 7.500m².[1] 

O CHTMAD, EPE está integrado na ARS Norte e abrange na sua área de influência 

direta cerca de 300.000 habitantes (Tarouca, Tabuaço, S. João da Pesqueira, Montalegre, 

Lamego, Chaves, Boticas, Armamar, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, Santa Marta de 

Penaguião, Sabrosa, Ribeira de Pena, Peso da Régua, Murça, Mondim de Basto, Mesão 

Frio e Alijó).[1] 

Abrange, ainda, para algumas valências, a parte norte do distrito de Vila Real, a parte sul 

do distrito de Bragança, o norte do distrito de Viseu e a área leste do distrito do Porto, 

estendendo-se assim, a um total de cerca de meio milhão de habitantes; uma área 

coincidente com a da Associação de Municípios de Trás-os-Montes e Alto Douro e 

subjacente à do Centro de Oncologia.[1] 

A missão do CHTMAD, EPE visa “prestar serviços e cuidados de saúde de elevada 

qualidade e profissionalismo para a satisfação dos utentes, promovendo a realização 

profissional e pessoal dos nossos colaboradores, valorizando, permanentemente, a 

importância do seu papel para o sucesso dos objetivos da instituição”.[1] 

O CHTMAD, EPE obteve a Acreditação pela JCI, em Outubro de 2010, considerada uma 

das mais importantes entidades mundiais para a acreditação de padrões assistenciais da 

qualidade de serviços de saúde; atua em mais de 40 países, no sentido de melhorar a 

qualidade da assistência em saúde internacionalmente.[1] 
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Módulo	  I:	  Organização	  e	  gestão	  dos	  Serviços	  Farmacêuticos	  
 

1.1	   Os	  Serviços	  Farmacêuticos	  da	  	  Unidade	  de	  Vila	  Real	  do	  CHTMAD,	  EPE	  
 

Segundo o Decreto-Lei nº 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962, designa-se por farmácia 

hospitalar, “o conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares 

ou serviços a eles ligados para colaborar nas funções de assistência que pertencem a 

esses organismos e serviços e promover a ação de investigação científica e de ensino que 

lhes couber”.[2] 

Os SF constituem uma unidade funcional do CHTMAD, com autonomia técnica e 

científica no que diz respeito às atividades diretamente relacionadas com a prestação de 

uma assistência medicamentosa de qualidade aos doentes.[1] 

Têm como principal objetivo disponibilizar o medicamento correto, na qualidade e 

quantidade certas, para cumprimento da prescrição médica proposta, para cada doente do 

hospital, em regime de internamento e ambulatório, contribuindo assim, para a obtenção de 

um melhor rácio risco/benefício e custo/utilidade.[1] 

Integram ainda, as equipas de cuidados de saúde e promovem ações de investigação 

científica e de ensino.[1] 

 

1.2	  Recursos	  Físicos	  
 

Os SF devem estar equipados de modo a responderem eficazmente às necessidades do 

Centro Hospitalar, e a sua localização deverá, sempre que possível, observar os seguintes 

pressupostos: 

• Facilidade de acesso externo e interno; 

• Implantação de todas as áreas, incluindo os armazéns, no mesmo piso; 

• O sector de distribuição de medicamentos a doentes ambulatórios, se existir, 

deverá localizar-se próximo da circulação normal deste tipo de doentes, como por 

exemplo junto das consultas externas e ter entrada exterior aos serviços 

farmacêuticos; 

• Proximidade com os sistemas de circulação vertical como monta-cargas e 

elevadores. [3] 

 

Após um período de remodelação, os Serviços Farmacêuticos do CHTMAD, EPE 

encontram-se localizados no primeiro piso do edifício central, alocados aos Serviços 

Informáticos; já a Unidade Centralizada de Preparação de Citostáticos (UCPC), parte 
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integrante dos SF, encontra-se no edifício do Centro Oncológico, por uma questão de 

proximidade ao Hospital de Dia e Internamento do Serviço de Oncologia.[1] 

Como é possível ver na figura 1, é possível distinguir várias zonas nos SF, 

nomeadamente a área dos vestiários, os vários gabinetes (administrativo, do Diretor de 

Serviço, das Farmacêuticas e dos TDT), a sala de reuniões, o Centro de Informação do 

Medicamento (CIM), a zona do ambulatório e respectiva sala de espera, o laboratório e 

zona de reembalagem, a sala de distribuição, o armazém, a zona de conferência e 

recepção de encomendas e o armazém de inflamáveis. O armazém dos soros situa-se em 

frente à zona de recepção de encomendas, do outro lado do corredor. 

De forma a assegurar o bom armazenamento de certos grupos de medicamentos, os SF 

dispõem de cinco frigoríficos dispostos pela sala de recepção de encomendas e CIM, um 

cofre de armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos, bem como um armário 

fechado para as benzodiazepinas, outro para medicamentos que façam parte de ensaios 

clínicos e outro para os hemoderivados, situados também no CIM. 

Os SF do CHTMAD encontram-se em funcionamento das 9h às 18h todos os dias úteis; 

para garantir situações de urgência, existe uma escala em que todos os dias entre as 18h e 

as 24h, fins-de-semana e feriados é destacado um farmacêutico que está de prevenção e 

se desloca ao Centro Hospitalar sempre que necessário.[1] 

 

1.3	  Recursos	  Humanos	  
 

“Os Recursos Humanos são a base essencial de uma Gestão com qualidade.”[4] 

A gestão de Recursos Humanos nos SF cabe à administração do Centro Hospitalar, 

juntamente com o Diretor de Serviço, e deve estar adequada à realidade do hospital tanto 

em qualidade como em quantidade. 

Nas 3 unidades que compõem os SF do CHTMAD, EPE (Vila Real, Chaves e Lamego), 

colaboram um total de 38 trabalhadores: 13 farmacêuticos (8 na unidade de Vila Real, 2 em 

Lamego e 3 em Chaves), 11 técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT), 5 Assistentes 

Técnicos (3 em Vila Real e 2 em Chaves) e 9 Assistentes Operacionais (AO). 

Fazem parte dos SF da Unidade de Vila Real oito farmacêuticas (Dra. Almerinda Alves, 

Dra. Florbela Oliveira, Dra. Lisa Rodrigues, Dra. Cláudia Afonso, Dra. Suzanne Peixoto, 

Dra. Ana Isabel Borges, Dra. Ana Rita Magalhães e Dra. Cecília Peirone), três AT (Noémia 

Marques, Cristina Nóbrega e Paula Gouveia), oito TDT (Isabel Pinto, Carlos Costa, Sr. 

Castro, Vânia Fernandes, Ana Raquel Pereira, Dina Nascimento, Ana Sofia Gonçalves, 

João Borges) e 5 AO (António Pereira, Luísa Silva, Fátima Coelho, Paulo Moreira, Urbino 

Teixeira). 
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O pessoal dos SF do CHTMAD está organizado hierarquicamente segundo o 

organigrama que se apresenta na figura 2, sendo que cada profissional tem atribuídas 

funções específicas, podendo estas ser rotativas caso seja necessário. Assim, existe uma 

necessidade de funcionários polivalentes e que se sintam confortáveis em realizar as 

tarefas que lhes são designadas.  

Segundo o manual de Boas Práticas em Farmácia Hospitalar, da Ordem dos 

Farmacêuticos, o cargo de Diretor Técnico deve ser assegurado por um farmacêutico; no 

caso do CHTMAD, essa posição é ocupada pela Dra. Almerinda Alves, que responde 

diretamente ao Conselho de Administração do CHTMAD. Na sua ausência, é substituída 

pela Dra. Florbela Oliveira, e é assim garantido o funcionamento ininterrupto dos SF.[4] 

São funções do Diretor Técnico dos SF: 

• Coordenação e representação do Serviço, junto do Conselho de Administração. 

• Integração na Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e 

participação/delegação nas restantes Comissões Técnicas existentes no Hospital. 

• Elaboração do plano de atividades. 

• Organização e planeamento do Serviço. 

• Distribuição de funções. 

• Classificação dos funcionários do Serviço. 

• Planeamento de ações de formação contínua de todos os colaboradores.  

• Apresentação do relatório das ações desenvolvidas.[4] 

 

1.4	  Recursos	  Económicos	  
 

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

Hospital, pelo que a formação contínua nesta área deve ser prioritária.”[4] 

Compete ao farmacêutico, entre outras funções, a aquisição de medicamentos, de 

dispositivos médicos e de produtos farmacêuticos, sempre em coordenação com o Serviço 

de Aprovisionamento.[3] 

Mesmo que dotados de autonomia técnica, os SF estão sujeitos às orientações do 

Conselho de Administração, pelo que é adequada uma gestão financeira e de stocks 

devidamente estruturada. 

