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1. INTRODUÇÃO 

 

Após o processo de aprendizagem ao longo do curso, o período de estágio em farmácia 

de oficina reveste-se de especial importância permitindo o contacto com a realidade 

profissional na área que maior percentagem de farmacêuticos representa. 

  Através deste estágio é dada a oportunidade de aplicar e desenvolver conhecimentos, 

contactar com outros profissionais de saúde e com os utentes, de modo a criar as bases 

necessárias a poder desempenhar, futuramente, a profissão de forma responsável e 

competente, quer a nível técnico quer deontológico. 

Com a elaboração deste relatório pretendo descrever as atividades desenvolvidas na 

Farmácia Maldonado, de fevereiro a maio de 2013, expor os conhecimentos adquiridos com 

base na legislação em vigor, e descrever a estrutura da farmácia em termos de espaço físico, 

de recursos humanos e serviços prestados. 
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2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA [1] 

 

2.1. Organização do espaço exterior e localização 

A Farmácia Maldonado situa-se na Avenida Trindade, em Chaves. A zona onde se 

encontra localizada tem diversos estabelecimentos comerciais, uma escola primária, para além 

das inúmeras habitações. 

No seu exterior, destaca-se a cruz verde que permite a sua fácil identificação, e a 

presença de uma placa na qual está inscrito o nome da farmácia, Diretor Técnico (DT) e 

Proprietário. O espaço exterior da farmácia dispõe ainda de uma montra destinada à 

informação sobre cuidados de saúde e divulgação de campanhas promocionais (Figura 1).  

Na porta de entrada encontra-se a 

informação relativa ao horário de funcionamento 

da farmácia, e a farmácia em regime de serviço 

permanente, com a respetiva localização. 

Existe também um postigo de atendimento 

noturno, utilizado nos dias de serviço 

permanente. 

O acesso à farmácia de pessoas com dificuldades de locomoção está facilitado, uma 

vez que se encontra ao nível do passeio. 

 

2.2. Horário de funcionamento 

De segunda-feira a sexta-feira, a Farmácia Maldonado encontra-se aberta das 9h00 às 

19h00, sem interrupção na hora do almoço, sendo que aos sábados o horário de 

funcionamento é das 9h00 às 13h00. De realçar que se excetuam os dias em que se encontra 

de serviço permanente e por conseguinte se mantem em funcionamento desde a hora de 

abertura até à hora de encerramento do dia seguinte. 

 

2.3. Organização do espaço interior 

O espaço interior da farmácia deve ser profissional, permitindo uma comunicação eficaz 

e consequente otimização dos serviços nela prestados. A Farmácia Maldonado cumpre com os 

requisitos relativos às áreas mínimas obrigatórias das farmácias e respetivas divisões, que 

estão definidos na Deliberação n.º 2473/2007, 28 de Novembro. [2] 

Figura 1. Farmácia Maldonado 
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A Farmácia Maldonado compreende dois andares, nos quais se integram as seguintes 

zonas:  

Zona de Atendimento ao Público 

É uma área ampla e moderna, que permite uma fácil comunicação com o utente, 

encontrando-se devidamente iluminada e climatizada, e com música ambiente. Esta zona 

dispõe de quatro balcões de atendimento, todos eles equipados com um computador e 

respetiva impressora e apresentam ainda diversos folhetos informativos e expositores (Figura 

2). O terminal multibanco encontra-se localizado no primeiro balcão.  

Neste local é visível a indicação do nome da farmácia e do DT, estando também 

referenciados os serviços farmacêuticos prestados pela farmácia e respetivos preços, conforme 

a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro. [3] 

Na zona localizada atrás do balcão, estão expostos medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM), com variação sazonal, suplementos alimentares, produtos de higiene 

oral, produtos naturais, aparelhos de medir a pressão arterial. Nas gavetas desta zona 

encontram-se os produtos do protocolo da diabetes, testes de gravidez, preservativos, entre 

outros. 

Por cima da zona dos balcões de atendimento, figura um televisor que transmite 

informação com destaque para temas de interesse.  

Nas zonas laterais encontram-se, acessíveis aos utentes, principalmente produtos de 

cosmética e higiene corporal que estão devidamente expostos e organizados em móveis 

expositores e em duas gôndolas de exposição. De um dos lados encontra-se ainda uma zona 

de exposição do calçado ortopédico e uma zona de espera constituída por duas cadeiras 

(Figuras 2 e 3). 

Já a zona do fundo tem uma balança e um dispositivo de água disponíveis a todos os 

utentes da farmácia, encontrando-se ainda expostos, nesta zona, os artigos de puericultura 

(Figura 4).   

 

Figura 3. Zona de atendimento e zona lateral Figura 2. Zona lateral Figura 4. Zona do fundo 
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Gabinete de atendimento personalizado 

Este gabinete (Figura 5), para além de possibilitar um 

diálogo confidencial entre o utente e o profissional de saúde, num 

espaço privado e cómodo, é também o local destinado à 

determinação de vários parâmetros bioquímicos. O registo dos 

serviços farmacêuticos prestados é feito diariamente, de acordo 

com a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro, sendo 

disponibilizada ao INFARMED sempre que solicitado. [3] 

Gabinete de atendimento personalizado / zona de descanso 

A Farmácia Maldonado possui um segundo gabinete destinado à prestação de outros 

serviços, como seja a administração de injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação, sendo ainda neste local que são realizados rastreios auditivos, consultas de 

podologia e de nutrição. 

Este gabinete é também utilizado como área de descanso do funcionário que realiza a 

noite do dia de serviço permanente e para a realização da conferência do receituário. 

Gabinete do Diretor Técnico 

Este é o espaço destinado ao exercício das funções relativas à gestão e administração 

da farmácia, por parte do DT, bem como para a realização de reuniões de trabalho. É ainda 

neste gabinete que se encontra arquivada toda a documentação relativa à gestão e 

contabilidade da farmácia, e onde está presente a maioria da bibliografia necessária à atividade 

farmacêutica. 

Zonas de armazenamento de produtos 

A primeira zona de armazenamento é constituída por 

um armário com gavetas deslizantes (Figura 6) e é destinada 

a MSRM e MNSRM. Neste armário, encontram-se, em 

primeiro lugar, os medicamentos de marca (cápsulas e 

comprimidos); seguindo-se as pomadas, cremes e geles; 

injetáveis; pós e granulados; supositórios; gotas orais e 

colírios; e para terminar medicamentos genéricos (cápsulas e 

comprimidos). Estas divisões são facilmente percetíveis pela 

existência de etiquetas identificativas ao longo do armário. 

 A segunda zona de armazenamento é composta por um armário deslizante (Figura 7) 

onde se encontram aprovisionados diversos produtos, agrupados da seguinte forma: xaropes, 

Figura 5. Gabinete de atendimento 

personalizado 

Figura 6. Armário com gavetas 

deslizantes 
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líquidos de uso externo, ampolas, produtos de higiene intima e medicamentos de uso vaginal, 

produtos naturais, produtos de uso veterinário, leites, suplementos alimentares destinados a 

idosos e dispositivos médicos.  

A terceira zona de armazenamento é constituída por um frigorífico (Figura 8), no qual se 

encontram os produtos de frio, armazenados entre 2 e 8 °C: vacinas, insulinas, alguns colírios, 

gotas vitamínicas, entre outros. Os valores de temperatura e humidade são continuamente 

controlados pelo termohigrómetro (aparelho que regula a temperatura e humidade), 

procedendo-se ao registo dos valores, de forma periódica, através do computador.  

A última zona de armazenamento é constituída por um armazém (Figura 9) localizado 

no 1ºandar, que é destinado ao armazenamento de produtos excedentes. 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes estão armazenados num cofre. 

Todos os produtos, para além de serem agrupados da forma anteriormente referida, são 

sempre dispostos por ordem alfabética de acordo com o nome comercial ou DCI (no caso dos 

genéricos) e, dentro de cada um, por ordem crescente de dosagem (quando aplicável) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de receção e verificação de encomendas 

A realização e verificação de encomendas ocorrem neste espaço, composto por um 

amplo balcão, devidamente equipado com computador, impressora, sensor de leitura ótica, 

impressora de etiquetas de preço, fotocopiadora, fax e telefone fixo. Para além do 

processamento de encomendas, impressão de etiquetas e marcação de preços nos produtos 

de venda livre, também aqui se realizam os pedidos de encomenda, devoluções, entre outras 

operações informáticas e de faturação. 

Laboratório 

O laboratório constitui o local destinado à preparação de medicamentos manipulados. 

Deste modo, encontra-se provido de todo o material de laboratório obrigatório e necessário, 

Figura 7. Armário deslizante Figura 8. Frigorífico Figura 9. Armazém 
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organizado corretamente, bem como das matérias-primas convenientemente acondicionadas, 

rotuladas e arrumadas. 

O laboratório possui uma bancada de trabalho, na qual se encontra uma balança 

analítica devidamente certificada e calibrada, um equipamento de mistura UNGUATOR®, e 

ainda uma zona de lavagem de material. Além do referido, é também neste local que se 

encontra a bibliografia necessária à preparação dos medicamentos manipulados, e os dossiers 

de registo, tanto dos manipulados como dos movimentos de matérias-primas. 

Instalações Sanitárias 

A Farmácia Maldonado dispõe de uma casa de banho, para uso dos funcionários da 

farmácia, estando também disponível aos utentes. 

 

2.4. Recursos humanos 

A Farmácia Maldonado cumpre com o regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 307/2007, de 

31 de Agosto, que diz respeito à reorganização jurídica do setor das farmácias e que divide o 

quadro de funcionários de uma farmácia em dois grupos: 

· Quadro farmacêutico, em que se estabelece que uma farmácia deve dispor de pelo 

menos um DT e outro farmacêutico, devendo estes, tendencialmente, constituir a maioria dos 

trabalhadores da farmácia; 

· Quadro não farmacêutico, referindo-se este aos técnicos de farmácia ou a outro 

pessoal devidamente habilitado. [4] 

De realçar que todos os elementos que compõem a equipa de trabalho estão 

convenientemente identificados pelo uso de um cartão que apresenta o nome, título profissional 

e fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Função 

Dr.ª Júdite Maldonado Diretora Técnica 

Dr. Pedro Cortinhas Farmacêutico substituto 

Dr.ª Liliana Reis Farmacêutica 

Graça Cortinhas  Ajudante Técnica 

Ana Lima Ajudante Técnica 

Tânia Evangelista Ajudante Técnica 

Aldina Santos Auxiliar de Limpeza 
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2.5. Recursos informáticos 

O Sistema Informático disponível na Farmácia Maldonado é o SIFARMA 2000, sendo 

que todos os computadores presentes na farmácia estão em rede, e o acesso de cada 

colaborador é realizado através da introdução do nome do operador e da respetiva palavra-

chave. 

Este programa revela-se uma ferramenta fundamental na prática das várias funções no 

âmbito da farmácia comunitária, apresentando inúmeras vantagens tanto na gestão e 

administração da farmácia, como no atendimento. 

 

3. BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO 

O farmacêutico deve dispor de fontes de informação sobre medicamentos, sendo que a 

biblioteca na farmácia deve ser continuamente atualizada e organizada. No processo de 

cedência de medicamentos o farmacêutico deve obrigatoriamente dispor de acesso físico ou 

eletrónico que contenham informação sobre indicações, reações adversas, contraindicações, 

interações, posologia e precauções com a utilização dos medicamentos.  

As farmácias devem apresentar como documentos obrigatórios: a Farmacopeia 

Portuguesa, em edição de papel, em formato eletrónico ou online, a partir do sítio da Internet 

reconhecido pelo INFARMED; outros documentos indicados pelo INFARMED: Prontuário 

Terapêutico, Formulário Galénico Português, Índice Nacional Terapêutico, e Simposium 

Terapêutico. [4]  

Além da bibliografia referida, a Farmácia Maldonado tem ainda, ao dispor dos 

funcionários, um vasto número de livros, tais como, o Índice Nacional Veterinário, o Martindale, 

o Direito Farmacêutico e diversos livros técnico-científicos de interesse. 

 

4. GESTÃO DE “STOCK” 

“Stock” de uma farmácia refere-se aos produtos disponíveis, num determinado 

momento, para serem dispensados. Ao nível da gestão de stocks é necessário determinar três 

pontos principais: a quantidade a encomendar, quando encomendar e qual o stock a manter de 

um determinado produto para se assegurar um nível de serviço satisfatório para o cliente. 

Uma boa gestão de stock passa pela existência do menor stock possível capaz de 

responder às exigências, com elevada rotatividade e cujas condições financeiras de aquisição 

sejam favoráveis. 

O SIFARMA 2000 revela-se uma ferramenta muito útil na realização desta tarefa 

permitindo verificar o stock dos produtos, visualizar o histórico de vendas, e consequentemente 
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a rotatividade desses produtos. Na ficha de cada produto é ainda possível estabelecer os 

stocks, máximo e mínimo, de cada produto, o que leva a que o sistema informático coloque os 

produtos, cujo stock mínimo tenha sido atingido, automaticamente na encomenda diária. 

Ao nível da farmácia comunitária, a gestão de stock torna-se uma tarefa cada vez mais 

complexa, sendo que há um crescente número de condicionantes a equacionar, como é o caso 

das constantes alterações do preço dos medicamentos e o número crescente de esgotados, ao 

nível dos distribuidores. 

 

5. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

Os primeiros dias do meu estágio foram dedicados à receção, conferência, marcação de 

preços e arrumação de encomendas. Esta fase foi muito importante pois permitiu-me um 

contacto próximo com os produtos da farmácia, possibilitando-me familiarizar-me com o nome 

comercial e associa-lo ao respetivo princípio ativo, bem como tomar conhecimento das 

diferentes dosagens e formas farmacêuticas. 

O armazenamento das encomendas também foi muito importante, pois para além de 

permitir o anteriormente referido, permitiu também conhecer as condições de conservação e os 

locais exatos dos medicamentos, o que facilitou, posteriormente, o atendimento. 

 

5.1. Realização de encomendas 

A aquisição de produtos farmacêuticos pelas farmácias pode ser feita a partir dos 

distribuidores por grosso (DG) ou diretamente aos Laboratórios produtores ou aos seus 

representantes legais.  

As encomendas diretas (Anexo 1) são realizadas diretamente ao laboratório, tratando-

se, geralmente, de medicamentos genéricos, produtos cosméticos, suplementos alimentares, 

produtos naturais ou MNSRM. Este tipo de encomendas comporta, normalmente, maiores 

quantidades por forma a tirar proveito das bonificações apresentadas pelos Delegados que 

visitam a farmácia, mas é também cada vez mais utilizada na aquisição de produtos esgotados. 

As encomendas diárias são realizadas aos DG, sendo geradas pelo Sistema Informático 

a partir dos stocks definidos na ficha do produto, ou seja, quando é atingido o stock mínimo de 

um produto, este migra imediatamente para a encomenda diária. No momento da realização da 

encomenda, o responsável por esta tarefa, analisa a lista de produtos que se encontra na 

encomenda diária, procedendo às alterações que julgar necessárias, como seja a quantidade a 

encomendar, o distribuidor a quem encomendar e a introdução de determinados produtos que 
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não vão diretamente para a encomenda. De seguida, a encomenda é aprovada e enviada, via 

modem ao DG. 

Na Farmácia Maldonado, são, regra geral, realizadas quatro encomendas diariamente, 

sendo duas enviada no final da manhã, que são entregue durante a tarde, e duas no final da 

tarde, que são entregues na manhã do dia seguinte. Relativamente aos DG, a quem são 

enviados os pedidos de encomenda, estes variam de acordo com os produtos em questão, 

tendo a Farmácia Maldonado como principais fornecedores a Alliance Healthcare e a 

Cooprofar, apesar de ainda trabalhar frequentemente com a Cofanor e a OCP Portugal. 

Aos produtos que são enviados nas encomendas diárias, juntam-se ainda os produtos 

que são encomendados por telefone ao DG. Tal procedimento é realizado no caso de se tratar 

de produtos esgotados, quando se pretende um medicamento/produto que não faça parte do 

inventário da farmácia ou sempre que surgem situações urgentes, após a transmissão da 

encomenda, requerendo a introdução no sistema informático aquando da receção da mesma. 

 

5.2. Receção e conferência de encomendas 

A encomenda chega devidamente acondicionada em recipientes, convenientemente 

identificados com o nome da farmácia. Esta é ainda acompanhada de uma guia de remessa/ 

fatura em duplicado (Anexo 2), permitindo a realização da conferência da encomenda em 

simultâneo com a entrada dos produtos no sistema informático, através da confrontação dos 

produtos recebidos com os produtos faturados.  

Os produtos de frio são transportados no interior de dispositivos térmicos e com o aviso 

no exterior da caixa: “Contem produtos de frio”. A entrada destes e a respetiva conferência é 

prioritária por forma a serem, o mais rápido possível, armazenados no frigorífico. 