A rentabilização dos SF depende de factores como o controlo de prazos de validade, 

consumos e respectiva variação ao longo do ano, preços dos produtos, capacidade de 

armazenamento e tempo que as encomendas demoram a chegar aos SF. O objetivo 

principal é que exista um equilíbrio que evite, por um lado, o desperdício (levando a um 

empate de capital e riscos na conservação dos produtos) e, por outro, a ruptura de 
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medicamentos e produtos farmacêuticos que conduziria eventualmente a uma insatisfação 

dos serviços hospitalares. 

Módulo	  II:	  Seleção,	  aquisição	  e	  armazenamento	  de	  medicamentos,	  
dispositivos	  médicos	  e	  outros	  produtos	  farmacêuticos	  

 

2.1	  Gestão	  de	  existências	  
 

A gestão de stocks é feita através de um suporte informático, que no caso do CHTMAD, 

se designa por GHAF (Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia). Este programa, 

desenvolvido pelos Serviços de Informática com a colaboração dos Serviços Farmacêuticos 

(foi inicialmente desenvolvido em Vila Real), articula os diferentes profissionais de forma a 

gerir eficazmente os stocks dos vários serviços, nomeadamente farmacêuticos, médicos, 

enfermeiros, TDT’s e administradores. 

O GHAF permite atualizar as entradas/saídas em tempo real, sendo assim possível ter 

uma noção dos produtos existentes em stock. A verificação dos stocks é feita anualmente, e 

consiste em comparar o stock “virtual” com o stock “real” de determinado 

medicamento/produto. Existem ainda certos grupos de medicamentos que são 

contabilizados mensalmente, nomeadamente as benzodiazepinas, estupefacientes e 

psicotrópicos, hemoderivados, medicamentos biológicos e de hemodiálise, pois requerem 

um maior controlo. Esta verificação visa eliminar discrepâncias nos stocks, que podem levar 

a encomendas desnecessárias (caso o stock esteja mal por defeito) ou a rupturas de stock 

(caso o stock esteja mal por excesso). 

Com este programa é então possível controlar os stocks e emitir alertas sempre que este 

se encontre abaixo do mínimo estabelecido, para que se possa efetuar nova encomenda. 

[3, 4] 

 

2.2	  Sistemas	  e	  critérios	  de	  aquisição	  
 

A seleção de medicamentos é feita com base no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM), e está de acordo com as necessidades de cada hospital.[5] 

De forma a minimizar os custos dos medicamentos, é importante considerar vários 

fatores, como o custo do produto, de ruptura, de posse, etc., e é com base nestes aspectos 

que são efectuadas as encomendas num determinado momento. 

A aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos pode ser 

obtida por concurso Secretariado Geral e ajuste direto com o fornecedor. 
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No caso de obtenção por concurso, os medicamentos são adquiridos através de um 

catálogo on-line de Aprovisionamento Público que é elaborado pela Administração Central 

do Sistema de Saúde, IP (ACSS), que opera sob a tutela do Ministério da Saúde; os 

concursos realizam-se anualmente  e resultam de acordos financeiros entre o Ministério da 

Saúde e os fornecedores/laboratórios, que passam a estar inscritos num catálogo on-line, 

com base no qual o Serviço de Aprovisionamento do Hospital faz as encomendas. Nos SF 

do CHTMAD existem 2 administrativas destacadas para esta função, que entram em 

contacto com os fornecedores e fazem as notas de encomenda.[6] 

O ajuste direto com o fornecedor só é efectuado quando surge a necessidade de adquirir 

produtos que não constam do catálogo da ACSS. São então pedidas propostas de preços e 

condições comerciais aos fornecedores e, com base nas propostas recebidas, é 

selecionado o fornecedor que oferece as melhores condições.[5, 6] 

Existe ainda uma terceira forma de aquisição de medicamentos que se destina a 

produtos que não possuam Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e que, por essa 

razão, necessitam de uma Autorização Especial de Utilização (AUE), que é concedida pelo 

INFARMED. Esta autorização está dependente do preenchimento de um formulário (Anexo 

2) justificado devidamente e com a assinatura do Diretor Clínico. 

Para que uma AUE seja aprovada, é necessário que: 

•  não existam em Portugal medicamentos similares, que apresentem uma 

composição qualitativa e quantitativa idêntica de substâncias ativas e forma 

farmacêutica, salvo se estes não estiverem a ser comercializados, conforme 

declaração expressa do titular de AIM ou do titular das restantes autorizações ou 

registos mencionados; [7] 

• os medicamentos sejam considerados imprescindíveis à prevenção, diagnóstico 

ou tratamento de determinadas patologias e comprovadamente sem alternativa 

terapêutica.[7] 

Em casos pontuais, na eventualidade de ruptura de stock, podem ser realizadas 

transferências internas (caso o produto esteja disponível noutras unidades do CHTMAD) ou 

externas (realizando um pedido de empréstimo a outra instituição, efetuando a devolução 

assim que o stock esteja reposto).[5] 

 

2.3	  Recepção	  e	  conferência	  de	  produtos	  adquiridos	  
 

A recepção de encomendas (medicamentos, dispositivos médicos e produtos 

farmacêuticos) é efectuada pelos AO e/ou TDT, excepto os medicamentos de uso especial 

(benzodiazepinas, estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados e medicamentos de 
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ensaios clínicos) que são recepcionados apenas por farmacêuticos. Este tipo de fármacos 

deve vir com a embalagem lacrada e acompanhada por uma guia devidamente preenchida 

e que depois é arquivada. No caso dos hemoderivados, deve ainda vir juntamente com a 

guia de remessa/fatura o certificado de autorização de utilização de lote, emitido pelo 

INFARMED. Esta recepção é posteriormente conferida também por um farmacêutico e 

registada no sistema informático pelas administrativas.[8] 

A entrega das encomendas é feita na zona dos SF destinada à sua recepção, que 

devem vir acompanhadas de guia de remessa ou factura. Esta é posteriormente confirmada 

com a nota de encomenda e o produto recepcionado; no caso de haver alguma 

discrepância ou não conformidade, esta deve ser  registada e deve ser contactado de 

imediato o laboratório/fornecedor, para que esta seja notificada e resolvida no menor tempo 

possível. No final deve ser entregue o original da guia de remessa ao Serviço de 

Aprovisionamento, a fim de permitir o respectivo pagamento.[8] 

Devem ser tidos em conta vários factores, como a dosagem, a forma farmacêutica, o 

lote, o prazo de validade e o estado de conservação das embalagens; dá-se prioridade aos 

produtos que precisam de refrigeração e confirma-se se o transporte foi feito de forma 

adequada, através de sondas de temperatura que devem acompanhar o produto.[8] 

 

2.4	  Armazenamento	  de	  produtos/Prazo	  de	  validade	  
 

As condições adequadas de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança devem ser 

asseguradas  aquando do armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos.[3] 

Em relação à temperatura e humidade, os SF do CHTMAD têm um sistema de 

monitorização nas suas instalações, o “Sirius Stockage”, que regista estes dois parâmetros 

ao longo do dia através de sondas acopladas a um computador. [9] 

Os medicamentos que não requerem condições especiais de armazenamento 

encontram-se no armazém geral (Figura 3); a sua organização é feita por denominação 

comum internacional (DCI) juntamente com a respectiva dosagem e CHNM e engloba a 

generalidade da medicação injetável, oral e tópica, assim como soluções desinfetantes não 

inflamáveis. A nutrição entérica e parentérica, os colírios e os concentrados electrolíticos 

também se encontram no armazém geral, embora em prateleiras separadas e devidamente 

identificadas. Os concentrados de electrólitos estão sempre rotulados com a inscrição 

“DEVE SER DILUÍDO” e estão obrigatoriamente separados das soluções de diluição como 

o NaCl a 0,9% e água destilada. No caso de medicação com diferentes dosagens, existe 
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um sistema de rótulos com cores diferentes, que alerta no caso das dosagens maiores (a 

vermelho) e menores (a branco).[10] 

Dentro dos produtos que requerem armazenamento especial, temos os produtos 

inflamáveis que, de acordo com a portaria nº 53/71 de 3 de Fevereiro, devem permanecer 

numa sala apropriada e separada do resto dos medicamentos/ produtos farmacêuticos, com 

condições de segurança adequadas [11]. Por outro lado, os gases medicinais e os 

injetáveis de grande volume (soros) encontram-se num armazém próprio, em frente à 

entrada de recepção de encomendas dos SF; estes últimos são armazenados em estrados 

de plástico e estão acessíveis através de um corredor largo por onde circulam os porta-

paletes. Ainda nesta categoria, temos as matérias primas e recipientes de 

acondicionamento utilizados na manipulação que se encontram no laboratório, separados 

da zona de preparação. A medicação utilizada em ambulatório está armazenada em 

prateleiras próximas da zona do ambulatório, para permitir um acesso rápido e fácil por 

parte do farmacêutico. Os medicamentos que necessitam de frio (2-8ºC) estão 

armazenados em frigoríficos próprios e ordenados por ordem alfabética e fim a que se 

destinam (medicação de hemodiálise, medicamentos biológicos, etc.). Por fim, temos os 

estupefacientes, psicotrópicos,  benzodiazepinas, hemoderivados e medicação de ensaios 

clínicos, todos armazenados num cofre ou armário fechado num local de acesso restrito (no 

caso dos CHTMAD esse local é o CIM). Há ainda, na UCPC, uma zona de armazenamento 

de citostáticos e soros, que está devidamente sinalizada, ordenada e ventilada.[8, 10] 

O critério de armazenamento é guiado por dois sistemas de rotação de stocks: o FIFO 

(First In First Out), que impera no caso de produtos com validades iguais, e o FEFO (First 

Expire First Out), o mais importante devido à análise dos prazos de validade, que são assim 

cuidadosamente verificados. [8, 10] 

 

2.5	  Devoluções	  
 

Caso os SF solicitem uma devolução de medicamentos (devido a uma ordem de recolha 

do INFARMED ou do fabricante/fornecedor), deve o enfermeiro chefe de cada serviço 

proceder à sua restituição, assim como de medicamentos cujo prazo de validade termine 

dentro de 3 meses (excepto medicação do Pyxis, que é da responsabilidade dos SF). 

Sempre que existe medicação fornecida em unidose ou DID que não tenha sido 

administrada (por motivo de alta ou outros), o enfermeiro responsável pelo doente deve 

fazer a sua devolução aos SF, colocando o produto na respectiva gaveta de unidose; esta é 

depois registada no GHAF no perfil do doente, fazendo-se a correção do débito do 
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medicamento. No caso do Pyxis, a devolução é feita na própria máquina, que contém um 

compartimento para esse efeito. 

Na recepção destes medicamentos, é necessário realizar uma triagem por nome do 

serviço que fez a devolução, DCI, dosagem e forma farmacêutica do medicamento, lote e 

prazo de validade e número de unidades devolvidas.[12] 

 

Módulo	  III:	  Sistemas	  de	  distribuição	  de	  medicamentos	  
 

A distribuição de medicamentos constitui o denominador comum e a área de ação mais 

visível de toda a atividade farmacêutica hospitalar. Esta envolve um conjunto de métodos 

que têm em vista assegurar eficaz e rapidamente a disponibilidade dos produtos para os 

serviços hospitalares e ambulatório. 

De forma a racionalizar o uso do medicamento e minimizar os erros de medicação, opta-

se então pelos seguintes procedimentos de distribuição, visando obter uma administração 

correta do medicamento, no cumprimento das prescrições médicas efetuadas: 

• Distribuição tradicional ou clássica 

• Pyxis 

• Distribuição individualizada 

• Distribuição individualizada diária em dose unitária 

• Distribuição a doentes em ambulatório 

 

3.1	  Distribuição	  Tradicional	  ou	  Clássica	  
 

A distribuição clássica (a mais antiga) consiste no fornecimento de medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos aos serviços do CHTMAD, EPE, que possuem um armazém 

de recurso com os seus próprios stocks. O pedido é feito via informática semanalmente pelo 

Enfermeiro-chefe ao farmacêutico responsável por aquele serviço, que prepara a 

medicação (ou delega essa tarefa a um TDT) que depois é transportada até aos serviços 

por um AO. A medicação deve ser verificada aquando da entrega pelo Enfermeiro-chefe ou 

responsável de turno, que assina a requisição e anota, caso seja necessário, informação 

que considere pertinente, devolvendo a requisição aos SF.[13, 14] 

Esta distribuição tem várias desvantagens, nomeadamente o facto de não ter em conta 

os doentes internados em cada serviço (não há uma intervenção direta no farmacêutico na 

terapêutica do doente) e de promover uma acumulação de produtos em stock, levando ao 

desperdício. Atualmente, é apenas utilizada para os injetáveis de grande volume, soros, 
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antissépticos e desinfectantes e algum material de penso (o mais caro, por exemplo, os 

pensos de colagénio com gentamicina, são distribuídos por distribuição individual; existe 

ainda algum material de penso nos Pyxis), que não fazia sentido distribuir-se através de 

outro dos sistemas disponíveis. [14] 

 

3.2	  Pyxis	  
 

No CHTMAD, EPE existe um sistema automatizado de reposição de stocks por níveis 

que se designa por Pyxis MedStation. Os Pyxis são então armários semiautomáticos, que 

armazenam a medicação de praticamente todos os serviços com internamento do CHTMAD 

(à exceção da Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia e Ortopedia) sendo em alguns casos 

partilhados por vários serviços, como é o caso da UIDI/Pneumologia e da 

Cardiologia/Neurologia. Toda a medicação e produtos farmacêuticos armazenados no Pyxis 

continuam a fazer parte do stock dos SF, pois só deixam de ser contabilizados como tal no 

momento em que o enfermeiro/médico os retira do Pyxis. 

Este mecanismo é controlado por uma unidade denominada “consola” que se localiza 

nos SF, na sala de distribuição, e que permite ao farmacêutico/TDT a consulta e gestão de 

stocks e prazos de validade. Os níveis de stock máximo e mínimo são controlados a partir 

da consola e estão dependentes da necessidade de cada medicamento em determinado 

serviço. Assim, também as dimensões dos Pyxis variam de acordo com cada serviço; por 

exemplo, os Pyxis do Bloco Operatório (BO) e do Serviço de Urgência (SU) são os maiores, 

pois possuem maiores quantidades de medicamentos e produtos farmacêuticos devido à 

grande rotatividade que apresentam e ao facto de não terem distribuição por unidose. 

Alguns têm ainda um frigorífico acoplado, para a medicação que necessite de refrigeração. 

A reposição dos Pyxis é sempre feita por um farmacêutico, que o faz de acordo com os 

métodos FIFO e FEFO, verificando prazos de validade e discrepâncias nas quantidades. A 

preparação da reposição do Pyxis pode ser efetuada por um farmacêutico ou TDT de 

acordo com as folhas de reposição emitidas pela consola, excepto benzodiazepinas, 

estupefacientes e psicotrópicos que são da responsabilidade do farmacêutico. Esta 

proximidade farmacêutico/serviço tem como objetivo proporcionar  uma maior ligação com o 

pessoal de enfermagem, ajudando a resolver problemas pontuais da terapêutica do doente. 

Uma das grandes vantagens dos Pyxis é a distribuição realizada à unidade dos 

psicotrópicos e estupefacientes através de gavetas Mini Drawer que apenas permitem a 

retirada de uma unidade de cada vez, permitindo maior controlo dos níveis em stock. Tem 

também a vantagem de todo o movimento do medicamento ficar registado (quem repôs, 

quem tirou, para que doente, a que horas, etc.) assim como proporciona uma maior 
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rentabilidade do tempo do enfermeiro. Apesar de todas as vantagens, este sistema tem um 

grande desvantagem que reside na questão financeira, já que nem todos os Centros 

Hospitalares podem acarretar os seus custos.[13, 14]  

 

3.3	  Distribuição	  Individualizada	  
 

A distribuição individualizada é feita nos casos dos serviços que não possuem Pyxi; 

engloba a distribuição de medicamentos do FHNM e medicamentos extra-formulário, os 

quais necessitam de um modelo específico de prescrição.[3, 15] 

 

3.4	  Dispensa	  de	  medicamentos	  em	  regime	  de	  Ambulatório	  
 

A dispensa em ambulatório surge da necessidade de existir um maior controlo e 

segurança em certos tipos de doença, de assegurar a adesão à terapêutica e do facto de 

certos medicamentos caros só serem comparticipados a 100% caso sejam fornecidos pelos 

SF. São ainda objecto de dispensa por parte dos SF medicamentos e dispositivos médicos 

aprovados pelo Conselho de Administração, por exemplo medicamentos off-label, casos 

sociais e ensaios clínicos.[16] 

A dispensa é feita individualmente e com apoio do sistema informático GHAF. A 

confidencialidade dos dados e privacidade do atendimento devem ser devidamente 

asseguradas. 

O farmacêutico tem como principal função a criação da comunicação com o doente e 

com o médico, através da prescrição médica e da informação clínica existente, para 

melhorar a utilização dos medicamentos (indicação, dose, via de administração), 

aumentando a adesão terapêutica, evitando reações adversas e/ou erros de medicação. A 

dispensa só poderá ser realizada mediante apresentação de uma prescrição médica (em 

suporte de papel, normalmente das consultas externas, ou “on-line”), devidamente 

identificada com o nome completo do doente, o serviço e o médico prescritor, mencionando 

a DCI, forma farmacêutica, posologia, via de administração e duração do tratamento. [16] 

Caso a medicação seja entregue a alguém que não o doente, é necessário registar a sua 

identificação (nome, nº do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão e parentesco). 