Os produtos são colocados na bancada de receção, e a entrada dos produtos no 

sistema é realizada por leitura ótica dos códigos de barras, no entanto, quando tal não é 

possível, o código é digitado manualmente. Nos casos em que o produto não apresenta o 

Código Nacional Português (CNP), recorre-se aos produtos do dicionário, de forma a selecionar 

o produto pretendido, sendo necessário emitir um código de barras, no final desta operação. 

Relativamente à conferência da encomenda, é necessário ter em atenção diversos 

parâmetros: integridade da embalagem, quantidade enviada, quantidade faturada, prazo de 

validade, preço de custo, preço de venda, IVA, bonificações (nas situações em que se aplique). 

Sempre que necessário deve-se atualizar os prazos de validade e os preços, bem como 

confirmar o stock indicado pelo programa. No que se refere aos prazos de validade, estes são 

alterados quando não existe stock desse produto ou quando os produtos recebidos apresentam 
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um prazo de validade mais curto, devendo ser sempre introduzido o prazo de validade que 

expire mais cedo. 

No que respeita aos medicamentos com PVP já definido, deve-se verificar se houve 

alteração do mesmo e confirmar que o preço faturado se encontra de acordo com o preço 

inscrito na caixa. No caso dos produtos e medicamentos que não apresentam inscrito o PVP, é 

necessário efetuar a marcação do preço, sendo que para a determinação do preço desses 

produtos, a farmácia, tem como base o preço de custo, a margem de comercialização (com 

limite máximo fixado pela legislação), e o respetivo IVA.  

Ao finalizar a receção da encomenda, o SIFARMA atualiza automaticamente o stock e 

permite a impressão de etiquetas que contêm o código de barras dos produtos que o 

necessitem, com o respetivo PVP e IVA. Os produtos esgotados podem ser transferidos para 

outro fornecedor, sendo que para isso basta selecionar essa opção antes de terminar a 

receção da encomenda. Após a conferência da encomenda as faturas são arquivadas para 

posterior tratamento contabilístico e pagamento. 

Nos casos em que a encomenda inclui medicamentos psicotrópicos, estupefacientes ou 

benzodiazepinas, a fatura faz-se acompanhar por uma requisição de psicotrópicos e 

estupefacientes ou benzodiazepinas (Anexo 3), em duplicado, cujo código é pedido 

automaticamente pelo sistema informático e que deve ser introduzido no devido local. 

 

5.3. Armazenamento 

Depois de a encomenda ser devidamente rececionada e conferida, todos os produtos 

devem ser armazenados corretamente por forma a facilitar as operações subsequentes e a 

haver uma boa gestão de stocks. 

Na Farmácia Maldonado, o armazenamento de produtos baseia-se na regra “first 

expires, first out”, de modo a favorecer a dispensa dos produtos com o prazo de validade mais 

curto. 

Os produtos de frio (insulinas, vacinas, probióticos, alguns colírios, entre outros) são os 

primeiros a ser rececionados e armazenados, no frigorífico, a uma temperatura entre 2° e 8° C. 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, tratando-se de medicação sujeita a 

controlo especial e rigoroso, são guardados no cofre da farmácia. 

O armazenamento dos restantes produtos é realizado, de acordo com o tipo de produto, 

em condições de temperatura e humidade adequados, controlados por termohigrómetro. 
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5.4. Controlo dos prazos de validade 

O controlo do prazo de validade é essencial para garantir a qualidade, segurança e 

eficácia dos produtos dispensados ao utente na farmácia.  

Este controlo é realizado quer no momento da receção de encomendas, em que é 

possível proceder à verificação e correção dos prazos de validade, quer mensalmente, através 

da emissão de uma lista em que figuram os produtos com o prazo de validade selecionado 

(Anexo 4). Os prazos de validade que constam na lista emitida são confrontados com os prazos 

de validade impressos nos produtos em stock, sendo que todos os produtos retirados são 

seguidamente devolvidos ao fornecedor e a lista corrigida no Sistema Informático. 

Na Farmácia Maldonado, geralmente, são recolhidos e devolvidos os produtos cujo 

prazo de validade expira passado 2 meses, à exceção dos produtos do protocolo da Diabetes 

mellitus, que são devolvidos normalmente com 4 meses de antecedência, e dos produtos 

veterinários que devem ser devolvidos 5 meses antes de o prazo de validade expirar. De 

destacar que as condições da devolução dos produtos está sempre dependente do Laboratório 

em questão. 

 

5.5. Devoluções 

Pontualmente, verifica-se a necessidade de proceder à devolução de determinados 

produtos ao respetivo fornecedor, por diversos motivos, entre os quais: produtos faturados, 

enviados mas não pedidos; produtos danificados durante o transporte; recolha de produtos por 

indicação do INFARMED ou do Laboratório responsável pela sua comercialização; produtos 

com o prazo de validade a terminar. 

O sistema informático permite, através do menu “Gestão de Devoluções”, proceder à 

devolução de produtos, permitindo a emissão de uma Nota de Devolução onde constam os 

produtos a devolver, o motivo da devolução e o número da fatura da compra, a quantidade de 

cada produto, o preço de custo e o IVA.  

A Nota de Devolução (Anexo 5) é impressa em triplicado, sendo que duas cópias 

seguem para o fornecedor juntamente com os produtos a devolver e a terceira é arquivada na 

farmácia até que a devolução seja regularizada. A regularização pode ser feita através da 

emissão de uma nota de crédito (Anexo 6) ou pela reposição do produto. Aquelas devoluções 

que não forem aceites pelos fornecedores constituem prejuízo para a farmácia. 

Normalmente as devoluções são realizadas aos DG, havendo, no entanto, situações em 

que os produtos são devolvidos diretamente aos Laboratórios, como é o caso dos produtos de 

cosmética e determinados suplementos alimentares, uma vez que a sua aquisição é realizada 
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diretamente a esses, através dos seus representantes. Nestes casos, as condições da 

devolução são estabelecidas pelo próprio Laboratório. 

 

5.6. Matérias-primas e reagentes [5] 

Conforme a Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho, a acompanhar as matérias-primas 

deve ser exigido um boletim de análise, que comprove que elas satisfazem, pelo menos, às 

exigências previstas pela monografia respetiva. O boletim de análise deverá incluir a indicação 

do número do lote da matéria-prima a que se refere, sendo da responsabilidade do 

farmacêutico assegurar-se da qualidade das matérias-primas que utiliza.  

No ato da receção das matérias-primas deverá proceder-se à verificação dos seguintes 

aspetos: boletim de análise quanto à sua concordância com as especificações referidas; da 

matéria-prima rececionada quanto à sua correspondência com a encomendada; da embalagem 

no que diz respeito à sua integridade e à satisfação das condições de higiene; e das exigências 

de conservação estabelecidas para a matéria-prima em causa.  

Todas as embalagens devem conter um rótulo que indique expressamente: identificação 

da matéria-prima; identificação do fornecedor; número do lote; condições de conservação; 

precauções de manuseamento e respetivo prazo de validade. 

 

6. CLASSIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DOS PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA 

 

6.1. Medicamentos de uso humano 

“O medicamento de uso humano está sujeito a padrões de qualidade, segurança e 

eficácia, alicerçados na atuação conjunta dos responsáveis pela sua colocação no mercado, 

das autoridades competentes nacionais e comunitárias”. [6] 

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

classificados, quanto à dispensa ao público, em: 

6.1.1. Medicamentos sujeitos a receita médica [7] 

Estão sujeitos a receita médica os medicamentos que preencham uma das seguintes 

condições: - possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, caso 

sejam utilizados sem vigilância médica ou caso sejam utilizados, com frequência, em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; - contenham 

substâncias, ou preparações à base de substâncias, cuja atividade ou reações adversas sejam 

indispensáveis de aprofundar; -sejam destinados a ser administrados por via parentérica. 

Os MSRM são ainda classificados como: 



 Relatório de Estágio | Rute Batista 
 

 20 

a) Medicamentos de receita médica renovável – aqueles que são destinados a 

determinadas doenças ou a tratamentos prolongados e possam ser adquiridos, mais de uma 

vez, sem necessidade de nova prescrição médica. Este tipo de receita tem validade de seis 

meses e é constituída por 3 vias. 

b) Medicamentos de receita médica especial – aqueles que contenham, em dose 

sujeita a receita médica, uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópico ou 

que possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos de abuso medicamentoso, 

criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais. 

c) Medicamentos de receita médica restrita – aqueles cuja utilização se encontra 

reservada a certos meios especializados, sendo que grande parte destes medicamentos é de 

utilização hospitalar exclusiva.  

6.1.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica [7] 

Esta classificação é atribuída a todos os medicamentos que não preencham qualquer 

uma das condições, anteriormente referidas, para serem considerados MSRM. Estes 

medicamentos não são comparticipáveis, excetuando os casos previstos na legislação que 

define o regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos. 

Os MNSRM são dispensados em casos de prescrição médica, automedicação ou 

indicação farmacêutica, pelo que é de extrema importância ser dada toda a informação 

necessária, por parte do farmacêutico, aquando da dispensa destes medicamentos. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir a uma formação organizada pela 

Zambon®, na qual expuseram os seus produtos, tendo dado, no entanto, destaque ao 

Fluimucil®. Tive ainda a oportunidade de presenciar uma formação, apresentada por um dos 

Delegados do Bial®, tendo mostrado vários dos seus produtos: Diacol®, Diadrop®, Dormidina® 

e Reumon®. 

 

6.2. Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 296/98, de 25 de Setembro, entende-se por Produto 

cosmético e de higiene corporal (PCHC) “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta 

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

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

mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, 

modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais”. [8] 

Segundo o Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de Setembro, estes produtos são divididos 

por categorias ou modos de apresentação: Cremes, emulsões, loções, leites, geles e óleos 
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para a pele; Máscaras de beleza (com exclusão de produtos abrasivos da superfície da pele, 

por via química); Bases coloridas; Pós para maquilhagem, para higiene corporal, etc; 

Sabonetes, sabões; Perfumes e águas-de-colónia; Preparações para banho e duche; 

Depilatórios; Desodorizantes e antitranspirantes; Produtos capilares; Produtos para 

maquilhagem e desmaquilhagem de rosto e de olhos; Produtos para aplicação nos lábios; 

Produtos para os cuidados dentários e bucais; Produtos para os cuidados e maquilhagem das 

unhas; Produtos para cuidados íntimos, de uso externo; Produtos para proteção solar e pós–

solar; Produtos para bronzeamento sem sol; Produtos para branquear a pele; Produtos anti-

rugas. [9] 

A Farmácia Maldonado possui uma vasta gama de PCHC, dos quais se destacam as 

seguintes marcas: Uriage®, Mustela®, Gálenic®, Klorane®, Ávene®, La Roche Posay®, 

Vichy®, Ducray®, Eucerin®, Aveeno®, ISDIN®, Lierac®, entre outras.  

Há uma grande variedade de produtos e marcas comerciais, pelo que é necessário 

frequentar as ações de formação que vão sendo promovidas por forma a prestar o melhor 

aconselhamento possível. 

No dia 10 de abril, assisti à formação da Eucerin® onde foram expostas, de forma 

detalhada, informações relativas a todos os produtos desta marca. 

 

6.3. Preparações oficinais e magistrais 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, medicamento manipulado 

constitui “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico”. Estes dois tipos de preparações são distinguidos da 

seguinte forma: 

 Preparado oficinal – todas as preparações realizadas, antecipadamente, para 

vários doentes. Este tipo de preparações é realizado segundo as indicações constantes, de 

uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos 

hospitalares; [10] 

 Fórmula magistral - preparações individuais de um medicamento, destinado a 

um dado doente por prescrição médica, de acordo com uma receita médica que especifica o 

doente a quem se destina o medicamento. Estas podem também ser preparadas em farmácia 

de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares. [11] 
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6.4. Medicamentos homeopáticos e produtos farmacêuticos homeopáticos 

Segundo o Decreto-Lei 176/2006, de 30 de Agosto, medicamento homeopático é um 

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

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

sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode conter 

vários princípios”. Este Decreto-Lei estabelece ainda 2 procedimentos para a autorização de 

medicamentos homeopáticos: 

- Um processo de registo simplificado, para os medicamentos homeopáticos 

introduzidos no mercado sem indicações terapêuticas e sob forma farmacêutica e dosagem 

que não apresentem riscos para o doente. Relativamente ao acondicionamento e ao folheto 

informativo, estes devem conter, entre outras, as indicações “Medicamento homeopático” (em 

maiúsculas e em fundo azul) e “Sem indicações terapêuticas aprovadas”, de forma visível e 

destacada. [7] 

- Um regime idêntico ao dos restantes medicamentos de uso humano, para os 

medicamentos homeopáticos comercializados com indicações terapêuticas, ou com uma 

apresentação suscetível de apresentar riscos para o paciente, sem prejuízo das características 

próprias a que devem obedecer os ensaios tóxico-farmacológicos e clínicos destes 

medicamentos. [7] 

Os medicamentos homeopáticos preparados de acordo com uma fórmula magistral ou 

um preparado oficinal estão excluídos do âmbito deste Decreto-Lei, sendo aplicadas as boas 

práticas de fabrico a observar na preparação de medicamentos manipulados. Todos estes 

medicamentos são classificados como MNSRM, salvo se preencherem algum dos requisitos 

previstos para serem considerados MSRM. [7] 

Na Farmácia Maldonado, existem alguns produtos homeopáticos, apresentando uma 

procura crescente por parte dos utentes. Alguns exemplos desses produtos são: Aflubin®, 

Oscillococcinum®, Stodal®, Homeovox®, Nux Vomica®. 

 

6.5. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial 

O Decreto-Lei n.º 227/99, de 22 de Junho define os géneros alimentícios destinados a 

uma alimentação especial como “produtos alimentares que, devido à sua composição ou a 

processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros alimentícios de 

consumo corrente, são adequados ao objectivo nutricional pretendido e são comercializados 

com a indicação de que correspondem a esse objectivo”. Estes correspondem às necessidades 

nutricionais de pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo se encontra perturbado, 
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que apresentam condições fisiológicas especiais; os lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de 

idade em bom estado de saúde. Os produtos referidos nos 2 primeiros casos, podem ser 

qualificados como «dietéticos» ou «de regime». [12] 

A categoria de alimentação especial abrange diferentes tipos de produtos: preparados 

para lactentes; leites de transição e outros alimentos de complemento; alimentos para bebés; 

géneros alimentícios destinados ao controlo de peso; alimentos dietéticos destinados a fins 

medicinais específicos; alimentos pobres em sódio; alimentos sem glúten; alimentos adaptados 

a esforços musculares intensos; alimentos destinados a pessoas que sofrem de perturbações 

do metabolismo dos glúcidos (diabéticos). [12] 

Na Farmácia Maldonado, estão disponíveis alimentos para bebés e crianças 

(preparados para lactentes, leites de transição, farinhas, papas, etc.), géneros alimentícios com 

valor energético reduzido, alimentos sem glúten, alimentos dietéticos destinados a fins 

específicos. 

Existem várias marcas de leites disponíveis: Aptamil®, Enfalac®, Novalac®, Nutribén®, 

entre outros, havendo leites adequados a necessidades específicas e às diferentes idades. 

Alguns exemplos são: Anti-obstipantes (AO); Anti-cólicas (AC); Hipoalergénicos (HA); 

Antidiarreicos ou leites sem lactose (AD) e Anti-regurgitantes (AR).  

No que diz respeito aos produtos de alimentação especial para adultos, destacam-se os 

produtos indicados para satisfazer as carências nutricionais e na geriatria (gama Fortimel®, 

Fantomalt®, Protifar®), e produtos para satisfazer necessidades nutricionais específicas 

(Diasip®, Cubitan®). 

 

6.6. Produtos fitoterapêuticos 

Os produtos fitoterapêuticos são produzidos a partir das diferentes partes da planta: 

raízes, folhas, flores, sementes ou frutos, e são utilizados com a finalidade de prevenir ou 

restabelecer a saúde. 

Atualmente, a utilização de produtos fitoterapêuticos está muito em voga, o que resulta, 

provavelmente, da crescente preocupação em ter um estilo de vida mais saudável. 

Por serem produtos à base de plantas, ainda existe uma ideia de que os chás, e outros 

produtos fitoterapêuticos não apresentam toxicidade nem interações com os medicamentos. 

Por isso, é necessário ter em atenção, e informar as pessoas devidamente por forma a reduzir 

o risco de problemas que possam advir da utilização destes produtos. 
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Durante o estágio na Farmácia Maldonado apercebi-me de que os produtos 

fitoterapêuticos mais procurados são os que se destinam a problemas digestivos (obstipação, 

flatulência), problemas psíquicos (ansiedade, insónia, stress) e tosse. 

 

6.7. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Segundo o Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho, medicamento veterinário constitui 

“toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades 

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

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

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

modificar funções fisiológicas”. [13] 

Os medicamentos veterinários constituem um recurso crucial não só na defesa da 

saúde e bem-estar dos animais, mas também na proteção da saúde pública. Estes são ainda 

um instrumento de salvaguarda das produções animais, apresentando um grande impacto na 

economia das explorações agro-pecuária e alimentar. 