Depois da prescrição validada, o doente (ou receptor da medicação) é então informado 

sobre todos os parâmetros relevantes da sua medicação. Sempre que possível, a descrição 

feita oralmente pelo farmacêutico deve ser acompanhada por um registo escrito; por 

exemplo, no caso de medicação que necessite de ser conservada no frio, esta deve ser 

acompanhada por um acumulador térmico e o autocolante “Guardar no frigorífico 2-8ºC”. 
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Nos medicamentos biológicos e medicamentos cedidos para tratamento pós cirurgia de 

ambulatório, é necessário registar o lote e prazo de validade, de acordo com a legislação 

em vigor, de forma a que seja possível rastrear este tipo de medicamentos caso surja 

necessidade. No final, o doente deve rubricar e datar a receita, que segue para faturação e 

débito no sistema informático, sendo por fim arquivada por patologia e nome do doente.[16-

19] 

A dispensa de medicação deveria atender às necessidades do doente até à próxima 

consulta, o que acontecia até ao fim do ano de 2012 mas, devido a uma norma interna do 

CHTMAD, o farmacêutico passou a só poder fornecer medicação para 2 meses, no 

máximo; no caso de terapias biológicas e antivíricas (nomeadamente Hepatite B, Hepatite C 

e HIV) a medicação só pode ser fornecida para um mês. Assim, as receitas parcialmente 

aviadas devem ficar “pendentes” até que o doente volte aos SF para ir buscar o resto da 

medicação que ficou em falta até à data da consulta.[3, 16, 17]  

 

3.5	  Distribuição	  de	  medicamentos	  em	  dose	  unitária	  
 

A distribuição de medicamentos em dose unitária (SDIDDU) em meio hospitalar foi 

regulamentada pela primeira vez em 1992, através de um despacho conjunto dos 

Gabinetes dos Secretários de Estado adjunto do Ministro da Saúde e da Saúde, que referia 

ser “importante assegurar o maior rigor (...) de modo a garantir que os medicamentos 

prescritos a determinado doente lhe sejam ministrados no dia e hora indicados, sem 

quaisquer margens de erro.”[20] 

Este circuito inicia-se então com a validação da prescrição médica por parte do 

farmacêutico, que verifica a substância ativa, dose, forma farmacêutica, posologia, via de 

administração, duplicações e interações medicamentosas, entre outros. Caso se verifique 

que algum destes parâmetros não se encontra conforme, é de imediato contactado o 

médico prescritor para esclarecimento/retificação da prescrição. Este contacto pode ser 

feito via telefónica ou via GHAF, emitindo-se um alerta da farmácia que o prescritor irá ver 

da próxima vez que aceder ao processo do doente. 

 

3.6	  Medicamentos	  sujeitos	  a	  controlo	  especial	  
 

	   3.6.1	  Psicotrópicos	  e	  estupefacientes	  
 

Nesta classe estão englobados um conjunto de fármacos susceptíveis de provocar 

abuso e dependência física e psicológica. Atuam no SNC e são capazes de alterar o 
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comportamento; são responsáveis por sintomas como náuseas, obstipação, depressão 

respiratória, coma e, em último caso, a morte. 

Esta medicação está sujeita a um circuito fechado que envolve apenas o médico 

prescritor, o farmacêutico que é responsável pela recepção, armazenamento, validação da 

prescrição e dispensa aos serviços hospitalares, e o enfermeiro que administra o fármaco 

ao doente.[21, 22] 

Esta medicação está sujeita a legislação própria, nomeadamente: 

• Decreto-Lei nº28/2009, de 12 de Outubro, relativo ao “controlo do tráfico ilícito de 

estupefacientes, de substâncias psicotrópicas e dos precursores e outros 

produtos químicos essenciais ao fabrico de droga”;[23] 

• Lei nº 30/2000, que “define o regime jurídico aplicável ao consumo de 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas, bem como a proteção sanitária e 

social das pessoas que consomem tais substâncias sem prescrição médica”;[24] 

A utilização desta medicação pelos serviços hospitalares exige o preenchimento do 

Modelo nº 1509 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, no qual consta o nome do 

medicamento por DCI, a forma farmacêutica, a dosagem e o código do FHNM, para além 

do registo de consumos por doente (cama/processo, quantidade prescrita, quantidade 

fornecida) e a rubrica do enfermeiro que administrou o fármaco. Caso não seja administrada 

a totalidade da medicação, deve ser referido na requisição que a mesma foi rejeitada e a 

quantidade. Nos serviços com Pyxis, o registo é feito no GHAF e a administração no 

SAPE/ALERT. Os serviços que não possuem Pyxis e o Bloco Operatório devem proceder 

então ao registo neste impresso (no caso do Bloco, devido ao facto de esta medicação ser 

retirada por sala, e não por doente).[21, 22] 

Em relação ao armazenamento dos estupefacientes e psicotrópicos, já foi referido que é 

efetuado num cofre de acesso exclusivo a farmacêuticos, no CIM.[3] 

 

	   3.6.2	  Hemoderivados	  
 

O grupo dos hemoderivados engloba todas as substâncias obtidas a partir do sangue ou 

plasma humano através de processos industriais. Devido à sua natureza, estão sujeitas a 

um elevado risco de contaminação e transmissão de doenças infecciosas, pelo que são 

alvo de um rigoroso controlo, determinado por legislação específica.[25, 26] Este tem como 

objetivo a rastreabilidade de lotes, que será útil em estabelecer uma relação de causalidade 

em casos de suspeita de contaminação ou transmissão de doenças infecciosas. 

Antes do fornecimento de um lote de hemoderivados aos SF, o INFARMED submete o 

produto a estudos que culminam na emissão de um Certificado de Autorização de Utilização 
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do Lote de Fabrico (CAUL), onde constam o número de lote, o nome comercial, a dose, as 

substâncias ativas, o número de unidades do lote, o prazo de validade, o número de AIM e 

o laboratório que aprova, analiticamente, a qualidade e a segurança do lote.[25, 26] 

No CHTMAD, existem principalmente os seguintes tipos de hemoderivados: albumina 

humana a 5% e 20%, Ig humana anti-hepatite B, Ig humana anti-Rh, Ig anti-tetânica, Ig anti-

varicela, IgG humana polivalente, cola de fibrina e complexo de protrombina humano.[27] 

A recepção desta medicação é feita por um farmacêutico, que confere o produto e 

arquiva a documentação associada. A requisição, distribuição e administração ficam 

registadas em impresso próprio (Anexo 3), constituído por duas vias, a “via farmácia” e a 

“via serviço”. A requisição devidamente preenchida é entregue nos SF, onde o farmacêutico 

preenche o quadro C caso esteja tudo conforme. Os frascos com o hemoderivado são 

etiquetados com o colante identificativo do doente, e enviados para o serviço juntamente 

com as duas vias da requisição. A “via farmácia” é assinada pelo enfermeiro responsável, 

que depois de conferir a medicação envia o papel para os SF. A “via serviço” é devolvida no 

final da administração do hemoderivados ou caso haja devolução deste. Uma cópia desta 

via é arquivada nos SF enquanto que o original vai para o processo clínico do doente. [25-

27] 

	   3.6.3	  Medicamentos	  Extra-‐Formulário	  
 

O FHNM é uma publicação de carácter oficial elaborada por uma comissão técnica 

especializada do INFARMED.[28] 

“A filosofia do FHNM é que este contenha os medicamentos necessários a uma 

terapêutica adequada à generalidade das situações hospitalares. Não é, contudo, um 

instrumento coercivo da prescrição, pois a não inclusão de determinado medicamento é 

sempre passível de correção casuística pelos mecanismos conhecidos.”[29] 

O FHNM resulta assim da necessidade da existência de um guia de referência 

terapêutica em ambiente hospitalar. Na generalidade das situações só os medicamentos 

que constem neste formulário podem ser utilizados mas, e por ser apenas um guia, existem 

certas situações e patologias que exigem a utilização de fármacos que não se encontram 

incluídos no FHNM – Medicamentos Extra-Formulário. Nestes casos, deve ser feita uma 

solicitação de autorização para a utilização excepcional deste fármaco à Comissão de 

Farmácia e Terapêutica pelo médico prescritor, feita em impresso próprio e onde o médico 

justifica a necessidade e descreve o contexto clínico do doente. Posteriormente a CFT 

emitirá um parecer autorizando ou não a utilização medicamento.[28, 29] 
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	   3.6.4	  Anti-‐infecciosos	  
 

A utilização racional de anti-infecciosos está dependente de regras de prescrição e do 

bom senso dos profissionais de saúde envolvidos, nomeadamente médicos e 

farmacêuticos. Com o objetivo de reduzir o aparecimento de estirpes microbianas 

resistentes, surgiu a necessidade de elaborar protocolos internos que promovessem essa 

utilização racional, sem prejudicar o doente e a eficácia da terapêutica no futuro. 

Sempre que se verifique uma prescrição on-line de um anti-infeccioso, é necessária a 

justificação por parte do prescritor; existem 3 níveis de justificação: 

• Nível I: anti-infecciosos que não necessitam de justificação especial (prescrição 

livre) – penicilinas, cefalosporinas de 1ª, 2ª e 3ª geração, aminoglicosídeos, 

macrólidos, aciclovir, fluconazol, cetoconazol, etc.) 

• Nível II: anti-infecciosos que necessitam de justificação do prescritor 

(piperaciclina, antiretrovíricos) 

• Nível III: anti-infecciosos que necessitam de justificação do prescritor e da 

concordância do Diretor de Serviço (imipenem, meropenem, linezolida, 

teicoplanina, anfotericina B, etc.) 

Esta prescrição envolve três modelos de terapêutica: 

• Profilática, em doentes sem sinais ou sintomas de infecções, mas que estão 

sujeitos ao aparecimento por se encontrarem em situações de alto risco; 

• Empírica, em paciente que apresentam sintomas mas não se conhece o 

organismo responsável (antibióticos de largo espectro); 

• Documentada, em pacientes em que se conhece o organismo responsável.[29, 

30] 

 

	   3.6.5	  Antissépticos	  e	  desinfetantes	  
 

 

A eliminação/inativação de germes patogénicos é feita através da limpeza adequada de 

materiais, equipamentos, superfícies, pele e mucosas. Existem dois grupos distintos: os 

antissépticos, que impedem a multiplicação de microrganismos nos tecidos vivos e os 

desinfectantes, que são utilizados na desinfeção de superfícies inertes. A seleção destes 

produtos é feita pelos SF em colaboração com a Comissão de Controlo da Infecção.[31] 
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	   3.6.6	  Citotóxicos	  
 

Os medicamentos citotóxicos ou citostáticos utilizados pelos doentes do CTHMAD, quer 

em regime de ambulatório quer no internamento, são preparados na Unidade Centralizada 

de Produção de Citostáticos (UCPC). Estes medicamentos são usados em doenças do foro 

oncológico, com o objetivo principal de destruir células cancerígenas, através da sua 

intervenção em várias fases do crescimento e divisão celular.[32] 

A recorrência a protocolos pré-estabelecidos que englobam várias substâncias ativas 

constitui a forma mais utilizada de prescrição deste tipo de medicação, já que se verifica um 

efeito sinérgico entre estas e se consegue uma maior percentagem de células mortas. Os 

protocolos mais utilizados no CHTMAD são: 

• FOLFOX, FOLFIRI – Neoplasias do colo-rectal (Levofolinato de cálcio + 5-

fluorouracilo + oxaliplatina/irinotecano, respectivamente) 

• CHOP, CVP – Linfomas não Hodgkin (Ciclofosfamida + Doxorrubicina + 

Vincristina + Prednisolona/ Ciclofosfamida + Vincristina + Prednisolona) 

• ABVD – Linfoma Hodgkin – Adriamicina + Bleomicina + Vinblastina + 

Dacarbazina) 

• FEC – Neoplasias da mama (5-fluorouracilo + epirrubicina + ciclofosfamida) 

 

É comum adicionar a estes protocolos anticorpos monoclonais como o Rituximab ou o 

Bevacizumab. Os ciclos são repetidos em intervalos bem definidos, para que as células 

não-cancerígenas possam recuperar dos efeitos da quimioterapia. A dose a administrar é 

calculada segundo a superfície corporal do paciente. 

 

Módulo	  IV:	  Produção	  e	  controlo	  de	  medicamentos	  
 

4.1	  Manipulação	  de	  fármacos	  citotóxicos	  
 

A manipulação de fármacos citotóxicos é feita numa câmara de fluxo laminar vertical –

CFL-v, e, no caso do CHTMAD, é da responsabilidade dos TDT. A supervisão do 

procedimento é da responsabilidade do farmacêutico, que se encontra fora da câmara 

asséptica. 

A UCPC está dividida em 3 zonas: 

• Zona negra – local onde se encontra o farmacêutico, fora da CFL-v; nesta zona 

não há assepsia, e é o local onde se armazenam os produtos citotóxicos e 
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respetivo material de preparação, bem como a zona de lavagem de olhos e o 

gabinete do farmacêutico. 

• Zona cinzenta – local entre a zona negra e a CFL-v (antecâmara); é aqui que os 

TDT se vestem, colocando uma bata esterilizada, touca, pés de plástico e o 

primeiro par de luvas de látex.  

• Zona branca – local onde se encontra a CFL-v ou seja, onde é feita a 

manipulação; é uma zona esterilizada, com pressão positiva, o que provoca a 

saída do ar contaminado para fora da câmara.[33] 

 

	   4.1.1	  Preparação	  de	  Citostáticos	  
 

A preparação de Citostáticos segue um procedimento muito bem definido; primeiro, o 

farmacêutico recebe uma prescrição médica de Quimioterapia e procede à sua verificação e 

validação, confirmando as doses de citostático prescritas em relação à superfície corporal 

do doente, a adequabilidade dos reconstituintes e diluentes, etc. De seguida, é elaborado o 

rótulo de identificação que é depois colado na preparação final, com as quantidades de 

citotóxico a preparar. O farmacêutico prepara ainda todo o material a utilizar em cada 

preparação, nomeadamente o citotóxico e respectivo reconstitituinte (caso se aplique), o 

sistema de administração, o diluente e o rótulo de identificação. Este material é passado 

para dentro da câmara e conferido pelo TDT de apoio, que posteriormente entrega de forma 

faseada os constituintes ao TDT operador, o qual também confere o rótulo e as 

quantidades. Este prepara então o citotóxico, fazendo primeiro a reconstituição da 

substância (caso seja necessário) e diluindo-a num soro de perfusão (NaCl 0,9%, glucose 

5%).  

Posteriormente, o TDT de apoio confirma todas as medições feitas pelo TDT operador 

(dupla conferência) e, no final da manipulação mostra a preparação ao farmacêutico através 

de um vidro, para que esta seja validada. De seguida, a preparação é devidamente rotulada 

e embalada, e transferida para a zona negra através da janela.[5, 33] 

 

	   4.1.2	  Transporte	  de	  preparações	  para	  os	  Serviços	  
 

Quando a preparação está concluída, é colocada dentro de uma mala plástica resistente 

e opaca, com o símbolo de “biohazard”, que é depois transportada por um AO para o 

Hospital de Dia da Oncologia ou para os serviços respectivos. Existe ainda um livro no qual 

são registadas todas as saídas de citostáticos da UCPC e que é posteriormente assinado 
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pelo enfermeiro que recebe a preparação, no local onde se encontra a etiqueta de 

identificação do doente e respectivas preparações.[5, 33] 

 

	   4.1.3	  Inutilização	  das	  preparações	  
 

Nos casos em que as preparações não se encontram “conforme”, pode proceder-se das 

seguintes formas: 

• Caso haja possibilidade de reutilização (casos em que seja necessário um 

aumento de dose, por exemplo), a preparação é reencaminhada para a CFL-v , 

onde se efetuam novamente os cálculos e se refaz a preparação, rotulando-a de 

acordo com o preparado. 

• Caso não haja possibilidade de reutilização, encaminha-se a preparação para o 

circuito de resíduos e é depois preenchida a ficha de inutilização de 

citostáticos.[5, 33] 

 

 

	   4.1.4	  Derrame/quebra/contacto	  acidental	  
 

Nos casos em que se verifique uma situação de derrame de um citostático, devem ser 

avisados todos os membros intervenientes da UCPC do sucedido, e a área deve ser isolada 

e posteriormente lavada com os constituintes para o efeito do kit de derrame. O material 

deve ser colocado num contentor para incineração e deve ser feita uma notificação do 

sucedido aos SF através do Registo de Acidente (Quebra/Derrame). 

 

4.2	  Preparação	  de	  formas	  farmacêuticas	  não	  estéreis	  
 

Nos SF do CHTMAD são preparadas algumas formas farmacêuticas não estéreis pelos 

TDT, sempre supervisionados por uma farmacêutica. Estas preparações, que 

correspondem a medicamentos manipulados, são prescritas pelo médico e são, 

normalmente, específicas para cada doente.  

Na maioria dos casos, os medicamentos manipulados são enviados para preparação na 

Farmácia Lordelo, a farmácia comunitária que serve a zona onde se encontra o CHTMAD. 

Em relação aos manipulados que são preparados nos SF, os mais comuns são a 

suspensão oral para o tratamento da mucosite (cuja composição é nistatina, lidocaína e 

bicarbonato de sódio), a solução de salicilato de sódio a 2% e papéis medicamentosos 

utilizados na pediatria (preparados por uma farmacêutica), entre outros.  
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Sempre que haja uma preparação deste tipo, é necessário preencher uma ficha de 

preparação de medicamentos manipulados e elaborar o respetivo rótulo. 