O farmacêutico deve informar o utente para as condições de higiene necessárias, e 

deve ainda aconselhar a visita regular ao veterinário. Durante a dispensa é importante que 

refira o uso correto dos medicamentos, tendo em conta o peso do animal, a finalidade do 

medicamento solicitado, bem como a duração do tratamento. 

Na Farmácia Maldonado, pude verificar que a população está mais sensibilizada para a 

saúde e bem-estar dos animais, sendo que os desparasitantes, internos e externos, têm uma 

grande adesão por parte dos utentes. 

 

6.8. Dispositivos médicos 

Segundo o Decreto‐Lei n.º145/2009, de 17 de Junho, dispositivo médico é “qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em 

combinação, incluindo o software 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, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

 Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou 

de uma deficiência; 
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 Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico;  

 Controlo da conceção”. [14] 

Os dispositivos dividem-se em quatro classes de risco (I, IIa, IIb, III), tendo em conta a 

vulnerabilidade do corpo humano e atendendo aos potenciais riscos decorrentes da conceção 

técnica e do fabrico, presentes no anexo IX do Decreto-Lei referido. [14] 

Durante o estágio, contactei com materiais de penso, drenos e cateteres, sistemas para 

aplicação parentérica, artigos de puericultura, termómetros, material ortopédico, sacos 

coletores de urina, lancetas, canetas de insulina, dispositivos para medição de glicemia capilar, 

entre outros. 

 

7. DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

A dispensa de medicamentos, ou de outros produtos, deve ser sempre desempenhada 

de forma responsável pelo farmacêutico, enquanto profissional de saúde ativo na sociedade, 

que em muito pode contribuir para o esclarecimento e educação das populações e para o uso 

racional dos medicamentos. 

A dispensa de medicamentos foi uma tarefa na qual participei de forma gradual: 

inicialmente a observar e auxiliar, de seguida, sob supervisão, sendo que apenas depois de 

familiarizada com todo o processo, passei a desempenhar esta função sozinha, mas sempre 

com o apoio e disponibilidade de todos, caso me surgisse alguma dúvida. 

Esta é, sem dúvida, a atividade mais visível do farmacêutico perante a população, 

constituindo um ato de grande responsabilidade social, deontológica, ética e científica. 

 

7.1. Prescrição médica e validação da mesma 

O Decreto-Lei nº 48547, de 27 de Agosto de 1968, que regula o exercício da atividade 

farmacêutica prevê que o aviamento de receitas e a dispensa de medicamentos ao público 

sejam atos a exercer exclusivamente nas farmácias, pelos farmacêuticos ou pelos seus 

colaboradores devidamente habitados. [15] 

A prescrição de um medicamento inclui obrigatoriamente a respetiva DCI da substância 

ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. A prescrição pode 

incluir, excecionalmente, a denominação comercial (DC) do medicamento, sendo obrigatório o 

prescritor assinalar em local próprio da receita as seguintes menções: «Reação adversa 

prévia»; ou «Continuidade de tratamento superior a 28 dias», para além de que na receita 

médica não pode constar a prescrição de outros medicamentos. [16] 



 Relatório de Estágio | Rute Batista 
 

 26 

A prescrição de medicamentos é feita por via eletrónica (Anexo 7), podendo ser feita, a 

título excecional, manualmente (Anexo 8), sendo que para isso médico prescritor tem de 

proceder à inscrição da palavra “Exceção” seguida da alínea respetiva. [16] 

Em cada receita médica podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, sendo 

que o número total de embalagens por medicamento não pode ultrapassar o limite de duas, 

nem a totalidade de quatro embalagens. Excetuam-se a prescrição de medicamentos para 

dispensa em quantidade individualizada e a prescrição dos medicamentos com apresentação 

sob a forma de embalagem unitária (podem ser prescritas até quatro embalagens do mesmo 

medicamento). [16]  

A receita, resultante da materialização da prescrição, só é válida se incluir os seguintes 

elementos: 

 Número da receita e o respetivo código de barras; 

 Local de prescrição e respetivo código de barras (via eletrónica), ou, se 

aplicável, aposição da vinheta identificativa (via manual); 

 Identificação do médico prescritor com a indicação do nome e especialidade 

médica, número da cédula profissional, código de barras (via eletrónica) ou vinheta 

identificativa (via manual); 

 Identificação da exceção (via manual); 

 Nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema; 

 Entidade financeira responsável; 

 Referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos, se 

aplicável, com a respetiva identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos; 

 DCI da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da 

embalagem, número de embalagens; 

 DC do medicamento, se aplicável, com a menção correspondente; 

 Data de prescrição e validade da receita; 

 Assinatura do prescritor. [16] 

A receita é válida pelo prazo de 30 dias a contar da data da sua emissão, sendo que no 

caso de se tratar de uma receita renovável, contem até três vias, com o prazo de validade de 

seis meses. [16] 
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7.2. Interpretação, avaliação farmacêutica e dispensa propriamente dita 

O farmacêutico deve sempre desempenhar a sua atividade de forma crítica, não se 

limitando à mera dispensa de medicamentos, isto porque é, muitas vezes, o último profissional 

de saúde a contactar com o utente, e como tal possui uma responsabilidade acrescida na 

deteção de possíveis erros e na correção dos mesmos, por forma a garantir uma correta 

utilização dos medicamentos. Assim, compete-lhe avaliar a prescrição médica, em relação a 

possíveis interações, contraindicações, erros na posologia, entre outros, devendo, sempre que 

necessário, contactar o prescritor por forma a clarificar qualquer problema. 

Depois de verificar que a receita é válida, e de realizar a interpretação e avaliação 

farmacêutica da prescrição, segue-se o respetivo aviamento. O farmacêutico recolhe os 

medicamentos/produtos e inicia o processo de venda através da introdução dos produtos, 

seguindo-se a inserção do organismo comparticipante e eventuais despachos. Ao finalizar a 

venda, é impresso no verso da receita um resumo da venda: identificação da farmácia e do DT; 

código do organismo comparticipante; data da dispensa e número da venda; número da 

receita, número de lote e letra de série; código do operador; medicamento(s) dispensado(s) 

comparticipado(s) (nome comercial, código numérico e de barras, quantidade); encargo do 

utente em valor, por medicamento e na totalidade da receita; valor da comparticipação da 

entidade responsável pelo pagamento por medicamento e na totalidade receita; local próprio 

para o utente assinar, declarando que recebeu os medicamentos dispensados e a respetiva 

informação sobre a sua utilização. [16] 

Imediatamente após a impressão da receita, é emitida uma fatura (com o nome e nº 

identificação fiscal), que tem de ser carimbada e rubricada pelo farmacêutico e entregue ao 

utente. No ato da dispensa, o farmacêutico deve ainda datar, assinar e carimbar a receita 

médica. [16] 

 

7.3. Aconselhamento 

O farmacêutico deve fornecer toda a informação necessária para o uso seguro e eficaz 

dos medicamentos de acordo com as necessidades de cada doente. 

É essencial que o farmacêutico forneça, de forma clara e objetiva, toda a informação 

necessária tanto no que diz respeito aos medicamentos, como à própria patologia, devendo 

complementar a informação oral com a escrita por forma a promover a correta utilização dos 

medicamentos e a adesão à terapêutica, que é facilitada se o doente estiver informado acerca 

do medicamento e da sua doença. 
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Cabe assim ao farmacêutico informar em relação à posologia e a importância do seu 

cumprimento, efeitos secundários mais frequentes, modo de administração, recorrendo, 

sempre que necessário, à exemplificação (ex: dispositivos de inalação). Este deve ainda 

transmitir os cuidados de conservação dos medicamentos: não armazenar medicamentos em 

locais de elevada humidade e temperatura; necessidade de colocar no frigorífico, no caso dos 

medicamentos de frio; avisar quando a validade de certos medicamentos é alterada após 

abertura (ex: colírios, cuja validade expira um mês após abertura). 

O farmacêutico deve assegurar-se que o utente assimilou corretamente a informação 

dada, e que, especialmente no caso dos polimedicados, não estão a confundir os diferentes 

medicamentos. 

 

7.4. Medicamentos comparticipados 

A comparticipação dos medicamentos baseia-se em acordos estabelecidos entre as 

entidades de saúde e organismos comparticipadores, sendo que para tal é necessário fazerem-

se acompanhar de receita médica. 

A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos abrangidos pelo Decreto‐Lei 

n.º 48‐A/2010, de 13 de Maio, faz-se nos seguintes termos: o valor máximo da comparticipação 

é determinado de acordo com o escalão ou regime de comparticipação aplicável, calculado 

sobre o preço de referência do respetivo grupo homogéneo; se o PVP do medicamento for 

inferior ao valor apurado, a comparticipação do Estado limitar-se-á àquele preço. [17] 

Determinados utentes beneficiam da complementaridade de duas entidades, pelo que 

os subsistemas complementares se responsabilizam por uma percentagem da 

comparticipação, o que se traduz em menores custos para o utente. Para que tal aconteça, é 

necessário tirar uma fotocópia da receita, ficando o original com a faturação correspondente ao 

sistema principal e a cópia com o subsistema.  

Por outro lado, existem pessoas que estão abrangidas por regimes especiais de 

comparticipação, motivado por determinadas patologias, como é o caso da hemofilia, psoríase, 

artrite reumatoide, entre outras. Sempre que a prescrição se destine a um utente abrangido por 

um regime especial de comparticipação de medicamentos em função de patologia deve constar 

na receita a sigla «O» junto dos dados do utente, sendo ainda obrigatória, no campo da receita 

relativo à designação do medicamento, a menção ao despacho que consagra o respetivo 

regime. [16] 

Sempre que a prescrição se destine a um pensionista abrangido pelo regime especial 

de comparticipação, previsto pelo regime geral das comparticipações do Estado no preço dos 
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medicamentos, deve constar na receita a sigla «R» junto dos dados do utente ou pela aposição 

de uma vinheta de cor verde identificativa do local de prescrição. Para determinados 

pensionistas com rendimentos inferiores ao rendimento mínimo nacional, a ajuda no acesso 

aos medicamentos pode ainda ser reforçada. Para isso, é necessário entregar ao utente uma 

fotocópia da receita anexada à respetiva fatura, para que o utente proceda à entrega da 

mesma, no local apropriado. [16] 

Há ainda determinados medicamentos que se encontram em “protocolo de apoio 

especial” fornecido pelos laboratórios produtores, sendo que o SIFARMA 2000 alerta para esse 

facto no ato da venda. 

Relativamente à comparticipação dos medicamentos, durante o meu estágio presenciei 

a seguinte alteração: a partir de 1 de abril, deu-se a migração para o SNS (principal entidade 

de comparticipação) de todo o receituário que apresentava como entidade responsável e/ou nº 

de beneficiário da ADSE, ADM, SAD-PSP, SAD-GNR. 

 

7.5. Protocolo da Diabetes mellitus 

No âmbito do Programa Nacional de Controlo da Diabetes mellitus foram 

implementados protocolos de colaboração entre o Ministério da Saúde e os diversos parceiros 

do setor, que visam melhorar a acessibilidade das pessoas com diabetes aos dispositivos 

indispensáveis à autovigilância do controlo metabólico e de administração de insulina. [18] 

Os reagentes (tiras-teste) para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria e as 

agulhas, seringas e lancetas destinadas a pessoas com diabetes estavam sujeitos ao regime 

de preços e comparticipações definido pela Portaria n.º 364/2010, de 23 de Junho, até à 

publicação do Despacho nº 4294-A/2013, de 22 de Março que veio aplicar, a partir de 1 de Abril 

de 2013, a redução de 15% aos PVP (preços máximos de venda ao público) estabelecidos pelo 

artigo 3º da Portaria mencionada, relativos aos produtos anteriormente referidos. [19] 

A comparticipação do Estado no custo de aquisição destes produtos mantém-se no 

valor máximo de 85% do PVP das tiras-teste e de 100% do PVP das agulhas, seringas e 

lancetas destinadas aos utentes do SNS e subsistemas públicos, desde que estes estejam 

devidamente identificados e apresentem a respetiva prescrição médica. [18] 

  

7.6. Medicamentos genéricos 

De acordo com o Decreto‐Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, medicamento genérico é 

“um medicamento que apresenta a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias activas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento 
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de referência haja sido demonstrada através de estudos apropriados”. Este deve ser 

identificado pelo seu princípio ativo, seguido da dosagem, da forma farmacêutica e da sigla 

"MG", que devem constar do seu acondicionamento secundário e não podem ser invocadas 

indicações terapêuticas diferentes das do medicamento de referência. [7] 

A comercialização destes produtos torna-se mais económica e com preços 

significativamente mais baixos do que os fixados para os similares de marca, o que se traduz 

num evidente benefício, tanto para o utente como para o SNS, uma vez que permite uma 

redução dos encargos. [20] 

Segundo a Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de Maio, no momento de dispensa o 

farmacêutico, ou seu colaborador devidamente habilitado, deve informar o doente sobre o 

medicamento comercializado que, cumprindo a prescrição, apresente o preço mais baixo. O 

utente tem direito de escolha de entre os medicamentos que cumpram a prescrição médica, 

exceto: 

 Quando é feita a menção às exceções: “a) medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito”, “b) fundada suspeita, de intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa”, mas identificado por outra denominação 

comercial. No caso de mencionar a “exceção c) continuidade de tratamento superior a 28 dias”, 

o direito de opção do utente está limitado a medicamentos com preço inferior ao do 

medicamento prescrito; 

 Em medicamentos, comparticipados e não comparticipados, na situação em que 

o medicamento prescrito contém uma substância ativa para a qual não exista medicamento 

genérico comparticipado ou para a qual só exista original de marca. [16] 

O exercício, ou não, do direito de opção do utente, nos termos permitidos pela lei, é 

demonstrado através da respetiva assinatura, ou de quem o represente, no local próprio. [16] 

As farmácias devem ter disponíveis para venda, no mínimo, três medicamentos com a 

mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos 

cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo. [16] 

No decorrer do meu estágio verifiquei que a maioria dos utentes já aderiu aos 

genéricos, uma vez que constituem uma alternativa bastante mais económica. 

 

7.7. Sistema de preços de referência 

Para efeitos de comparticipação do Estado, o preço de referência de cada grupo 

homogéneo é determinado, tendo em consideração os medicamentos que integram esse 
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grupo, pela média dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado. Este sistema de preços 

de referência sofre uma revisão trimestralmente. [21] 

 

8. AUTOMEDICAÇÃO E DISPENSA DE MNSRM 

A automedicação consiste na utilização responsável de MNSRM, destinada ao alívio e 

tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade. Esta pode ser realizada com a 

assistência ou aconselhamento de um profissional de saúde. [22] 

De destacar que esta prática de automedicação para além de ter de estar limitada a 

situações clínicas bem definidas, tem de ser concretizada segundo as especificações 

estabelecidas para aqueles medicamentos. [22]  

Com a publicação do Despacho n.º 8637/2002, de 20 de Março, posteriormente 

revogado pelo Despacho n.º 2245/2003, de 16 de Janeiro, foi criado o grupo de consenso 

sobre automedicação, cuja principal função é elaborar e reavaliar de 2 em 2 anos uma lista de 

situações passíveis de automedicação, tendo sido ainda aprovada a primeira lista. [23] A lista 

atualmente em vigor é a anexada ao Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho.  

A prática da automedicação pode acarretar problemas para os consumidores, que 

resultam, principalmente, de uma inadequada utilização dos medicamentos, que, na maioria 

dos casos, resulta de informação e cultura farmacoterapêutica insuficiente ou desajustada, para 

além de os MNSRM poderem ser alvo de publicidade, ao contrário do que sucede com os 

MSRM. Estes aspetos justificam que a utilização de MNSRM constitua uma responsabilidade 

partilhada entre as autoridades, os doentes, os profissionais de saúde e a indústria 

farmacêutica. [23] 

  Cabe ao farmacêutico ter uma atitude correta no que respeita à venda destes produtos: 

ajudar a ultrapassar as situações de sugestão, esclarecer as dúvidas do utente, colocar as 

questões que considerar pertinentes por forma a obter informação suficiente para avaliar a 

situação (decidindo pela dispensa do medicamento pedido, pelo aconselhamento de outro mais 

adequado ou pelo encaminhamento para o médico) e fornecer a informação necessária à 

correta utilização dos medicamentos. 

 

9. DISPENSA DE PSICOTROPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias que, se usados corretamente, 

podem trazer benefícios terapêuticos em várias situações de doença. Estes são alvo de 

legislação especial ao longo de todo o circuito do medicamento e requerem grande atenção por 

parte das autoridades competentes pois estão, frequentemente, associados a atos ilícitos.  
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O Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, define quais as substâncias passíveis de 

acautelar o acesso, separadas por tabelas com classificação (I-A, I-B, I-C, II-A, II-B, II-C, III, IV, 

V e VI), de acordo com os efeitos nocivos que podem provocar no consumidor, considerando a 

tabela I aquela com mais impacto. [24] 

 

9.1. Regras de aquisição e dispensa 

A encomenda dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é realizada da mesma 

forma que os restantes produtos. No entanto, sempre que estes medicamentos são adquiridos, 

é enviada, juntamente com a fatura, uma requisição em duplicado onde constam os 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes da encomenda, as respetivas quantidades, a 

data e o número da requisição. Depois de carimbadas e assinadas pelo farmacêutico 

responsável, o duplicado é devolvido ao respetivo fornecedor e o original fica arquivado na 

farmácia por um período de três anos. 