 

4.3	  Reembalagem	  e	  rotulagem	  de	  medicamentos	  
 

A reembalagem e rotulagem de medicamentos sólidos orais são tarefas de extrema 

importância, efetuadas pelos TDT sob o supervisionamento de uma farmacêutica. Estas 

permitem aos SF distribuir a medicação em unidose, nas doses prescritas pelo médico e de 

forma individualizada, o que permite um maior controlo de custos, um ajuste da terapêutica 

ao doente, a diminuição de contaminação e um menor desperdício do tempo de 

enfermagem dedicado à preparação dos medicamentos.  

A reembalagem justifica-se nos casos em que os medicamentos não se encontram 

comercializados na dose pretendida, casos de recipientes multidose ou medicamentos cuja 

embalagem primária não permite a correta e completa identificação do fármaco, prazo de 

validade e lote no verso deste. 

A zona de reembalagem dos SF do CHTMAD encontra-se anexa ao laboratório. Aqui 

encontra-se uma máquina reembaladora, que faz o procedimento de forma semi-automática 

(o operador tem que introduzir os comprimidos/cápsulas na máquina). O rótulo, impresso 

por um sistema informático acoplado à máquina reembaladora, contém o nome por DCI, a 

dose, o fabricante, o nº de lote e o prazo de validade atribuído pelos SF, bem como o nome 

da instituição que procedeu à reembalagem. Também pode ser feita uma reembalagem de 

forma manual (nos casos em que não pode ser feita de forma semi-automática), na qual os 

AO ou TDT colam os rótulos no verso da embalagem primária de cada comprimido/cápsula. 

Quanto ao prazo de validade, existem duas hipóteses: 

• Caso se mantenha a embalagem primária, o prazo de validade mantém-se; 

• Caso o medicamento tenha sido retirado da embalagem primária (para 

fraccionamento, por exemplo), é-lhe atribuído 25% do prazo excedente até à data 

ou, no máximo, 6 meses.[5] 

 

O lote é então libertado após validação do farmacêutico responsável, que confere o 

produto final com o respetivo rótulo. 
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Módulo	  V:	  Informação	  sobre	  medicamentos	  e	  outras	  atividades	  de	  
Farmácia	  Clínica	  

 

5.1	  Informação	  de	  medicamentos	  
 

Sempre que seja necessário esclarecer questões relativas ao medicamento, 

nomeadamente quanto à administração, reconstituição, estabilidade e interações 

medicamentosas, os profissionais do CHTMAD, EPE recorrem aos SF (pessoalmente ou 

por escrito) através de um pedido de informação, o qual possui um impresso próprio. A 

informação de medicamentos constitui uma atividade da responsabilidade do farmacêutico 

hospitalar, que tem assim a possibilidade de contribuir para a formação e atualização dos 

profissionais de saúde e doentes. 

Este tipo de pedidos ficam registados no Centro de Informação do Medicamento (CIM), 

para que, caso sejam dúvidas recorrentes, possam ser consultadas sem recurso a nova 

pesquisa. Nos casos de questões que nunca tenham sido colocadas, o farmacêutico 

procede à pesquisa bibliográfica em fontes credíveis. Estas fontes podem ser primárias 

(documentação mais atualizada, revistas científicas, artigos científicos, etc.), secundárias 

(sistemas onde se encontram as fontes primárias, nomeadamente o MedLine, PubMed, 

etc., e cuja informação já foi avaliada por equipas especializadas) e terciárias (livros de 

texto atualizados). 

O CIM tem então como função armazenar informação científica sobre o medicamento e 

transmiti-la aos profissionais de saúde, com o objetivo de resolver situações clínicas 

específicas e dar resposta às solicitações  dos mesmos.[3, 4] 

 

5.2	  Farmacovigilância	  
 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) português existe desde 1992 e foi 

criado pelo Despacho Normativo nº 107/92, de 27 de Junho e é atualmente regulado pelo 

Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de Agosto.[34] O INFARMED é a entidade responsável pela 

coordenação, acompanhamento e aplicação do SNF. A nível hospitalar, as unidades de 

Farmacovigilância revestem-se de particular importância, uma vez que a terapêutica 

utilizada é habitualmente múltipla e complexa, prevendo uma maior probabilidade de 

ocorrência de reações adversas a medicamentos (RAM). Para a OMS, estas podem ser 

definidas como “qualquer resposta prejudicial e indesejada a um medicamento que ocorre 

com doses habitualmente usadas para profilaxia, diagnóstico ou tratamento ou para 

modificação das funções fisiológicas”.[35] 
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No CHTMAD, a equipa de farmacêuticas participa em programas de monitorização e 

colabora com o Centro Nacional de Farmacovigilância (CNF), bem como outros 

profissionais de saúde. Perante uma RAM, estes devem notificar o INFARMED, 

preenchendo uma ficha de notificação e descrevendo o efeito adverso verificado. 

Posteriormente, o INFARMED procede a uma avaliação risco/benefício do fármaco em 

causa, e determina a relevância a atribuir a esta RAM.[15] Toda esta informação é 

reportada ao titular de AIM do fármaco e à agência europeia do medicamento (EMA), 

facilitando a circulação de informação e interpretação de resultados e efeitos verificados. 

 

5.3	  Registo	  e	  análise	  de	  erros	  de	  medicação	  
 

Um erro de medicação constitui uma ocorrência que pode causar ou induzir ao uso 

inapropriado do medicamento, ou prejudicar o doente enquanto o medicamento se encontra 

sob o controlo do profissional de saúde. Estas ocorrências podem estar relacionadas com 

vários fatores, nomeadamente  a prática profissional, os produtos, procedimentos e 

sistemas, incluindo a prescrição, transcrição, embalagem, dispensa, distribuição, 

administração, monitorização e uso. 

Existem três tipos de erros: 

• Tipo A: quando as circunstâncias poderiam causar erro; 

• Tipo B: quando ocorreu um erro mas não chegou ao doente; 

• Tipo C: quando ocorreu um erro que chegou ao doente. Este  subdivide-se em: 

o C1: erro que chegou ao doente mas não causou dano; 

o C2: erro que resultou no aumento da vigilância do doente sem dano; 

o C3: erro que resultou na necessidade de tratamento com dano temporário; 

o C4: erro que causou hospitalização inicial ou prolongada; 

o C5: erro que causou danos irreversíveis no doente; 

o C6: erro que quase causou a morte do doente (paragem 

cardiorrespiratória, choque anafilático); 

o C7: erro que causou a morte do doente.[36] 

 

Existe no CHTMAD um impresso próprio de registo de erros de medicação. Quando o 

erro é do tipo C, é imediatamente comunicado ao médico, que procederá à avaliação clínica 

do doente. 
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5.4	  Participação	  do	  farmacêutico	  em	  ensaios	  clínicos	  
 

Os campos da investigação e desenvolvimento em Ciência são atualmente uma das 

fontes mais poderosas no combate a algumas doenças cuja terapêutica vigente não se 

revelou eficaz.  Assim, surgem os ensaios clínicos, essenciais no asseguramento da 

segurança, qualidade e eficácia de novos fármacos, bem como para testar novas utilizações 

em medicamentos que já se encontram no mercado. 

Os ensaios clínicos de medicamentos para uso humano são regulados pela Lei nº 

46/2004, de 19 de Agosto; de acordo com esta, um ensaio clínico é “qualquer investigação 

conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar efeitos clínicos, farmacológicos 

ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamento experimentais, ou a 

analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais 

medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia.”[37] 

Existem vários termos técnicos para designar aqueles que fazem parte de um ensaio 

clínico: 

• Participante: pessoa que participa no ensaio clínico quer como receptor do 

medicamento experimental quer para efeitos de controlo. 