Com a Portaria n.º137-A/ 2012, de 11 de Maio, a prescrição de medicamentos que 

contêm substâncias estupefacientes ou psicotrópicas passou a ser efetuada como qualquer 

outro medicamento, em receita normal manual ou informatizada; sendo que no caso dos 

medicamentos contendo uma substância das tabelas I ou II anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, 

de 22 de Janeiro não podem constar em receita onde sejam prescritos outros medicamentos.[16] 

Só o farmacêutico, ou quem o substitua, pode aviar receitas respeitantes a substâncias 

ou preparações compreendidas nas tabelas I e II, devendo cumprir as regras sobre 

identificação previstas. [24] Nestes casos, o SIFARMA reconhece automaticamente o 

medicamento, exigindo o preenchimento de determinados campos, para que a venda possa ser 

concluída: nome do médico prescritor, nome do utente e respetiva morada, e a seguinte 

informação relativamente ao adquirente: nome, número do bilhete de identidade ou do cartão 

de cidadão, idade. De salientar que o doente e o adquirente podem não ser a mesma pessoa. 

Relativamente à validação do receituário, dispensa e controlo destes, o registo de saídas 

sofreu alterações, passando a necessitar de ser enviado mensalmente para o INFARMED. [16] 

Durante três anos, as farmácias têm de conservar, em arquivo próprio, uma reprodução, 

em papel ou em suporte informático, das receitas que incluam medicamentos estupefacientes 

ou psicotrópicos, ordenadas por data de dispensa. O mapa de balanço, das entradas e saídas, 

é enviado anualmente ao INFARMED. [16] 
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10. MEDICAMENTOS E PRODUTOS MANIPULADOS 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, medicamento manipulado constitui 

“qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico”, tal como foi anteriormente referido. A credibilidade, 

segurança e reconhecimento terapêutico dos manipulados são garantidos pela existência e 

aplicação de normas relativas à prescrição, ao fabrico, à preparação, às substâncias permitidas 

e proibidas, aos requisitos de matérias-primas, ao material obrigatório em farmácia de oficina, 

ao regime de preços e comparticipações de manipulados. [7] 

A Farmácia Maldonado dispõe de um laboratório adequado à preparação de 

medicamentos manipulados, no entanto, a maioria dos manipulados é preparada noutra 

farmácia, com a qual a tem um acordo. Tive a oportunidade de preparar os seguintes 

manipulados: Vaselina salicilada e Solução alcoólica de ácido bórico a 1 e a 2%. 

 

10.1. Material de laboratório e matérias-primas 

As matérias-primas a usar na preparação de medicamentos manipulados, para além de 

terem de satisfazer as exigências da respetiva monografia, devem, preferencialmente, ser 

adquiridas a fornecedores devidamente autorizados pelo INFARMED. [5]
 

As farmácias devem possuir a Farmacopeia Portuguesa e os seus suplementos, bem 

como estar equipadas com os utensílios de laboratório. [15]
 

De acordo com a Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de Dezembro, o equipamento de 

laboratório mínimo obrigatório é o seguinte: almofarizes de vidro e de porcelana, provetas 

graduadas de várias capacidades; cápsulas de porcelana; copos de várias capacidades; 

pipetas graduadas de várias capacidades; espátulas metálicas e não metálicas; vidros de 

relógio; funis de vidro; matrazes de várias capacidades; alcoómetro; papel indicador pH 

universal; pedra para a preparação de pomadas; balança de precisão sensível ao miligrama, 

banho de água termostatizado; tamises FPVII, com abertura de malha 180mcm e 355mcm 

(com fundo e tampa); termómetros (escala mínima até 100ºC); papel de filtro. Para além disso, 

têm de possuir equipamento de comunicação, constituído por um meio de transmissão 

eletrónica de dados que permita a receção expedita de alertas de segurança e de qualidade 

enviados pelo INFARMED. [25] 
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PVP = (Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de 
embalagem) X 1,3, acrescido do valor de IVA (6%) 

10.2. Boas práticas 

Ao preparar um medicamento manipulado, o farmacêutico deve verificar a segurança do 

medicamento, no que concerne à dose da(s) substância(s) ativa(s), e à existência de 

interações que condicionem a ação do medicamento ou a segurança do doente. Para além 

disso, deve assegurar-se da qualidade da preparação, através do cumprimento das boas 

práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados, aprovadas pela Portaria n.º 

594/2004, de 2 de Junho. [10] 

No que diz respeito à manipulação, cabe ao farmacêutico confirmar que são respeitadas 

as condições necessárias à preparação do medicamento. Este deve ainda realizar ou 

supervisionar as seguintes operações: pesagem e medição de volumes, manuseamento de 

substâncias perigosas, cumprimento dos procedimentos de preparação estabelecidos, correto 

acondicionamento e rotulagem do medicamento preparado. [5] 

Os métodos de preparação devem permitir que o produto final possua o teor de 

substância ativa pretendido, e que satisfaça as exigências da monografia inscrita na 

Farmacopeia Portuguesa, salvo exceção justificada e autorizada. Para que se possa confirmar 

a boa qualidade final do medicamento manipulado, deve proceder-se a todas as verificações 

necessárias. [5] 

 

10.3. Regime geral de preços 

O cálculo do preço de venda ao público dos medicamentos manipulados, é realizado, 

conforme indicado na Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho, com base no valor dos honorários, 

das matérias-primas e dos materiais de embalagem (Anexo9). [26] 

 

 

Os medicamentos manipulados comparticipáveis constam de lista a aprovar anualmente 

por despacho do Ministro da Saúde, mediante proposta do Conselho de Administração do 

INFARMED, sendo comparticipados em 30% do seu preço. [21] 
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11. CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA MALDONADO 

 

11.1. Educação para a saúde 

A ação do farmacêutico não se resume apenas à dispensa de medicamentos, 

desempenhando um papel essencial na promoção da saúde dos utentes. 

Devido à situação atual do país, a farmácia é, cada vez mais, o recurso dos utentes 

para a resolução dos problemas de saúde, e como tal, o aconselhamento farmacêutico tem um 

peso crescente na saúde da população. Mostra-se assim essencial haver uma relação de 

confiança entre o utente e o farmacêutico. 

Cabe ao farmacêutico informar devidamente os utentes do uso racional dos 

medicamentos, promover a adesão de hábitos de vida saudáveis, realizar farmacovigilância e 

acompanhamento de doentes crónicos, constituindo, muitas vezes, o ponto de partida na 

deteção de várias patologias. 

 

11.2. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

A determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos permite a medição de 

indicadores que possibilitam avaliar o estado de saúde do utente, e deve ser entendida como a 

prestação de um serviço de saúde, ao utente e à sociedade.  

A Farmácia Maldonado disponibiliza aos utentes, os seguintes serviços: medição da 

pressão arterial, determinação capilar da glicemia, colesterol total, triglicerídeos, ácido úrico e 

testes de gravidez. Os resultados destas determinações são registados num cartão fornecido 

pela Farmácia, para que se possa acompanhar a evolução do utente. 

Mediante os valores obtidos, é fornecida a informação necessária ao utente, 

promovendo a adesão de hábitos de vida saudáveis e, sempre que necessário, o utente é 

direcionado ao médico. 

11.2.1. Pressão arterial (PA) 

A hipertensão arterial (HTA) constitui um fator de risco no desenvolvimento de 

determinadas patologias (acidente vascular cerebral, angina de peito, enfarte do miocárdio, 

insuficiência cardíaca e insuficiência renal). Assim, monitorização da pressão arterial, de forma 

regular, é crucial na prevenção de HTA e das complicações que lhe estão associadas.  

Na Farmácia Maldonado, a medição da pressão arterial é feita recorrendo a um 

tensiómetro digital. Independentemente do resultado da medição, há sempre a preocupação 

em informar os utentes, alertando-os para os fatores de risco da HTA: ingestão de sal, idade, 
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tabaco, álcool, excesso de peso e sedentarismo. Sempre que necessário são ainda 

encaminhados para o médico ou Hospital, dependendo da gravidade da situação. 

Durante o estágio tive a oportunidade de medir a tensão arterial a vários utentes, tendo 

notado que há uma crescente consciencialização dos utentes para a importância de monitorizar 

a PA. A maioria dos utentes que procuram este serviço são hipertensos já medicados, pessoas 

a quem tenha sido solicitado pelo médico um controlo da pressão arterial durante um 

determinado tempo, de modo a instituir ou não uma terapêutica medicamentosa, e ainda 

pessoas que têm sentido certos sintomas: dores de cabeça, tonturas, mal-estar. 

11.2.2. Glicemia capilar 

A determinação do açúcar no sangue permite identificar precocemente indivíduos com 

diabetes ou com outras anomalias no metabolismo da glicose, e realizar o controlo dos utentes 

já diagnosticados. 

A Diabetes mellitus é uma doença metabólica caraterizada por hiperglicemia, existindo 

duas variantes: Diabetes mellitus tipo I e a Diabetes mellitus tipo II. É aos utentes com diabetes 

tipo II que o farmacêutico deve prestar especial atenção, uma vez que se trata, na sua maioria, 

de uma população idosa, cuja diabetes está, muitas vezes, associada a obesidade e 

sedentarismo, bem como outras doenças.  

Para além da diabetes, o farmacêutico deve ainda estar atento para situações de 

tolerância diminuída à glicose e anomalia da glicemia em jejum.  

Na Farmácia Maldonado a determinação da glicemia é feita com sangue capilar, sendo 

utilizado o aparelho Reflectron® Plus. Consoante os resultados obtidos na medição, são 

colocadas as questões necessárias, por forma a interpretar os resultados da melhor forma e, 

sempre que necessário, encaminhar o utente para o médico. 

Os diabéticos devem ser incentivados a controlar regularmente os níveis de glucose no 

sangue, e a adotar hábitos de vida saudáveis, nomeadamente no que concerne à alimentação 

e prática de exercício físico. O farmacêutico deve ainda alertar o doente para as possíveis 

complicações a longo prazo que advêm da doença (neuropatia, nefropatia, retinopatia e 

macroangiopatia), e promover a adesão ao tratamento farmacológico e a medidas não 

farmacológicas, de modo a evitar. 

11.2.3. Colesterol total e triglicerídeos 

A determinação do colesterol e dos triglicerídeos é de extrema importância na 

prevenção de doenças cardiovasculares. Valores elevados destes parâmetros constituem 

importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doença aterosclerótica. 
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Nos adultos saudáveis os valores devem ser: colesterol total <190 mg/dL e triglicerídeos 

<150 mg/dL. 

A determinação bioquímica do nível do colesterol total e dos triglicerídeos sanguíneos 

permite identificar pessoas com valores acima do normal e encaminhá-las para o médico, para 

que sejam corretamente avaliadas e, se necessário, medicadas. Além disso, permite também 

monitorizar a resposta face a um tratamento farmacológico e/ou não farmacológico. 

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

realizada com sangue capilar, sendo também utilizado o aparelho Reflectron® Plus. De 

destacar a necessidade do utente estar em jejum há 12h, para que os valores dos triglicerídeos 

tenham significado. 

Em indivíduos cujo valor de colesterol está acima do esperado é também importante a 

intervenção do farmacêutico, no sentido de indicar medidas não farmacológicas, que passam 

por uma dieta equilibrada, pela prática regular de exercício.  

Durante o estágio pude fazer esta determinação a utentes da farmácia, aos quais 

expliquei os riscos associados a níveis elevados de colesterol, e os benefícios de adotar um 

estilo de vida saudável. Pude comprovar que a maior parte dos utentes estão conscientes dos 

riscos que a hipercolesterolémia acarreta, apesar de que para alguns deles é difícil alterar o 

seu estilo de vida. 

11.2.4. Uricemia capilar 

Os valores de ácido úrico elevados constituem um fator de risco de patologias como a 

gota, e a formação de cálculos renais de ácido úrico; sendo que concentrações superiores a 7 

mg/dL no homem e a 6,5 mg/dl na mulher revelam hiperuricemia. 

Na Farmácia Maldonado, realiza-se também a determinação de ácido úrico por punção 

capilar, sendo o aparelho utilizado o Reflectron® Plus, variando apenas as tiras que são 

armazenadas no frio. No caso de o utente apresentar um valor próximo, ou não muito superior 

ao limite máximo desejável, o farmacêutico aconselha uma dieta pobre em purinas e isenta de 

bebidas alcoólicas. No caso de os valores serem muito elevados é aconselhada uma consulta 

médica para poder ser determinada a causa e, se necessário, ser prescrita a terapêutica 

medicamentosa adequada. 

11.2.5. Testes de gravidez 

Os testes de gravidez podem ser realizados na farmácia ou podem ser dispensados aos 

utentes para estes os realizarem em casa. Em qualquer um dos casos, o farmacêutico deve 

assegurar sempre a sua correta utilização. 
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O teste de gravidez permite a deteção rápida da hormona gonadotrofina coriónica 

humana (HCG) na urina da mulher, que constitui um marcador específico de gravidez, uma vez 

que é produzida apenas pela placenta. 

Para a realização do teste deve ser utilizada a primeira urina da manhã, para tornar a 

deteção mais fiável. Se surgir apenas uma banda, referente ao controlo, considera-se o 

resultado negativo, caso se revelem duas bandas distintas (banda teste e banda controlo), o 

resultado é considerado positivo. Sempre que não ocorra o surgimento de nenhuma banda, o 

resultado é considerado inconclusivo e é necessário realizar novamente o teste. 

Ao longo do meu estágio tive oportunidade de prestar este serviço diversas vezes, 

sendo o resultado é transmitido oralmente, em privado, e por escrito. 

11.2.6. Administração de medicamentos e vacinas não incluídos no Plano 

Nacional de Vacinação 

Na Farmácia Maldonado é frequente a prestação destes serviços, sendo sempre 

realizada por funcionários devidamente habilitados para o efeito, por forma a garantir a 

segurança e efetividade dos medicamentos administrados. 

11.2.7. VALORMED 

Por razões de saúde pública e ambiental, os resíduos de medicamentos exigem uma 

recolha separada dos restantes resíduos sólidos urbanos. Com o objetivo de criar um sistema 

próprio a nível do setor farmacêutico, surge a VALORMED, sociedade gestora do Sistema 

Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e de Medicamentos fora de uso, fundada 

pelas associações de Farmácia, Indústria e Distribuição. A VALORMED assume assim o 

compromisso, perante a Indústria, Distribuidoras e Farmácias, da gestão deste tipo de 

resíduos. [27] 

Na Farmácia Maldonado, os resíduos são recolhidos para contentores da VALORMED 

que, quando cheios, são devidamente identificados, selados e pesados. A ficha que o 

acompanha, é devidamente preenchida e assinada pelo responsável da recolha, ficando a 

farmácia com a cópia verde, que é arquivada em dossier. 
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12. CONTABILIDADE E GESTÃO NA FARMÁCIA 

No decorrer do meu estágio, participei diversas vezes na conferência e organização do 

receituário, e na fase final do estágio conferia o dinheiro em caixa no final de cada dia de 

trabalho. 

Tive ainda a oportunidade de assistir, no dia 11 de abril, a uma formação organizada 

pela ONETOUCH®: “Acreditar, desafiar, crescer”, na qual foram expostos alguns aspetos 

relacionados com a gestão e organização de uma farmácia, tendo mostrado exemplos práticos 

interessantes. 

 

12.1.  Processamento de receituário e faturação 

Aquando da dispensa de medicamentos que constam na receita médica, deve proceder-

se à verificação da mesma, de forma a garantir que a dispensa foi realizada em conformidade.  

Diariamente, todas as receitas devem ser devidamente conferidas, devendo-se verificar 

os vários parâmetros: legibilidade do número da receita/código de barras; identificação do 

doente e número de beneficiário; vinheta do local de prescrição, se exigível; vinheta 

identificativa do médico e especialidade; identificação da entidade financeira responsável pela 

comparticipação; referência a portarias ou despachos normativos, se aplicável; 

correspondência dos medicamentos prescritos com os dispensados: DCI ou nome comercial, 

forma farmacêutica, dosagem, tamanho e número de embalagens; regime de comparticipação 

bem aplicado; data de prescrição e validade da receita; assinatura do médico prescritor; 

assinatura do utente; data do aviamento; carimbo da farmácia e assinatura da pessoa 

responsável pela dispensa. No caso de se detetar algum erro, este deve ser corrigido e, 

sempre que necessário, o utente deve ser contactado, o mais rapidamente possível. 

Depois de se proceder à conferência das receitas, estas são agrupadas, segundo o 

organismo de comparticipação, e ordenadas, em lotes de trinta receitas. Os lotes são fechados 

no último dia de cada mês, podendo o último lote estar incompleto. 

No final do mês, procede-se à emissão dos seguintes documentos: Verbete de 

Identificação do Lote, que é anexado ao respetivo lote, Relação de Resumo de Lotes, Fatura 

Mensal, relativa ao mês em questão. 

As receitas comparticipadas pelo SNS são remetidas mensalmente ao Centro de 

Conferência de Faturas (CCF), até ao dia 10 do mês seguinte, acompanhadas pelos Verbetes 

de Identificação dos Lotes (original) (Anexo 10), a Relação Resumo de Lotes (original) (Anexo 

11) e a fatura mensal (original com uma cópia) (Anexo 12). Como comprovativo da receção, o 

CCF devolve a cópia da fatura mensal devidamente assinada e carimbada. Após conferência, a 
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Administração Regional de Saúde Norte efetua o pagamento das comparticipações. O 

receituário relativo a outras entidades comparticipantes é enviado para a Associação Nacional 

das Farmácias. As receitas que, por alguma razão, não sejam aceites pelas respetivas 

entidades, serão devolvidas à farmácia assinaladas do motivo da recusa, sendo o valor da 

comparticipação descontado na fatura, e impresso uma nota de crédito. 

 

12.2. Informática 

O sistema informático existente na Farmácia Maldonado é o SIFARMA 2000, que é da 

responsabilidade da ANF, sendo alvo de constantes atualizações.  

Este constitui uma ferramenta essencial na atividade diária da farmácia, especialmente 

no que diz respeito à gestão e organização. Isto porque permite executar diversas operações 

indispensáveis: gestão de stocks; gestão de clientes; gestão de psicotrópicos e 

estupefacientes; processamento de encomendas, devoluções e regularizações de devoluções; 

acesso à ficha de produto (prazos de validade, quantidade em stock, histórico de vendas,…); 

controlo de prazos de validade; realização de inventários e listagens diversas; fecho do dia; 

faturação das diversas entidades; integração automática dos subsistemas de saúde aderentes 

a protocolos e portarias associadas a medicamentos específicos; entre muitas outras.  

 

13. RELACIONAMENTO COM ENTIDADES E UTENTES 

A farmácia, como uma instituição que zela pela saúde e bem-estar dos seus utentes, 

deve manter uma boa relação com as diferentes associações e entidades externas, como 

sejam, a ANF, a Ordem dos Farmacêuticos (OF), o INFARMED, centros de saúde, hospitais e 

clínicas, da localidade. 

De destacar a importância de haver uma boa relação com outros profissionais de saúde, 

em especial com o médico, com o objetivo de assegurar a otimização da terapêutica, sendo o 

doente o grande beneficiado deste contacto. Sempre que necessário, deve-se comunicar, 

oralmente ou por escrito, com o médico prescritor para esclarecer qualquer dúvida ou 

preocupação que surja em relação à prescrição 

A interação farmacêutico – utente revela-se de extrema importância, para fomentar uma 

relação de confiança com o utente, especialmente porque é, muitas vezes, o último ou único 

profissional de saúde a contactar com o utente antes da utilização dos medicamentos. 

O farmacêutico necessita de ter uma postura profissional e cuidada, mostrar confiança 

na informação que transmite, e adaptar a linguagem a cada caso. É, muitas vezes, necessário 
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complementar a comunicação oral com informação escrita para facilitar o entendimento e 

assimilação da informação por parte do utente.  

 

14. QUALIDADE [1] 

A farmácia continua a ser, claramente, considerada como um estabelecimento de saúde 

e de interesse público que deve assegurar a continuidade dos cuidados prestados aos doentes. 

O seu principal objetivo é a cedência de medicamentos em condições que possam minimizar 

os riscos do uso dos medicamentos e que permitam a avaliação dos resultados clínicos dos 

medicamentos, de modo a que possa ser reduzida a elevada morbi-mortalidade associada aos 

medicamentos.  

A publicação das BPF tem o intuito de padronizar os aspetos relacionados com a 

profissão, desde a informação prestada ao utente, instalações e equipamentos, 

automedicação, utilização racional do medicamento e atividades relacionadas com a Saúde 

Pública. Estas vêm contribuir inevitavelmente para a melhoria da qualidade de vida da 

população, constituindo um documento dinâmico, em permanente atualização, de forma a 

adequar-se ao quadro legislativo e ir ao encontro das recomendações das diversas instituições 

nacionais e internacionais. 

O Sistema da Qualidade da Ordem dos Farmacêuticos (SQOF) baseia-se numa 

estrutura documental em que as Boas Práticas de cada área de atividade são o ponto de 

partida para a elaboração de Procedimentos Operativos Normalizados e de Normas de 

Orientação Clínica. 

É da responsabilidade da OF que os farmacêuticos exerçam a sua atividade de forma 

liberal, independente, mas que utilizem, simultaneamente, as mais recentes ferramentas 

clínicas de gestão da medicação.  
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15. CONCLUSÃO 

 

Durante o período de estágio, surgiu o primeiro grande contacto com os utentes e com a 

realidade, sentindo pela primeira vez a responsabilidade que o exercício desta profissão 

concerne. Pude ainda verificar que os cinco anos de formação teórica, embora fundamentais 

na aquisição de conhecimentos necessários ao exercício da atividade farmacêutica, nem 

sempre foram suficientes, exigindo por isso uma constante aprendizagem ao longo do estágio, 

através do contacto com as diversas situações que foram surgindo. 

 Tornou-se ainda indispensável o estudo e a atualização permanentes dos 

conhecimentos, bem como saber as fontes de informação a recorrer para esclarecimento de 

dúvidas, por forma a responder às necessidades diárias, e a garantir a qualidade dos serviços 

prestados aos utentes da farmácia.  

Ao longo do estágio, tentei assumir uma posição critica em relação ao meu 

desempenho, por forma a corrigir os meus erros e aperfeiçoar-me enquanto profissional, sendo 

que todos os dias se revelaram oportunidades de aprendizagem, que contribuíram para o meu 

crescimento pessoal e profissional. 

Este estágio permitiu-me assim adquirir e consolidar conhecimentos, adquirir novas 

técnicas, relacionar-me tanto com o público como com os colegas, tornando-me parte 

integrante da equipa durante o período de estágio. 

Considero que esta experiência foi, sem dúvida, marcante e enriquecedora em vários 

níveis, muito graças às pessoas da farmácia que escolhi para estagiar, que me apoiaram e 

ensinaram a conhecer, respeitar e gostar das várias vertentes da farmácia comunitária. 
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http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=&doc=20081959&v01=1&v02=2008-07-29&v03=&v04=&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=&v16=&v17=&v18=&v19=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2008-07-29&maxDate=2013-08-24&minDate=1960-01-01
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=&doc=19930203&v01=1&v02=1993-01-22&v03=&v04=&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=&v16=&v17=&v18=&v19=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=1993-01-22&maxDate=2013-08-25&minDate=1960-01-01
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17. ANEXOS 

Anexo 1- Nota de encomenda  
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Anexo 2- Fatura de uma encomenda 
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Anexo 3- Requisição de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo 4- Lista de controlo de prazos de validade 
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Anexo 5- Nota de devolução 
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Anexo 6- Nota de crédito
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Anexo 7- Receita médica via eletrónica 
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Anexo 8- Receita médica via manual 
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Anexo 9- Ficha de cálculo do preço dos manipulados 
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Anexo 10- Verbete de identificação do lote 
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Anexo 11- Relação resumo de lotes 
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Anexo 12- Fatura mensal
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1. INTRODUÇÃO 

 

Após o processo de aprendizagem ao longo do curso, ocorreu a oportunidade de realizar 

um estágio facultativo em farmácia hospitalar, oportunidade essa que eu aproveitei pois 

considero que o meio hospitalar é um local onde o farmacêutico tem um papel fundamental a 

nível da promoção da saúde, tornando-se uma mais valia na minha formação.  

As áreas de intervenção farmacêutica no meio hospitalar são diversas, tendo o 

farmacêutico a responsabilidade de realizar várias tarefas técnicas, científicas e de gestão, cuja 

execução se reflete na qualidade dos serviços prestados pelo hospital, e, como tal, devem ser 

executadas de forma correta e profissional.  

Esta multiplicidade de tarefas, executadas no meio hospitalar, concede a oportunidade 

de aplicar e desenvolver conhecimentos, bem como contactar com outros profissionais de saúde 

e doentes.  

A realização deste estágio constitui assim um contributo para que futuramente possa 

desempenhar, de forma responsável e competente, o exercício farmacêutico, designadamente 

nas suas vertentes técnica, científica e deontológica. 

 Com o presente relatório pretendo descrever os conhecimentos adquiridos bem como as 

atividades desenvolvidas ao longo do estágio curricular, realizado no Centro Hospitalar de Trás-

os-Montes e Alto Douro, E.P.E. – Unidade Hospitalar de Chaves, que decorreu nos meses de 

junho e julho de 2013. 
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2. CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR 

 

2.1. Caracterização do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE – 

Unidade Hospitalar de Chaves  

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) foi criado no âmbito do 

Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 de Fevereiro e constitui uma Instituição Pública integrada no 

Serviço Nacional de Saúde, por fusão do Centro Hospitalar de Vila Real/ Peso da Régua, EPE, 

com o Hospital Distrital de Chaves e o Hospital Distrital de Lamego. [1] 

Presentemente, o CHTMAD, EPE é constituído por quatro unidades hospitalares: o 

Hospital de S. Pedro, em Vila Real, onde está localizada a sede social, o Hospital de Proximidade 

de Lamego, o Hospital Distrital de Chaves e o Hospital D. Luiz I, no Peso da Régua; integrando, 

ainda. [2] 

A Unidade Hospitalar de Chaves, com trinta anos de construção, está localizada no 

interior norte de Trás-os-Montes e é responsável pela garantia de prestação de cuidados de 

Saúde à população dos concelhos de Chaves, Montalegre, Boticas e Valpaços, com cerca de 74 

mil habitantes. [3] 

A fim de dar resposta às necessidades dos utentes, esta unidade hospitalar conta com 

cerca de 566 funcionários, distribuídos por 20 profissões. Dispõe atualmente de 149 camas e 

comporta os seguintes serviços: 

 Serviço Urgência: Médico-cirúrgica; 

 Internamento: Medicina Interna (inclui internamento de Cardiologia), Ortopedia, 

Cirurgia Geral, Pediatria, Neurologia, Ginecologia, Otorrinolaringologia, 

Oftalmologia; 

 Consulta Externa: Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia, Endocrinologia, Fisiatria, 

Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Hepatologia, Imunohemoterapia, 

Medicina, Neurologia, Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia, Pediatria, 

Pedopsiquiatria, Psiquiatria, Reumatologia, Urologia, Nutrição; 

 Hospital Dia; 

 Bloco Operatório; 

 Cirurgia Ambulatório;  

 Medicina Física e Reabilitação; 

 Imagiologia; 

 Patologia clínica; 

 Anatomia Patológica; 
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 Serviço Domiciliário; 

 Serviços Farmacêuticos. 

Esta Unidade Hospitalar integra ainda: 

 Arquivo Clínico; 

 Formação/Biblioteca; 

 Saúde Higiene e Segurança no Trabalho; 

 Serviços Gerais; 

 Serviços Financeiros (contabilidade e tesouraria); 

 Serviço de Aprovisionamento; 

 Serviço Instalação e Equipamentos; 

 Serviço Recursos Humanos; 

 Serviço Telecomunicações; 

 Gabinete Utente; 

 Gestão Doentes; 

 Central de transporte e Exames exterior. 

 

2.2. Acreditação do CHTMAD pela Joint Comission International 

A acreditação constitui um processo de adaptação a um modelo organizacional, assente 

num manual de normas de qualidade, tendo o CHTMAD adotado o modelo da Joint Comission 

International (JCI). 

O processo de acreditação teve início em outubro de 2005, nas unidades hospitalares de 

Vila Real e Peso da Régua e, em março de 2007, com a constituição do CHTMAD, foi entendido 

pelo Conselho de Administração alarga-lo às restantes unidades hospitalares. A acreditação foi 

obtida, após a auditoria final, em outubro de 2010. [4] 

O projeto da JCI criou uma cultura padronizada de segurança e qualidade dentro da 

organização, que se esforça por melhorar os processos de cuidados ao doente. Os seus 

requisitos cobrem diversas áreas, desde as infraestruturas do ambiente assistencial, ao 

tratamento e medicação do doente, aos direitos e deveres dos doentes, à manutenção dos 

equipamentos, formação dos profissionais, gestão de emergências e controlo de infeção 

hospitalar. [4] 

A JCI é considerada uma das mais importantes entidades mundiais para a acreditação 

de padrões assistenciais da qualidade de serviços de saúde e atua em mais de 40 países com o 

objetivo de melhorar a qualidade assistencial em saúde, a nível internacional. [4] 
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3. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS HOSPITALARES 

 

3.1. Definição e Competências dos Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares, regulamentados por diploma governamental, 

constituem uma estrutura importante dos cuidados de saúde dispensados em meio hospitalar. [5] 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) são departamentos com autonomia científica e técnica, 

sujeitos à orientação geral dos órgãos de administração dos hospitais, perante os quais 

respondem pelos resultados do seu exercício. [5] 

Os SF são o serviço que: assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, a 

qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos; integra as equipas de Cuidados de Saúde e 

promove ações de investigação científica e de ensino. [5] 

De acordo com o regulamento Interno do CHTMAD, compete aos SF: 

a) Participar no aprovisionamento, armazenamento e gestão dos stocks de 

medicamentos; 

b) Efetuar a distribuição dos medicamentos nos diferentes serviços hospitalares; 

c) Divulgar a informação relativa a medicamentos; 

d) Colaborar na investigação e no ensino das suas áreas específicas, designadamente 

através da colaboração nos ensaios clínicos autorizados no CHTMAD e na preparação e 

aperfeiçoamento dos profissionais; 

e) Adotar procedimentos adequados à prevenção e minimização do erro na prescrição 

medicamentosa e na sua disponibilização; 

f) Acompanhar a prescrição médica nos serviços de internamento; 

g) Monitorizar os stocks de medicamentos nos diversos serviços, elaborando um relatório 

mensal. [6] 

A direção dos SF é assegurada, obrigatoriamente, por um farmacêutico hospitalar. No 

CHTMAD, a direção dos SF está a cargo de uma farmacêutica da Unidade de Vila Real, tendo 

esta a colaboração das Farmacêuticas Adjuntas em exercício nas unidades hospitalares de 

Chaves e de Lamego. 

 

3.2. Responsabilidade do Farmacêutico Hospitalar 

O Farmacêutico Hospitalar (FH) é um profissional habilitado com o grau de especialista, 

responsável pela utilização correta e racional do medicamento no hospital, possuindo formação 

para prestar qualquer informação sobre o medicamento a qualquer profissional de saúde. [7] 

No âmbito da sua atividade profissional, o FH tem responsabilidades: 
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 Técnicas: na aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos, matérias-

primas e materiais de acondicionamento; 

 Científicas: preparação de medicamentos e controlo da sua qualidade; 

formulação, preparação e controlo de qualidade de misturas intravenosas; participação em 

comissões técnicas; atividades docentes; 

 De gestão: gestão de compras; gestão de stocks; análise de consumos. 

 

3.3. Organização dos Serviços Farmacêuticos na Unidade Hospitalar de Chaves 

 

3.3.1. Localização 

Todas as áreas dos SF desta unidade hospitalar, incluindo os armazéns, estão 

implantadas no segundo piso do edifício. Os espaços são amplos, e encontram-se em perfeitas 

condições de limpeza. 

A localização destes permite um fácil acesso, interno e externo, encontrando-se também 

na proximidade de sistemas de circulação vertical, como monta-cargas e elevadores.  

Tal como é aconselhado, o setor de distribuição de medicamentos a doentes de 

ambulatório localiza-se no mesmo piso das Consultas Externas e do Serviço de Urgência e tem 

uma entrada exterior aos SF. 

Este serviço encontra-se equipado com ar condicionado, sendo a temperatura 

monitorizada constantemente por via informática, o que garante a manutenção das condições de 

temperatura adequadas ao armazenamento dos medicamentos. 