• Investigador: um médico ou  uma outra pessoa que exerça profissão reconhecida 

em Portugal para o exercício da atividade de investigação, devido às habilitações 

científicas e à experiência na prestação de cuidados a doentes que a mesma 

exija, que se responsabiliza pela realização do ensaio clínico no centro de ensaio 

e, sendo caso disso, pela equipa que executa o ensaio nesse centro; neste caso, 

pode ser designado investigador principal; 

• Promotor: a pessoa, singular ou colectiva, instituto ou organismo responsável 

pela concepção, realização, gestão ou financiamento de um ensaio clínico; 

• Monitor: o profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, 

designado pelo promotor para acompanhar o ensaio clínico e para o manter 

permanentemente informado, relatando a sua evolução e verificando as 

informações e dados coligidos.[37] 

 

Inicialmente, o farmacêutico responsável pelos ensaios clínicos recepciona o 

medicamento experimental e verifica a encomenda, nomeadamente as quantidades, nº de 

lote, prazo de validade, acondicionamento e nº de kits/embalagens. Depois, assina-se e 

data-se a guia de remessa, que é arquivada no CIM, no “Dossier da Farmácia” 

(Documentação Técnica da Farmácia).[5] 

O promotor é então informado da recepção e conformidade do medicamento através de 

um sistema IVRS (Interactive Voice Response System), fax ou e-mail. Posteriormente faz-
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se o armazenamento e é preenchido o modelo “Ficha de Ensaio Clínico”, onde se registam 

todos os parâmetros referidos anteriormente. Quando é entregue a medicação ao doente 

pelo farmacêutico, fica registado o número de embalagens cedidas, bem como os 

respectivos lotes e prazos de validade. As embalagens não utilizadas ou vazias são 

recolhidas também pelo farmacêutico, que regista a sua quantidade no modelo cedido pelo 

promotor.[5] 

5.5	  Nutrição	  artificial	  
 

Quando um doente se encontra num regime de internamento, existe um risco maior de 

se desenvolver uma situação de desnutrição, que pode ser prejudicial à melhoria do mesmo 

ao comprometer o sistema imunológico. Assim, o farmacêutico tem um papel muito 

importante  no controlo do aporte de nutrientes dos doentes internados, em quantidades 

que possibilitem o normal funcionamento do organismo. Fala-se então de nutrição artificial. 

Esta pode ser classificada em dois tipos: nutrição entérica e nutrição parentérica.[38] 

	   5.5.1	  Nutrição	  Entérica	  
 

Fala-se em nutrição entérica nos casos em que os nutrientes são disponibilizados 

através de uma sonda ou por via oral.  

Podem ser administradas por via oral (caso o doente consiga deglutir) em casos de 

suplementação de alimentos correntes, por exemplo quando a ingestão de nutrientes é 

insuficiente ou então através de uma sonda (dietas poliméricas). As formulações deste tipo 

de nutrição estão divididas em suplementos dietéticos orais (completos/modulares 

proteicos, lipídicos e glucídicos) e dietas entéricas (poliméricas, modificadas, pré-digeridas, 

específicas de doenças metabólicas).[5, 38] 

	   5.5.2	  Nutrição	  Parentérica	  
 

A nutrição parentérica compreende as formulações injetáveis de preparação 

extemporânea ou não e constitui a forma mais sofisticada de nutrição artificial. É usada 

quando a função digestiva está comprometida, nomeadamente a capacidade de absorção 

intestinal, ausência de intestino, estados hipermetabólicos, entre outros. 

As formulações apresentam-se então sob a forma de injetáveis e podem ser 

administradas por cateter periférico (se a osmolaridade for inferior a 850 osmol/L) ou por 

cateter central. 

No caso do CHTMAD são utilizadas bolsas bi ou tricompartimentadas, preparadas 

previamente pela indústria já que os SF do CHTMAD não têm capacidade de produzir as 

suas próprias bolsas de nutrição. Estas bolsas têm como veículo soluções ricas em glicose, 
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emulsões lipídicas, soluções de aminoácidos essenciais e não essenciais, apresentando 

concentrações variáveis que permitem a sua adaptação ao perfil do doente em particular. 

[5] 

5.6	  Farmacocinética	  clínica	  
 

Neste ramo da Farmácia Hospitalar pretende-se principalmente fazer uma administração 

personalizada de fármacos através da medição do nível dos mesmos no soro do doente, ou 

seja, fazendo um controlo terapêutico individualizado. Esta monitorização justifica-se 

principalmente em medicamentos com margem terapêutica estreita (digoxina, varfarina, 

etc.) ou com comportamento cinético variável. 

No CHTMAD esta função não está a cargo dos SF, mas sim do ramo das Análises 

Clínicas, onde se monitorizam principalmente fármacos em doentes transplantados, (como 

a ciclosporina, o tacrolimus, temsirolimus, etc.), num laboratório implementado no piso 0 do 

Hospital. 

 

5.7	  Comissões	  Técnicas	  
 

As Comissões Técnicas são órgãos de carácter consultivo e visam a implementação de 

regras e normas de procedimento, contribuindo para a melhoria da qualidade dos cuidados 

de saúde prestados no Centro Hospitalar. 

No CHTMAD o FH intervém nas várias comissões técnicas: 

 

• Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT):  

 

A CFT representa o órgão que zela pela racionalização da terapêutica e faz cumprir o 

FHNM. Segundo o Despacho nº 1083/2004, de 1 de Dezembro, é constituída no máximo 

por 6 elementos, tendo igual número de médicos e farmacêuticos, e é presidida pelo Diretor 

Clínico do Hospital ou um adjunto por este designado. 

No caso do CHTMAD, a CFT é constituída por oito elementos, por se tratar de um Centro 

Hospitalar; ao nível farmacêutico, estão representadas as 3 unidades (Vila Real, Chaves e 

Lamego), pela Dra. Almerinda Alves (Diretora Serviços Farmacêuticos), Dra. Cláudia 

Afonso (unidade de Vila Real), Dra. Maria Guimarães (unidade de Chaves) e Dra. Helena 

Ribeiro (unidade de Lamego). A CFT reúne-se periodicamente e está obrigada a reportar as 

suas decisões ao INFARMED. Tem como responsabilidade: 

 

∗ Servir de órgão de ligação entre serviços médicos e farmacêuticos; 
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∗ Elaborar adendas ao FHNM de inclusão ou exclusão de fármacos; 

∗ Velar pelo cumprimento do FHNM e respetivas adendas; 

∗ Estudar custos de terapêutica de cada serviço, e sugerir alternativas nos casos 

em que se justifique. 

 

Existem ainda algumas assessorias da CFT, nomeadamente a da Nutrição artificial 

(representada pela Dra. Lisa Rodrigues), Anti-Infecciosos (representada pela Dra. Florbela 

Oliveira) e Hemoderivados (representada pela Dra. Ana Rita Magalhães).[39] 

 

 

• Comissão de Ética para a Saúde (CES): 

 

A CES, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 97/95, de 10 de Maio, envolve uma equipa 

multidisciplinar que garante a observação de determinados padrões de ética na prática das 

ciências médicas, de forma a proteger e assegurar a dignidade e integridade humanas, 

através da análise e reflexão de temas da prática médica que envolvam questões éticas. É 

constituída por médicos, enfermeiros, farmacêuticos (Dra. Almerinda Alves), psicólogos, 

teólogos, juristas e outros profissionais da área das ciências sociais e humanas.[40] 

 

• Comissão de Controlo da Infeção Hospitalar (CCI): 

 

Esta comissão, representada pela Dra. Cláudia Afonso, tem como objetivo implementar 

um plano operacional de prevenção e controlo de infecções nosocomiais e é constituída por 

uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde. Pretende controlar o uso incorreto de 

antibióticos, desinfetantes e antissépticos, que podem ser causa de surtos de resistências a 

medicamentos. 
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Síntese	  das	  atividades	  realizadas	  
 

Como estagiária nos SF do CHTMAD, tive a oportunidade realizar algumas das funções 

de um Farmacêutico Hospitalar, nomeadamente: 

 

∗ Interagir com o sistema informático GHAF, consultando as diversas aplicações 

práticas do mesmo, nomeadamente validação de prescrições, débitos de 

medicação, devoluções, etc.; 

∗ Observar o sistema de compras (catálogo de aprovisionamento e ajuste direto); 

∗ Repor os stocks dos Pyxis dos vários serviços (Cardiologia, Medicina Interna, 

Serviço de Urgência, Bloco Operatório, Oncologia, Nefrologia, Psiquiatria, UCIC, 

UCIP e UCIM); 

∗ Fazer a verificação de stocks de eritropoetinas, medicamentos biológicos, 

antivíricos, hemoderivados, benzodiazepinas e psicotrópicos/estupefacientes; 

∗ Preparar a medicação em unidose para vários serviços, nomeadamente a Pediatria; 

∗ Participar no atendimento em regime de ambulatório; 

∗ Dispensar (sob vigia de uma farmacêutica) medicamentos hemoderivados; 

∗ Acompanhar o processo de reembalagem e rotulagem de alguns medicamentos; 

∗ Acompanhar dois ensaios clínicos, a decorrer durante o período de estágio; 

∗ Auxiliar a preparação de medicamentos citostáticos; 

∗ Observar a monitorização de fármacos, na ala de Análises Clínicas; 

∗ Efetuar o registo e responder a pedidos de informação e erros de medicação. 
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Conclusão	  
 

Como estudante de Ciências Farmacêuticas, considerei este estágio de extrema 

importância na formação de um futuro farmacêutico. O farmacêutico hospitalar é um 

profissional extremamente importante e respeitado pelos outros profissionais de saúde, 

capaz de integrar equipas multidisciplinares e de promover a melhoria dos cuidados de 

saúde prestados nas unidades em que se insere. Foi-me possível ter contacto com 

fármacos que de outra forma não seria possível, por serem exclusivos do ambiente 

hospitalar, bem como contactar com planos terapêuticos característicos de algumas 

doenças. 