 

3.3.2. Estrutura e organização 

Os SF estão organizados em áreas funcionais (Anexo 1), sendo elas: 

 Área de atendimento, junto à entrada do serviço; 

 Área de receção, verificação e devolução de encomendas- situada no armazém e 

equipada com computador; 

 Armazém geral – aqui encontra-se um armário articulado onde está armazenada 

a maioria dos medicamentos e produtos de saúde. Também aqui se encontram três frigoríficos, 

vários armários e bancadas de trabalho; 

 Armazém de produtos inflamáveis/corrosivos – esta área tem acesso apenas pelo 

exterior do edifício e nela são armazenados os produtos inflamáveis e corrosivos. Os armários 

presentes neste armazém são metálicos, com prateleiras tipo tabuleiro, caso aconteça algum 

derrame; 
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 Sala de Preparação e Distribuição – é nesta sala que os técnicos de diagnóstico 

e terapêutica (TDT) preparam a medicação para o Sistema de Distribuição de Medicamentos em 

Dose Unitária. Para além do KARDEX®, existe um stock de apoio arrumado em pequenas 

gavetas. Aqui encontra-se um balcão de atendimento, secretárias, computadores e impressoras; 

 Gabinete dos Técnicos de Farmácia – nesta área existe um equipamento 

autorizado de reembalamento de formas medicamentosas orais sólidas, uma secretária com 

computador, uma mesa redonda, cadeiras e armários; 

 Sala de Farmacotecnia – constitui a área de produção e controlo de qualidade de 

medicamentos. Possui uma banca, lavatório, material de laboratório, balanças, armários 

contendo matérias-primas e reagentes diversos; 

 Gabinete dos Farmacêuticos – é neste local que as farmacêuticas desempenham 

diversas funções. É aqui que se encontram os estupefacientes e psicotrópicos, devidamente 

arrumados e distribuídos por um armário com chave e um cofre com chave e combinação; para 

além disso, possui ainda duas secretárias, estantes e armários com bibliografia variada de apoio 

à atividade farmacêutica e dossiers de arquivo; 

 Gabinete da Direção – é nesta sala que a responsável pelos SF desempenha as 

suas funções de supervisão de todas as tarefas, realiza a gestão de stocks, atende o pessoal 

médico, enfermeiros e delegados de informação médica, orienta os estágios, entre outras. Este 

gabinete possui uma secretária, um computador, uma mesa redonda, armários com dossiers 

contendo documentação relacionada com os SF e ainda bibliografia de apoio à atividade 

farmacêutica; 

 Gabinete Administrativo – área onde se encontram os responsáveis pelos 

processos administrativos deste serviço. Aqui encontram-se duas secretárias, dois 

computadores, e armários de arquivo; 

 Arquivo – neste local encontram-se arquivados vários documentos organizados 

em pastas, sendo a duração dependente do documento em causa; 

 Biblioteca/ Sala de reuniões – espaço onde pode ser encontrada bibliografia 

diversa, devidamente organizada em armários. Também aqui se encontra uma mesa de 

reuniões, a impressora principal e fotocopiadora do serviço e uma secretária com o computador 

utilizado para monitorizar a temperatura e a humidade dos diferentes espaços do serviço; 

 Casas de banho (mulheres/ homens); 

 Sala de ambulatório – nesta área pode-se encontrar armários fechados contendo 

os medicamentos para os doentes de ambulatório. Existe ainda um frigorífico onde são 

armazenados medicamentos de frio, uma secretária e um computador; 
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 Armazém de soros – é um local de armazenamento de injetáveis de grande 

volume; 

 Armazém dos gases medicinais. 

 

3.3.3. Horário de Funcionamento 

Os SF funcionam nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, em horário 

contínuo. No caso de haver necessidade, a atividade de prevenção ou de reforço está a cargo 

da Unidade Hospitalar de Vila Real. 

 

3.3.4. Recursos Humanos 

Os recursos humanos são a base indispensável dos SF, e como tal, devem ser 

adequados quer em número, quer em qualidade, de modo a otimizar a atividade profissional. [8] 

Da equipa de trabalho desta unidade hospitalar fazem parte:  

 Três farmacêuticas, sendo uma delas adjunta da Diretora dos SF do CHTMAD, 

exercendo o cargo de Responsável dos SF da Unidade Hospitalar de Chaves; 

 Quatro TDT; 

 Uma Assistente operacional (AO); 

 Dois Funcionários Administrativos. 

Esta equipa funciona de maneira organizada e coordenada, existindo um bom 

relacionamento profissional entre todos. Este bom relacionamento é essencial para garantir a 

qualidade dos serviços prestados aos utentes. 

 

3.3.5. Recursos Informáticos 

Os SF da Unidade Hospitalar de Chaves têm como suporte o GHAF® - programa 

informático de Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia. 

Na sua conceção, este programa foi dividido em vários módulos, tendo em conta a função 

de cada utilizador. É através do GHAF® que é feita a aquisição, distribuição, faturação e 

devolução de medicamentos e produtos farmacêuticos. Esta solução é fundamental para o 

Sistema de Distribuição de Medicamentos em Dose Unitária, pois possibilita a validação das 

prescrições, a obtenção dos mapas de preparação, alteração da terapêutica, e o controlo de todo 

o sistema de distribuição.  

Este programa possibilita uma fácil gestão de stocks pois debita automaticamente as 

quantidades de medicamentos dispensados e permite um controlo sobre quem efetua as 
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operações, uma vez que cada profissional tem um número mecanográfico e uma password com 

os quais acede ao sistema informático. 

Assim, o GHAF® tem como principal vantagem uma melhoria da qualidade dos serviços, 

uma vez que permite maior controlo, menor necessidade de registo em papel e, 

consequentemente, a diminuição de erros.  

 

 

4. GESTÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 

4.1. Sistema de Gestão de qualidade 

Os SF do CHTMAD têm como missão garantir o acesso ao medicamento baseado nos 

parâmetros de qualidade farmacoterapêutica (custo/efetividade/segurança), promover a 

utilização eficiente de recursos no âmbito de projetos de melhoria contínua da qualidade e 

promover ganhos de eficácia no sistema de gestão integrado do circuito do medicamento. [9] 

Os SF do CHTMAD numa perspetiva de implementação, desenvolvimento e melhoria do 

seu Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ), adaptado aos requisitos da norma NP EN ISO 

9001:2008 e garantindo o cumprimento dos vários requisitos legais, estabeleceram esta Política 

da Qualidade que se rege pelos seguintes princípios: 

 Assegurar um serviço de qualidade, indo ao encontro das expectativas dos utentes 

e dos serviços clínicos; 

 Melhorar a satisfação dos utentes através de um atendimento rápido e de 

qualidade, num espaço com condições adequadas e condignas; 

 Promover a melhoria contínua dos procedimentos através: da tomada de decisões 

baseadas na análise de indicadores de gestão, tendo em vista a melhoria do desempenho do 

serviço e da eficácia do SGQ; de assegurar um elevado grau de qualificação e motivação dos 

colaboradores; da definição de objetivos enquadrados com esta política que contribuam para a 

sua concretização. [9] 

A Política da Qualidade constitui um documento orientador da atividade dos serviços e 

dos seus colaboradores. Esta é revista periodicamente de modo a manter-se atualizada e 

adequada à realidade do serviço. [9] 

 

4.2. Gestão de stocks de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

A gestão dos SF merece, por parte do farmacêutico, uma atenção progressivamente mais 

cuidada, por forma a rentabilizar os recursos, minimizando os custos e evitando desperdícios. [10] 
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A qualidade dos cuidados farmacêuticos prestados, primordial no ambiente hospitalar, 

depende da correta organização e gestão dos SF. 

Esta tarefa engloba um conjunto de operações: 

 Administrativas – controlo de entradas e saídas, de modo que os stocks estejam 

sempre atualizados, permitindo a sua adequada manutenção; 

 Técnicas – receção, armazenamento e controlo dos prazos de validade, de forma 

a garantir a manutenção da qualidade dos produtos; 

 Económicas – previsão do consumo e análise de preços de modo a disponibilizar 

os medicamentos e produtos farmacêuticos necessários ao menor custo. [10] 

Este processo baseia-se num rigoroso controlo dos medicamentos armazenados, através 

da definição de um stock, mínimo e máximo, de cada produto, e do respetivo ponto de 

encomenda. O seu cálculo é realizado tendo em conta diversos fatores, tais como: previsão do 

consumo, demora no fornecimento e entrega, e espaço disponível para armazenamento. [10] 

Depois de avaliar estes fatores, o farmacêutico deve definir a quantidade mínima dos 

produtos farmacêuticos indispensável à satisfação das necessidades de consumo e a quantidade 

máxima, para que o stock não seja excessivo. A rigorosa definição destes dois parâmetros 

permite diminuir/evitar: custos de aquisição (valor inicial despendido na compra); custos de posse 

(valor das perdas, por expiração da validade, alteração dos produtos); custos de rutura (valor 

despendido na aquisição de um produto urgente devido à falta do produto em stock). [10] 

O ponto de encomenda é definido através do estabelecimento de um valor mínimo que, 

uma vez atingido, indica que se deve efetuar uma nova encomenda. [10] 

Para garantir uma boa gestão é indispensável planificar corretamente as aquisições. 

Assim é necessário efetuar previsões de consumo, tendo por base não só os consumos 

frequentes da unidade hospitalar mas também a variabilidade de consumo dos produtos sazonais 

e a necessidade excecional de certos produtos, a disponibilidade de espaço, o preço dos 

medicamentos. [10] 

Nesta unidade hospitalar, a gestão de stocks dos produtos farmacêuticos é efetuada 

informaticamente com atualização automática de stocks e é função da Responsável dos SF.  

Para além de tudo isto, realiza-se periodicamente o controlo de determinados produtos 

existentes nos SF, especialmente aqueles que estão sujeitos a um controlo especial, e uma vez 

por ano é efetuado o Inventário de todos os produtos. Estes confirmam as existências por 

contagem rigorosa do stock, seguindo-se uma confirmação administrativa. 

O Inventário anual constitui uma operação aritmética que soma as existências no final do 

ano anterior com as aquisições do ano em curso, ao que se retiram os produtos dispensados e 
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os que estão em uso na unidade hospitalar naquele ano. Estes valores são, posteriormente, 

confrontados com os dados contidos no sistema informático e, numa situação ideal, deverão 

coincidir completamente. Com o Inventário, avalia-se o quanto foi gasto em medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos a nível hospitalar. 

 

 

5. SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 

A seleção de medicamentos para o hospital deve ter por base o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital. [8] 

O FHNM é uma publicação oficial elaborada pela comissão técnica especializada do 

INFARMED que, à luz de um determinado conjunto de critérios, seleciona os medicamentos 

considerados mais aconselháveis para utilização hospitalar. [11] Este constitui assim um texto 

orientador que contem os medicamentos necessários a uma terapêutica adequada à 

generalidade das situações hospitalares, contudo, não se trata de um instrumento coercivo da 

prescrição, pois a não inclusão de determinado medicamento é sempre passível de correção 

casuística. 

A utilização em cada hospital de medicamentos não constantes do FHNM depende da 

respetiva inclusão em adenda àquele Formulário, devendo esta estar permanentemente 

disponível para consulta. [8] A Comissão de Farmácia e Terapêutica é o órgão que tem a 

responsabilidade de selecionar os medicamentos a incluir na adenda ao FHNM [11], baseando-se 

nas necessidades terapêuticas dos doentes, não contempladas no FHNM, na melhoria da 

qualidade de vida dos doentes e em critérios fármaco-económicos. [8] 

A aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos está a 

cargo do farmacêutico hospitalar, tendo este a responsabilidade de garantir aos doentes todos 

estes produtos com a melhor qualidade e aos mais baixos custos. Esta aquisição deve ser 

efetuada pelos SF em articulação com o Serviço de Aprovisionamento. [8] 

O processo de aquisição de medicamentos para uso hospitalar rege-se por um vasto 

conjunto de diplomas. A legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro) aprova 

o Código dos Contratos Públicos e define vários tipos de concursos para a aquisição de produtos, 

que obedecem a regulamentos rígidos e são classificados consoante a abertura destes e o limite 

financeiro estabelecido anualmente para cada um. [12] 
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Com a criação do CHTMAD, as funções de seleção e aquisição de produtos 

farmacêuticos passaram a ser da responsabilidade da Diretora dos SF do CHTMAD, como tal, 

estes procedimentos estão centralizados em Vila Real. 

A aquisição de medicamentos é suportada pelo GHAF®, devendo ser registados, pelo 

menos, os seguintes dados: 

- Data e número do pedido; 

- Descrição do fornecedor; 

- Enumeração e identificação dos produtos e respetivas quantidades. [8] 

Para efetuar a compra de um determinado produto é necessário ter em conta o tipo de 

concurso a que pertence, o fornecedor eleito, sendo a adjudicação feita segundo os critérios 

estabelecidos no Caderno de Encargos, que constitui um conjunto de normas e condições 

estabelecidas pelo Hospital e que os Laboratórios são obrigados a cumprir quando concorrem. 

Estas condições são designadas Condições Gerais e Condições Específicas Técnicas (por 

exemplo, o produto tem que ter Autorização de Introdução no Mercado, identificação adaptada 

ao sistema de distribuição em dose unitária). 

Após a decisão e a autorização por parte do Conselho de Administração procede-se à 

compra dos produtos, sendo esta é efetuada na Unidade Hospitalar de Vila Real.  

Os consumos são analisados pela Farmacêutica Responsável dos SF de Chaves através 

dos stocks de alerta, pontos de encomenda e faltas detetadas pelos colaboradores, sendo 

realizada uma “lista de pedido de compras” através da aplicação informática e enviada para a 

Diretora dos SF do CHTMAD (Vila Real). Esta é depois analisada, juntamente com as listas das 

restantes unidades hospitalares. [10] 

Em função do volume da encomenda, do stock existente e da urgência do pedido é 

realizada uma transferência interna de armazém ou uma nota de encomenda ao Laboratório. 

No caso de se tratar de uma transferência interna, esta é registada, aviada, conferida e 

enviada através do motorista do Centro Hospitalar. [10] 

Se for necessário realizar uma nota de encomenda ao Laboratório (Anexo 2), esta é 

elaborada informaticamente pelo Assistente Técnico, e dela constam o nome do medicamento 

por princípio ativo, o código do medicamento, a forma farmacêutica, a respetiva quantidade, 

preço e o nome do fornecedor. Seguidamente, é enviada para os respetivos fornecedores. 

Ao emitir as notas de encomenda, são geradas de imediato as respetivas guias de 

entrada. Estas últimas ficam arquivadas nos SF até à receção dos produtos.  
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Os produtos pedidos são depois entregues diretamente pelo Laboratório aos SF de 

Chaves, ou são transferidos da Unidade Hospitalar de Vila Real para a Unidade Hospitalar de 

Chaves. 

 

5.1. Hemoderivados 

A aquisição de Produtos derivados do Plasma Humano era regulamentada pelo 

Despacho do Ministro da Saúde n.º 5/95 de 25 de Janeiro. Este determinava que a aquisição de 

produtos derivados do plasma humano, destinado às instituições dependentes do Ministério da 

Saúde, devia ser realizada exclusivamente através de concursos centralizados organizados pelo 

Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde (IGIF). [13] 

Este Despacho foi depois revogado pelo Despacho n.º 283 56/2008, de 13 de Outubro, 

que considera que a aquisição de modo centralizado se revela, neste momento, desnecessária 

do ponto de vista da segurança e, ao mesmo tempo, introduz elevada complexidade no processo 

de contratação pública destes produtos. [14] 

 

5.2. Estupefacientes e psicotrópicos 

Devido aos seus efeitos e potencial abusivo, os estupefacientes e psicotrópicos estão 

devidamente regulamentados pelo Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de Janeiro, com vista a combater 

o tráfico ilícito e regulamentar o seu uso terapêutico. [15] 

De acordo com o artigo nº18 do Decreto-Regulamentar nº61/94, de 12 de Outubro, para 

se proceder à aquisição destes medicamentos, junto com a nota de encomenda, é enviada ao 

Laboratório uma requisição especial [16] (Anexo VII da Portaria n.º 981/98, de 8 de Junho [17]) 

devidamente assinada e autenticada pelo responsável.  

Esta requisição é constituída por duas vias e é enviada juntamente com a nota de 

encomenda para o fornecedor, sendo que quando a encomenda é enviada, é também enviado o 

original da requisição devidamente assinada e carimbada pelo Diretor Técnico do Laboratório.  

Esta requisição é devidamente arquivada, juntamente com uma cópia da fatura por um 

período de três anos. [16] 
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5.3. Medicamentos que necessitam de Autorização de Utilização Especial (AUE) 

A Utilização Especial de Medicamentos reveste-se de carácter excecional e carece de 

autorização prévia a conceder pelo INFARMED, ao abrigo do disposto no artigo 92.º do Decreto-

Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto [18], observados os requisitos e condições definidas no 

regulamento aprovado pela Deliberação n.º 105/CA/2007, em 01 de Março de 2007 [19]. 

De acordo com o referido Decreto-Lei, “o INFARMED pode autorizar a utilização em 

Portugal de medicamentos não possuidores de qualquer das restantes autorizações previstas no 

presente decreto-lei, quando se verifique uma das seguintes condições: 

a) Mediante justificação clínica, sejam considerados imprescindíveis à prevenção, 

diagnóstico ou tratamento de determinadas patologias; 

b) Sejam necessários para dar resposta à propagação, atual ou potencial, de agentes 

patogénicos, toxinas, agentes químicos, ou de radiação nuclear, suscetíveis de causar efeitos 

nocivos; 

c) Em casos excecionais, sejam adquiridos por serviço farmacêutico ou farmácia de 

oficina e dispensados a um doente específico.” [18] 

Não deve existir em Portugal medicamentos essencialmente similares aprovados, 

devendo os medicamentos que se pretendem importar destinar-se a resolver casos clínicos sem 

alternativa terapêutica. [18] 

O n.º 3 do artigo 9.º da Deliberação n.º 105/CA/2007, em 01 de Março de 2007 estipula 

que "os requerentes devem, em regra, apresentar anualmente, durante o mês de Setembro, um 

pedido único de AUE por medicamento considerado de benefício clínico bem reconhecido, para 

vigorar no ano seguinte.” A AUE tem validade até ao último dia do ano para a qual foi concedida. 

[19] 

Nestes medicamentos de AUE é enviado o original da autorização ao fornecedor aquando 

da primeira encomenda. [10] 
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6. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS 

 

Durante o meu estágio, foi-me possível participar na receção e conferência de algumas 

encomendas. 

A receção da maioria das encomendas, nos SF desta unidade hospitalar, é da 

responsabilidade dos TDT, podendo também ser realizada pelas farmacêuticas. Contudo, no 

caso de encomendas de estupefacientes/psicotrópicos e hemoderivados, a receção é feita 

obrigatoriamente por uma farmacêutica. 

A acompanhar a encomenda vem, regra geral, a guia de remessa e a fatura (Anexo 4). 

No entanto, a fatura pode ser enviada posteriormente, sendo a encomenda acompanhada 

apenas pela guia de remessa. 

Antes de mais, é verificado o número de volumes mencionado na guia de transporte e 

procede-se à sua assinatura, bem como da guia de remessa/ fatura. Se existir diferença entre o 

número de volumes mencionado na guia de transporte e o entregue, a situação deve ser 

solucionada com o transportador. [20] 

De seguida, é verificada a conformidade da encomenda com a guia de remessa/fatura e 

o acondicionamento da encomenda: medicamentos de frio acondicionados em malas térmicas 

com acumuladores, medicamentos frágeis devidamente protegidos, medicamentos tóxicos e 

inflamáveis devidamente assinalados, embalagens preservadas e em bom estado de 

conservação. [20] 

Antes do armazenamento dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos a guia de 

entrada (gerada aquando da emissão da nota de encomenda) é comparada com a guia de 

remessa que acompanha a encomenda. Deve ainda verificar-se: 

 A correspondência do destinatário com a Unidade Hospitalar de Chaves; 

 Número de unidades; 

 Lote; 

 Prazo de validade; 

 Existência de certificados de análises e controlo de qualidade, no caso dos 

manipulados ou matérias-primas; 

 Existência de certificados de libertação de lote, no caso de hemoderivados e 

vacinas. [20] 

Se for detetada alguma não conformidade, esta deve ser registada e o fornecedor deverá 

ser imediatamente notificado. [20] 
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De seguida, a fatura é agrafada à guia de entrada e, nesta última, é registado o lote e a 

validade dos produtos recebidos, sendo carimbada, datada e assinada por quem conferiu a 

encomenda. 

A guia de remessa/ fatura é verificada pela Responsável dos SF para depois ser registada 

informaticamente pelos administrativos. 

Posteriormente, o original da fatura ou guia de remessa é enviado para o Serviço de 

Contabilidade a fim de ser efetuado o pagamento. 

No caso dos hemoderivados, a fatura deverá ser sempre acompanhada pelo Certificado 

de Análise (Anexo 5) e pelo Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL) (Anexo 6), 

atribuído pelo INFARMED. Estes ficam arquivados junto com a respetiva fatura em dossiers 

específicos por 50 anos, por ordem de entrada. Se por qualquer motivo a encomenda não se 

fizer acompanhar deste certificado, os produtos não poderão ser dispensados até à chegada do 

mesmo. 

 

 

7. ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 

Nos SF da Unidade Hospitalar de Chaves, o armazenamento é efetuado pelos TDT, 

exceto no caso de estupefacientes e psicotrópicos, e hemoderivados. 

Ao proceder ao armazenamento, é importante ter em atenção vários parâmetros, 

nomeadamente: 

 

7.1. Condições ambientais 

Os produtos armazenados representam uma responsabilidade acrescida em termos de 

garantia de estabilidade e qualidade, estando estes dependentes de fatores como a temperatura, 

a luz e a humidade. É necessário um controlo rigoroso de modo a garantir que os produtos 

farmacêuticos se encontram no seu estado ótimo de conservação, competindo ao farmacêutico 

garantir o cumprimento das normas de acondicionamento. [21] 

 Os medicamentos que necessitam de temperaturas de conservação reduzidas estão 

armazenados em frigoríficos destinados apenas ao armazenamento de medicamentos (a uma 

temperatura entre os 2 a 8ºC); e os medicamentos fotossensíveis estão protegidos da luz. [22]  

Os SF dispõem de sistemas de climatização, existindo um programa informático “Sirius 

Stockage Monopaste” que regista os valores de temperatura e humidade, ao longo do dia, 

através de sondas acopladas a um computador. Este sistema permite controlar a temperatura e 
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humidade, em todos os locais de armazenamento de medicamentos, de modo a que estes se 

encontrem dentro dos seguintes valores: [21] 

 

 Temperatura (°C) Humidade (%) 
Sala de distribuição 15-25 30-60 
Armazém de soros 10-25 30-60 

Armazém geral 15-25 30-60 
Frigoríficos 2-8 -- 

 

 Uma vez ultrapassados estes limites, o alarme do sistema dispara, emitindo um sinal 

sonoro, para que se proceda à tomada de conhecimento da anomalia e respetiva correção. O 

elemento responsável deve depois efetuar a análise do desvio ocorrido. [21] 

O farmacêutico, como responsável pela medicação armazenada, não dispensará a 

medicação afetada enquanto não se comprovar que o desvio ocorrido não afetou a qualidade, 

segurança e eficácia. [21] 

  O controlo da temperatura da medicação nos Serviços Clínicos é da responsabilidade da 

Chefia de enfermagem ou do elemento designado pela mesma. Em caso de registo de 

temperatura anómala, os SF devem ser contactados. [23] 

 

7.2. Registo e controlo dos prazos de validade 

Os prazos de validade de todos os produtos são cuidadosamente analisados, por forma 

a cumprir a regra FEFO (First Expire, First Out). Esta regra determina que o primeiro produto a 

ser utilizado deve ser o que apresenta menor prazo de validade. [21] 

Mensalmente, é emitida uma listagem com os produtos cuja validade termina num período 

de três meses. Quando há medicamentos cuja validade está a expirar, é-lhes colocado um rótulo 

com uma etiqueta “atenção à validade” e tenta-se escoar para outra unidade hospitalar, onde se 

esteja a utilizar. [21] 

No caso de não haver consumo desse produto, deve ser retirado da prateleira e guardado 

em local reservado para eventual recolha do fornecedor ou incineração. [21]  

 

7.3. Áreas de armazenamento 

O armazenamento de todos os medicamentos e produtos farmacêuticos é realizado por 

ordem alfabética do seu princípio ativo, em gavetas e prateleiras devidamente rotuladas, e de 

acordo com as áreas discriminadas de seguida. Em todos os casos em que existem diferentes 

dosagens do mesmo princípio ativo, estas são diferenciadas através da colocação de rótulos de 

cores distintas, de acordo com o número de dosagens existentes. [22] 



Relatório de Estágio | Rute Batista 
 

CHTMAD, EPE- Unidade Hospitalar de Chaves 25 

Existe um cuidado notório para que todos os requisitos legais e as normas instituídas 

relacionadas com o armazenamento sejam cumpridos, sendo que, tal como referido 

anteriormente, todas as salas do serviço onde existam fármacos e/ou matérias-primas, bem 

como os frigoríficos estão equipados com dispositivos de controlo de humidade e temperatura 

(termohigrómetros) de forma a garantir a monitorização contínua e o registo destes dois 

parâmetros. Para além disso, há um cuidado permanente em obedecer às regras de rotação de 

stocks- FEFO. 

 

7.3.1. Armazém geral 

No armazém dos SF, os medicamentos 

injetáveis de pequeno volume e as formulações 

orais, retais e tópicas, bem como, o material de 

penso, estão arrumados nas prateleiras ou 

gavetas de armários articulados (Figura 1), nunca 

em contacto direto com o chão, de modo a haver 

circulação de ar entre eles. Todos os produtos 

farmacêuticos estão devidamente rotulados e 

arrumados, nas prateleiras ou gavetas, por forma 

farmacêutica e por ordem alfabética do princípio 

ativo.  

Neste armazém, encontram-se também armazenados antibióticos que não necessitam 

de justificação, soros de pequeno volume, leites, papas, preparações para nutrição entérica, 

meios de contraste e soluções desinfetantes não-inflamáveis. Estes estão armazenados em 

estantes que permitem uma fácil circulação do ar e uma limpeza eficaz. 

Os medicamentos e reagentes que necessitam refrigeração (por exemplo, eritropoietinas, 

insulinas, vacinas) estão armazenados nos frigoríficos que se encontram neste armazém. 

 

  

Figura 1. Armários articulados 
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7.3.2. Sala de preparação e distribuição 

Esta sala dispõe de um sistema 

semiautomático de dispensa de medicação: 

KARDEX® Pharmatriever (Figura 2). Este constitui 

um armário rotativo de armazenamento, que é 

apoiado por uma aplicação informática denominada 

MERCURIO®. Neste armário os medicamentos 

estão armazenados individualmente, tendo cada 

medicamento uma ou várias gavetas atribuídas 

conforme o tamanho da embalagem, o consumo 

pelos serviços com Sistema de Distribuição de 

Medicamentos em Dose Unitária e o número de lote. O facto de ter uma aplicação informática 

de apoio facilita o acesso virtual ao armário para, por exemplo, verificar existências, stocks 

mínimos, stocks máximos, gavetas atribuídas a cada medicamento, taxa de ocupação do 

armário, e controlar os prazos de validade.  

[24] 

No processo de Sistema de Distribuição de Medicamentos em Dose Unitária com o 

KARDEX® Pharmatriever, a aplicação informática MERCURIO® compila a informação dos 

medicamentos que são inseridos pelas farmacêuticas no sistema GHAF®, agrupando-a por 

medicamento. Como tal, cada gaveta só é aberta uma vez, poupando-se tempo na preparação 

da medicação e diminuindo-se a probabilidade de se cometer erros de preparação. [20]  

Nesta mesma sala existem várias gavetas (Figura 

3) onde estão armazenados medicamentos já adaptados 

à dose unitária, de forma a facilitar a distribuição. Cada 

gaveta só contém um tipo de medicamento e está 

devidamente rotulada. 

Os antibióticos de justificação obrigatória e as 

preparações para nutrição parentérica encontram-se 

também armazenados nesta sala. 

As soluções concentradas de eletrólitos (CaCl2 

10%, NaCl 20%, KCl 7,5%, MgSO4 50%, KH2PO4) estão igualmente armazenadas nesta sala, 

devidamente organizadas num armário fechado e separado das soluções comuns de diluição. [22] 

 

  

Figura 2. Kardex® Pharmatriever 

Figura 3. Gavetas com stock de recurso 
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7.3.3. Armazém de soros 

Os injetáveis de grande volume encontram-se no armazém de soros, que constitui uma 

sala de grandes dimensões situada junto às instalações dos SF. As embalagens ficam assentes 

em estrados de PVC. 

 

7.3.4. Gabinete dos Farmacêuticos 

Os estupefacientes e psicotrópicos estão 

armazenados no Gabinete dos Farmacêuticos, de acordo 

com a legislação, em local reservado, com fechadura de 

segurança. Os estupefacientes estão armazenados num 

cofre com prateleiras e as benzodiazepinas num armário 

fechado à chave (Figuras 4 e 5), estando todos os 

medicamentos devidamente separados e rotulados.  

 

 

7.3.5. Armazém de produtos 

inflamáveis/corrosivos 

Os inflamáveis encontram-se armazenados numa zona individualizada do restante 

armazém cujo acesso é feito pelo exterior. Este local tem armários com prateleiras com bordos 

(para proteção em caso de derrame) e está devidamente equipado com segurança contra 

incêndios (Extintor), detetor de fumo, sistema de ventilação e sinalética adequada. 

 

7.3.6. Sala de ambulatório 

Os medicamentos destinados ao ambulatório encontram-se armazenados na sala de 

ambulatório, em estantes ou no frigorífico presente neste local, para permitir uma fácil e rápida 

dispensa ao utente. Estes estão também devidamente identificados e distribuídos. 

 

7.3.7. Sala de Farmacotecnia 

As matérias-primas encontram-se armazenadas em armários metálicos na sala de 

Farmacotecnia. 

 

7.3.8. Outros 

 Os gases medicinais, tendo-se tornado há pouco tempo responsabilidade dos SF, 

encontram-se armazenados num local separado dos restantes armazéns.  

Figura 4. Cofre 

destinado ao 
armazenamento dos 
estupefacientes 

Figura 5. Armário 

destinado ao 
armazenamento das 
benzodiazepinas 



Relatório de Estágio | Rute Batista 
 

CHTMAD, EPE- Unidade Hospitalar de Chaves 28 

8. PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACOTECNIA 

 

8.1. Medicamentos manipulados 

Atualmente, ao contrário do que sucedia há uma década, são poucos os medicamentos 

que se produzem nos hospitais. Apesar da preparação de medicamentos se ter alterado, 

mantém-se a exigência de produzir preparações farmacêuticas seguras e eficazes, sendo que 

para esse objetivo ser alcançado é necessário haver uma estrutura adequada e um sistema de 

procedimentos que assegure um “Sistema de Qualidade na Preparação de Formulações 

Farmacêuticas”. [8] 

A preparação de medicamentos manipulados é regulamentada pelo Decreto-Lei 

n.º95/2004, de 22 de Abril [25] e pela Portaria n.º 594/2004 de 2 de Junho [26], que aprova as Boas 

Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e 

Hospitalar. Visando criar um padrão elevado de qualidade dos medicamentos manipulados, as 

normas aprovadas incidem sobre oito vertentes essenciais: pessoal, instalações e 

equipamentos, documentação, matérias-primas, materiais de embalagem, manipulação, controlo 

de qualidade e rotulagem que devem ser criteriosamente cumpridas. [26] 

Quando é rececionado nos SF (em papel ou informaticamente) a prescrição ou pedido, a 

farmacêutica analisa a prescrição quanto a: dose, posologia, via de administração, duração do 

tratamento, interações, stock disponível, necessidade de requisitos especiais. 

A preparação é realizada de acordo com as instruções de trabalho com as Boas Práticas. 

[26] 

Nesta unidade hospitalar, o departamento que envolve a área de produção tem a sua 

atividade bastante limitada. Apesar de raras, as preparações que se fazem são essencialmente: 

– Papéis medicamentosos (Pediatria); 

– Solução de salicilato de sódio (Fisiatria); 

– Solução para tratamento de mucosite oral ou “Solução IPO”; 

– Manipulados (Dermatologia). 

É na sala de Farmacotecnia que estas são preparadas, na maioria das vezes, por TDT. 

No entanto, é sempre da responsabilidade das farmacêuticas a supervisão e intervenção no 

processo de fabrico de todas as formulações, bem como a requisição das matérias-primas 

necessárias à produção. 

Todas as formas farmacêuticas preparadas são devidamente embaladas e rotuladas com 

a informação necessária a uma utilização adequada (nome do produto, fórmula, condições de 
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conservação, data de fabrico, prazo de validade e assinatura do responsável pela preparação e 

da validação), sendo ainda preenchida uma ficha de preparação (Anexo 7).  

Durante os dois meses de estágio, tive a oportunidade preparar papéis medicamentosos 

de primetamina, para uso pediátrico. 

 

8.2. Reembalagem e rotulagem de medicamentos 

A dispensa de medicamentos em dose unitária determina muitas vezes a necessidade de 

reembalar os medicamentos, ajustando assim a oferta da Indústria Farmacêutica ao serviço 

prestado pelos SF. 

A reembalagem e rotulagem de medicamentos unidose deve ser efetuada de maneira a 

assegurar a segurança e qualidade do medicamento, constituindo objetivos deste processo: 

 Permitir aos SF disporem do medicamento, na dose prescrita, de forma 

individualizada, permitindo reduzir o tempo de enfermagem dedicado à preparação da medicação 

a administrar, reduzir os riscos de contaminação do medicamento, reduzir os erros de 

administração e uma maior economia; 

 Garantir a identificação do medicamento reembalado (nome genérico, dose, lote, 

prazo de validade); 

 Proteger o medicamento reembalado dos agentes ambientais; 

 Assegurar que o medicamento reembalado pode ser utilizado com segurança, 

rapidez e comodidade. [8] 

A quantidade de medicamentos a reembalar deverá ser inferior ao consumo de seis 

meses e cada linha de montagem de um medicamento deverá estar perfeitamente separada das 

outras. [8] 

Nos SF desta unidade hospitalar, o processo de 

reembalagem e rotulagem é realizado no Gabinete dos 

Técnicos de Farmácia, que tem uma zona reservada a este 

fim. Esta área tem como responsável uma farmacêutica e 

possui um equipamento automatizado de reembalagem de 

formas orais sólidas de medicamentos (AutoPak MDD TM) 

(Figura 6). 