Assim, penso que deve ser dada maior importância a esta área, tanto ao longo da nossa 

formação como no estágio, que devia incluir sempre a área da Farmácia Hospitalar. 

Posso afirmar que consolidei conhecimentos já adquiridos e aprendi muito mais do que 

podia ter esperado, não só a nível académico como principalmente a nível humano, e devo-

o às excelentes profissionais que fazem parte da equipa dos Serviços Farmacêuticos do 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
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Fig.1. Planta dos Serviços Farmacêuticos do CHTMAD, EPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Organigrama dos Serviços Farmacêuticos do CHTMAD, EPE 
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Fig.3. Zona de atendimento ao público (Ambulatório) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Armazém geral de medicamentos 
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Fig.5. Medicação de dispensa em ambulatório (armário dos fármacos oncológicos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Zona de recepção e conferência de encomendas 
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Fig. 7. Software GHAF; exemplo de uma validação de prescrição médica 
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Anexo 1. Registo de acidentes com fármacos citostáticos 

 

 

 

 

 

Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos
Serviços Farmacêuticos

1) Serviço: ___________________________

2) Local:                            Pavimento  Ƒ

                                    Câmara de Fluxo Laminar Ƒ
                                    Outro _____________________

   3) Data______/________/________      4) Hora:_______h_____

   5) Pessoal envolvido_______________________________________________

    _____________________________________________________________

   6) Citostático derramado:__________________________________________

Centro�Hospitalar�de�Trás�os�
Montes�e�Alto�Douro

                                         Bancada de preparação em geral Ƒ

Registo de Acidente
(Quebra/Derrrame)

   7) Utilização de Kit de derrame

 Inactivador específico

     Sim Ƒ  Qual?__________________________________________________

     Não Ƒ
Material e quantidade Consumido___________________________________

 
   8) Comentários:__________________________________________________

27-04-2010 IMP.CHTMAD.nº177.00

Assinatura e n.º mec.

______________________________
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Anexo 2. Registo de erros de medicação 

 

 

 

 

Data notificação         ___/___/_____ Quem notifica: Enfermeiro
      Farmacêutico

Data da ocorrência     ___/___/_____       Médico
      Outro

Tipo de Evento
1 - Prescrição:
a) Dose/frequência inapropriada e) Contra indicação i) Falta de justificação clínica/Extra-formulário 
b) Duplicação f) Doente errado j) Nomenclatura/abreviatura incorrectas
c) Ilegível g) Falta de data l) Omissão dose/via/frequência de administração
d) Medicamento inapropriado h) Prescrição verbal não registada m) Outra
2 - Transcrição/Validação:
a) Dose errada e) Doente errado i) Registo no processo errado
b) Frequência errada f) Duração errada j) Outra
c) Horário errado g) Prescrição verbal mal compreendida
d) Medicamento errado h) Prescrição não transcrita
3 - Preparação/Dispensa:
a) Medicamento errado d) Atraso na entrega g) Frequência errada
b) Quantidade errada e) Dose errada h) Prescrição não recepcionada atempadamente
c) Rotulagem inadequada/ilegível f) Horário errado i) Outra
4 - Conservação/preparação/administração:
a) Doente errado e) Dose errada i) Auto medicação
b) Incompatibilidade de fármacos f) Horário errado j) Armazenamento incorrecto (frigorífico, luz) 
c) Medicamento adulterado g) Medicamento errado l) Omissão
d) Preparação incorrecta h) Via errada m) Outra

Informação adicional: ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Identificação do Evento
      Tipo de erro Resultado

   A    Circunstâncias que poderiam causar erro
   B    Ocorreu um erro mas a medicação não chegou ao doente
   C    Ocorreu um erro que chegou ao doente

ERROS DO TIPO C OBRIGAM A IMEDIATA AVALIAÇÃO CLÍNICA DO DOENTE

REGISTO DE ERROS DE MEDICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                       
(apenas para tratamento administrativo, não colocar no processo do doente)

              
Vinheta Identificativa do Doente

 19-02-2008 IMP.CHTMAD.nº03.00
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Anexo 3. Exemplo de uma intervenção farmacêutica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              CENTRO HOSPITALAR TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, EPE 
              Unidade de Vila Real 
              Serviços Farmacêuticos  

Serviços Farmacêuticos – CHTMAD                                                                                       1/1 
Telefone: 259 300 526    Fax: 259 300 539  
E-mail: FarmaciaVR@chtmad.min-saude.pt 

 
 

INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 

Data: 10/03/2010 

Serviço: Urgência 

Dúvida: Intoxicação com Etilenoglicol (Anticongelante) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimento efectuado: Foi contactado o Centro de Informação Antivenenos 
(CIAV) e consultado o Manual de Antídotos. 
 
Referências bibliográficas: Intoxicação com etilenoglicol, Centro de 
Informação Antivenenos, informação enviada por email dia 10/03/2010. 
Etanol, Álcool absoluto, Manual de Antídotos, Administração Regional de 
Saúde do Norte, 2002,  
 
 
Farmacêutica: Cláudia Afonso 
 
 
 
 

A informação dispensada sobre a preparação do soro com etanol para administração 
endovenosa foi a seguinte:  

 Preparar, usando técnica asséptica, uma solução de 10% (V/V) por um dos 
seguintes métodos: 

• Substituir 100ml de um frasco de 1000ml de Glucose 5% em água por 
100ml de álcool absoluto, ou 

• Adicionar 112ml de álcool absoluto a um frasco de 1000ml de Glucose 5%, 
             Misturar por rotação e inversão do frasco. 
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Anexo 4. Ficha de preparação de um medicamento manipulado (“Suspensão oral para 

tratamento da mucosite” em doentes oncológicos) 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                                                                                                                   1/2 

 
            CENTRO HOSPITALAR 
            TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, EPE 
              Unidade de Vila Real 
              Serviços Farmacêuticos 

 
    FICHA DE PREPARAÇÃO 

 
 

SUSPENSÃO ORAL PARA TRATAMENTO DA MUCOSITE 
 
 
Forma farmacêutica: Suspensão  
 
Fórmula: 

Matérias-primas Quantidade necessária para a preparação 
de 500ml de suspensão 

Nistatina, suspensão oral 30ml 

Lidocaína 2%, solução injectável 20ml 

Essência de baunilha 5 gotas 

Bicarbonato de sódio 1,4%, solução para 

perfusão intravenosa 

 

q.b.p. 500ml 

 

Técnica de preparação: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Material utilizado: 

 
 

 

 

Descrição do medicamento: 
 

 

 
Embalagem: 

 

 

1. Verificar o estado de limpeza do material a utilizar. 

2. Misturar a nistatina com a lidocaína num balão de 500ml. 

3. Adicionar o bicarbonato de sódio e perfazer até aos 500ml. 

4. Adicionar as 5 gotas de essência e agitar.  

5. Transferir a suspensão anterior para o recipiente de 

acondicionamento. 

6. Lavar e secar o material utilizado. 

Balão de 500ml com rolha 

Funil de vidro 

Suspensão de cor amarela, heterogénea, com cheiro característico a baunilha.  

Tipo de embalagem: Frasco de vidro 

Capacidade do recipiente: 500ml 

Embalar a suspensão em frasco de vidro, bem fechado e devidamente rotulado. 
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Anexo 5. Justificação de receituário de Medicamento Extra-Formulário 
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Anexo 6. Requisição / Distribuição / Administração de Medicamentos Hemoderivados 
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Anexo 7. Requisição de Fármacos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Nº

Serviços Farmacêuticos SERVIÇO
                do SALA

Medicamento (DCI)

Data

Total Total

Assinatura legível do director do serviço ou legal substituto Assinatura legível do director dos serviços farmacêuticos
ou legal substituto

_____________________________________________

Data ____/____/____  N.° Mec. ___________ Data ____/ ____/____  N.° Mec. ___________ Data ____/____/____  N.° Mec. ___________

Recebido por (asa. legivel)

_____________________________________
Data ____/____/____  N.° Mec. ___________

Modelo nº 1509 (Exclusivo da INCM, S. A.)

Cama/ 
processo

_____________________________________________ _____________________________________________

Enfermeiro que administra o medicamento

CódigoANEXAS AO DECRETO-LEI N.° 15/93, DE 22 DE JANEIRO, COM RECTiFICAÇÃO DE 20 DE FEVEREIRO

Entregue por (ass. legivel)

Observações

Anexo X

Quantidade

fornecida

 Forma farmacêutica Dosagem Código

REQUISIÇÃO DE SUBSTÃNCIAS E SUAS PREPARAÇÕES COMPREENDIDAS NAS TABELAS 1, II, III E IV, COM EXCEPÇÃO DA lI-A,

Quantidade 
pedida ou 
prescrita Rubrica

Nome do doente