Figura 6. Equipamento de reembalagem 
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No rótulo dos medicamentos reembalados (Figura 7) por estes SF consta a seguinte 

informação: 

 DCI;   

 Forma farmacêutica; 

 Dosagem; 

 Prazo de validade; 

 Lote de fabrico; 

 Lote da reembalagem; 

 Laboratório fabricante; 

 Indicações para o correto uso e conservação do medicamento (se necessário). 

Com este equipamento são garantidas as condições de segurança e é possível a 

identificação correta do medicamento reembalado, podendo reembalar comprimidos ou cápsulas 

com ou sem a sua embalagem de origem. 

No caso de serem reembalados comprimidos ou cápsulas soltos, o prazo de validade é 

de 6 meses ou 25% do tempo remanescente do indicado na embalagem original (se a validade 

for inferior a 6 meses). Se os comprimidos ou cápsulas forem reembalados na sua embalagem 

de origem, o prazo de validade é igual àquele que vem inscrito na embalagem do medicamento. 

[27] 

A libertação do lote de reembalagem é feita somente após a validação pela farmacêutica 

responsável pela área, envolvendo a verificação da conformidade do produto final com o rótulo. 

[27] 

 

 

9. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

A distribuição do medicamento “é uma função da Farmácia Hospitalar que, com 

metodologia e circuitos próprios, torna disponível o medicamento correto, na quantidade e 

qualidade certas, da prescrição médica proposta, para cada doente e todos os doentes do 

Hospital”. [28] 

A utilização do medicamento no hospital pressupõe o envolvimento de diferentes 

profissionais de saúde com os quais o farmacêutico colabora diretamente. O sistema de 

distribuição de medicamentos tem início com uma prescrição médica, que deve ser validada pelo 

FH, terminando com a administração do medicamento ao utente pelo pessoal de enfermagem. 

Assim, a eficácia de um sistema de distribuição depende da articulação entre médicos, 

farmacêuticos e enfermeiros. [8] 

Figura 7. Rótulo de um 
comprimido reembalado 
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A distribuição de medicamentos é a atividade dos SF com mais visibilidade e onde mais 

vezes se estabelece o contacto deste serviço com os serviços clínicos da unidade hospitalar. 

Esta deve ser realizada de forma racional, controlada, segura e eficaz, ou seja, orientada para 

os seguintes objetivos: 

 Garantir o cumprimento da prescrição; 

 Racionalizar a distribuição dos medicamentos; 

 Garantir a administração correta do medicamento; 

 Diminuir os erros relacionados com a medicação (administração de medicamentos 

não prescritos, troca da via de administração, erros de doses, etc.); 

 Reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e manipulação 

dos medicamentos; 

 Racionalizar os custos com a terapêutica. [8] 

Integrado no sistema de informação e gestão dos SF, deve proceder-se a um registo 

individualizado da medicação que cada doente recebe enquanto se encontra internado ou da 

medicação fornecida pelo hospital na distribuição ambulatória, com o objetivo de monitorizar a 

terapêutica medicamentosa do doente. [8] 

A dispensa de medicamento só é efetuada perante a apresentação de uma prescrição 

médica onde devem constar os seguintes elementos: 

 Identificação correta do doente (nome, serviço, número de cama); 

 Data da prescrição; 

 Designação do medicamento por DCI e regime posológico (dose expressa 

quantitativamente indicando unidades adequadas, forma farmacêutica, via e intervalo de 

administração); 

 Identificação do médico prescritor. [8] 

Na Unidade Hospitalar de Chaves, coexistem vários Sistemas de Distribuição: 

Distribuição a doentes em regime de internamento: 

 Reposição de stocks; 

 Sistema de Distribuição de Medicamentos em Dose Unitária. 

Distribuição a Doentes em regime de ambulatório 

Distribuição individualizada, como: 

 Estupefacientes e Psicotrópicos; 

 Hemoderivados; 

 Estimulantes da eritropoiese; 

 Medicamentos Extra-formulário; 
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 Soluções concentradas de eletrólitos. 

 

9.1. Distribuição a doentes internados 

O Despacho Conjunto dos Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto do Ministro da 

Saúde e da Saúde, de 30 de Dezembro de 1991, publicado no Diário da República n.º 32, 2ª 

série de 28 de Janeiro de 1992, torna em imperativo legal o sistema de Distribuição Individual 

Diária em Dose Unitária, nos casos em que tal não é possível deve aplicar-se o sistema de 

distribuição que melhor garanta os objetivos de eficácia e segurança. [8] 

 

9.1.1. Distribuição de medicamentos por reposição de stocks 

A distribuição por reposição de stocks (tradicional/ clássica e nivelados) abrange diversos 

serviços das várias unidades do CHTMAD e tem por objetivo garantir o controlo e reposição de 

stocks, com periodicidade previamente definida, de quantidades fixas de medicamentos, 

estabelecidas para cada serviço e de acordo com as necessidades do mesmo. [29] 

A reposição de stocks nivelados apresenta como principal diferença em relação à 

distribuição clássica o facto de que neste sistema de distribuição há um nível estipulado fixo 

(qualitativo e quantitativo).  

A distribuição por reposição de stocks apresenta como principais desvantagens: o menor 

controlo das validades (especialmente dos medicamentos que não são prescritos com muita 

frequência) e condições de aprovisionamento; cabe ao enfermeiro preparar o carro com a 

medicação para os doentes e o farmacêutico limita a sua função à dispensa dos medicamentos 

solicitados. Há assim uma restrição do acesso por parte do farmacêutico ao perfil 

farmacoterapêutico do doente, o que aumenta significativamente o risco de interações 

medicamentosas, de reações adversas e de erros de dosagem e de administração. 

Na Unidade Hospitalar de Chaves, os serviços que não apresentam distribuição por dose 

unitária têm a distribuição clássica, como é o caso da Pediatria, Bloco Operatório, Hemodiálise. 

No entanto, mesmo aqueles que já estão integrados no sistema de distribuição por dose unitária 

têm um pequeno “stock de recurso” que é periodicamente reposto.  

Atualmente, a reposição por níveis apenas é praticada na reposição dos soros e no Pyxis, 

ambos nas Urgências. 

Neste tipo de distribuição, à exceção do Pyxis, o pedido é feito pelo Enfermeiro-Chefe do 

serviço através da aplicação informática GHAF®, que é rececionado nos SF, de acordo com a 

calendarização semanal, podendo eventualmente ser rececionados pedidos extra. [29] 
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Depois de a reposição dos stocks ser devidamente analisada (quantidade, tipo de 

medicamento e stock existente) e validada por uma farmacêutica, o TDT procede à contagem e 

preparação da medicação. No caso dos soros, a distribuição é realizada pelos assistentes 

operacionais, sob supervisão do TDT ou farmacêutica. [29] 

Periodicamente, os prazos de validade e condições de acondicionamento dos stocks são 

analisados, sendo que, caso haja ocorrências (e: prazo de validade expirado ou 

acondicionamento incorreto), esta é descrita no Registo de ocorrências. [29] 

O assistente técnico executa a atualização informática do stock, e é realizado o transporte 

para o serviço, nas devidas condições de acondicionamento. Após a conferência pela 

enfermagem, a requisição é rubricada e devolvida aos SF. [29] 

 

Pyxis 

Existem 3 armários Pyxis (Figura 8) no Serviço de Urgência desta unidade hospitalar, 

sendo eles da responsabilidade das 

farmacêuticas. 

Este é um sistema de dispensa automática 

composto por um conjunto de armários 

controlados eletronicamente, geridos por um 

software e interligados às aplicações existentes no 

hospital. Os armários são extremamente flexíveis 

e adaptáveis através de gavetas intermutáveis. 

A introdução do sistema Pyxis na Gestão 

de Medicamentos tem vantagens a vários níveis, 

sendo uma delas a redução de custos através da 

redução de consumos e stocks existentes nas enfermarias em causa (neste caso concreto no 

Serviço de Urgência), e ainda a nível da logística na distribuição (armazenamento e dispensa).   

Com esta tecnologia é possível obter registos acerca de todos os movimentos efetuados 

em relação aos medicamentos, o enfermeiro responsável pela administração e os doentes a 

quem se destinam.  

Este sistema para além de contribuir para o aperfeiçoamento da qualidade e gestão do 

circuito do medicamento, com uma redução nos custos e otimização da qualidade de assistência 

prestada ao doente, privilegia também a monitorização e intervenção farmacêutica. 

Figura 8. Um dos Pyxis existentes nas Urgências 
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O Sistema Pyxis Medstation permite a gestão do stock existente nos serviços, através do 

estabelecimento de stocks, máximo e mínimo, com controlo dos prazos de validade. Poderá 

funcionar de diferentes formas: 

► Substituição dos armários existentes nos serviços; 

► Complemento à Dose Unitária já existente; 

► Substituição da Dose Unitária. 

Dependendo das necessidades de cada serviço, este sistema poderá dispensar e gerir 

uma série de medicamentos, independentemente da sua forma de apresentação (comprimidos, 

cápsulas, ampolas, frascos, etc.), incluindo medicamentos de controlo mais restrito como é o 

caso dos estupefacientes e psicotrópicos. 

Os enfermeiros do Serviço de Urgência, mediante a introdução da senha pessoal, podem 

retirar os medicamentos prescritos para um determinado doente. É realizado o registo da 

quantidade dispensada, do doente e do enfermeiro que os retirou, sendo o stock 

automaticamente atualizado. 

Em suma, esta automatização visa o aperfeiçoamento da qualidade de assistência ao 

doente, objetivo primordial do farmacêutico hospitalar e dos SF. Há também um maior e melhor 

controlo dos medicamentos que são dispensados a nível do Serviço de Urgência. 

 

9.1.2. Distribuição de medicamentos em sistema de dose unitária 

O sistema de distribuição de medicamentos em dose unitária, existe nesta unidade 

hospitalar desde 2002, e consiste na dispensa da medicação em dose individual unitária, para 

um determinado período de tempo. [8] 

Este sistema de distribuição permite ao farmacêutico: 

 Estabelecer um perfil farmacoterapêutico para cada doente, aumentando o 

controlo de toda a terapêutica administrada; 

 Intervir de forma ativa na melhoria da utilização dos medicamentos junto dos 

outros profissionais de saúde, aumentando a sua participação na clínica; 

Para além disso, este sistema de distribuição apresenta ainda as seguintes vantagens: 

 Aumentar a segurança no circuito do medicamento; 

 Diminuir os riscos de interações; 

 Melhorar a racionalização da terapêutica; 

 Rentabilizar os recursos humanos do hospital, quer da equipa médica, de 

enfermagem ou farmacêutica; 

 Controlar melhor os gastos de medicamentos, evitando desperdícios; 
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 Administrar a terapêutica instituída de uma forma eficaz e segura. [8] 

Sendo o sistema de distribuição mais seguro e eficaz, requer um maior grau de 

organização e, como tal, necessita de um maior número de recursos humanos, bem como um 

grande investimento em infraestruturas, o que conduz a um aumento dos custos nos SF. 

No sistema de distribuição de medicamentos em dose unitária, intervêm diretamente o 

médico, o farmacêutico, o TDT, o AO e o enfermeiro: 

 

Figura 9. Profissionais intervenientes no sistema de distribuição unitária 

 

Na Unidade Hospitalar de Chaves, o sistema de distribuição de medicamentos em dose 

unitária é aplicado aos serviços de internamento de Medicina Interna I, Medicina II, Cirurgia 

Geral, Cirurgia III (Ginecologia, Neurologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Urologia) e 

Ortopedia. No entanto, tal como já referido, estes serviços possuem também como apoio um 

stock de medicamentos na enfermaria (stock de recurso) para cobrir as necessidades nos 

períodos em que os SF estão encerrados.  
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A medicação é preparada colocando os 

medicamentos em gavetas de malas integradas em 

carros de transporte, sendo que cada armário 

corresponde a um determinado serviço (que está 

corretamente identificado). As gavetas estão 

individualizadas e devidamente identificadas com o 

número da cama e nome de cada utente.  

 

A medicação é preparada pelos SF todos os 

dias para um período de 24h, à exceção da sexta-feira, 

em que é preparada para 72h, isto porque os SF desta unidade hospitalar estão encerrados aos 

fins-de-semana e feriados. 

Passo agora a descrever em pormenor o funcionamento do sistema de distribuição de 

medicamentos em dose unitária nesta unidade hospitalar: 

1. Numa primeira fase, o médico prescreve a medicação dos doentes, 

informaticamente, no GHAF®; 

2. A farmacêutica verifica na prescrição: dose, frequência, via de administração, 

interações, duplicações, adaptação do tratamento ao doente. O perfil farmacoterapêutico é 

elaborado após a validação e processamento da medicação; 

3. Após selecionar a informação pretendida, esta é enviada ao Kardex® e o TDT faz 

a distribuição por medicamento, que é introduzido na gaveta de cada doente; 

4. As malas de medicação, de cada serviço, são depois entregues pelos AO. Caso 

haja medicamentos de frio, estes são retirados na hora da entrega, devidamente identificados 

por doente com indicação de guardar no frigorífico, sendo transportados numa mala térmica com 

o nome do serviço a que se destina. [30] 

Se houver medicação que não foi gasta pelos doentes no dia anterior, esta é devolvida 

aos SF. A medicação devolvida é depois contabilizada e revertida no sistema informático GHAF® 

pelos TDT. Isto constitui uma vantagem deste sistema de distribuição uma vez que os SF gerem 

mais facilmente os seus stocks e o farmacêutico deteta mais facilmente erros ou falhas de 

administração de medicamentos. 

 

9.2. Distribuição a doentes em regime de ambulatório 

A evolução da tecnologia do medicamento permitiu que um número significativo de 

doentes possa fazer os seus tratamentos em regime de ambulatório, possibilitando assim reduzir 

Figura 10. Malas, com gavetas, integradas em 

carros de transporte 
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os custos e os riscos (por exemplo, infeções nosocomiais) associados ao internamento 

hospitalar, e oferece a possibilidade do doente continuar o tratamento no seu ambiente familiar. 

[8] 

A dispensa de medicamentos a doentes em regime de ambulatório pelos SF hospitalares 

possibilita vigiar e controlar determinadas patologias crónicas e as terapêuticas prescritas em 

estabelecimentos de cuidados de saúde diferenciados, ao abrigo da legislação. A vigilância e o 

controlo são necessários pelas características das próprias patologias, pelos efeitos secundários 

graves que certos medicamentos apresentam, pela imperatividade de adesão à terapêutica, ou 

pelo elevado valor económico dos medicamentos. [8] 

Todos os medicamentos cedidos são gratuitos para o doente, sendo o seu custo 

suportado pela entidade financiadora, de acordo com a legislação referente a cada patologia. 

Esta função assistencial permite reduzir os custos para o Serviço Nacional de Saúde, pois evita 

uma hospitalização prolongada dos doentes e também porque o preço de aquisição destes 

medicamentos é inferior quando efetuada pelo hospital. [8] 

Neste tipo de distribuição o farmacêutico assume um papel importante no que diz respeito 

aos esclarecimentos dados ao doente ou seu responsável acerca dos medicamentos cedidos, 

de forma a aumentar a eficácia da terapêutica, diminuir os seus efeitos adversos e promover a 

adesão à terapêutica. 

Esta distribuição tem como requisitos: utilização do sistema informático para prescrição 

da medicação; cumprimento dos requisitos legais (referência ao Despacho de suporte à cedência 

do fármaco e assinatura e vinheta do médico prescritor); e ainda a existência de um ato médico 

de ambulatório (consulta externa ou hospital de dia) associado à prescrição, para cedência da 

medicação. [31] 

A prescrição médica (Anexo 8) deve apresentar como elementos essenciais: 

 Identificação do médico prescritor e do utente; 

 Diagnóstico/ patologia; 

 Prescrição farmacológica, que deve estar associada ao Código Hospitalar 

Nacional do Medicamento e onde devem constar os seguintes itens: DCI, dose e frequência, 

duração prevista da terapêutica; 

 Data da próxima consulta. [31] 

A dispensa ao público de medicamentos que não sejam de uso exclusivo hospitalar, só é 

permitida a: [5], [32] 

 Utentes submetidos a Cirurgia de Ambulatório, para um período não superior a 7 

dias, tendo de ficar registado no Processo Clínico destes, os seguintes elementos: substância 
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ativa, dose, via de administração, posologia, duração da terapêutica, prazo de validade do 

medicamento, número do lote de fabrico e o fabricante; [33] 

 Utentes com patologia abrangida por legislação específica; 

 Quando não exista na localidade farmácia particular; 

 Quando em situação de emergência individual ou coletiva, se verifique não haver 

no mercado local os medicamentos necessários; 

 Quando as farmácias pertençam à Santa Casa da Misericórdia e já possuam 

alvará de venda ao público. 

Na Unidade Hospitalar de Chaves, a dispensa dos medicamentos é feita de forma 

individualizada, num ambiente reservado por forma a assegurar a confidencialidade dos dados 

e a privacidade do atendimento. 

Atualmente, os SF desta unidade hospitalar dispensam medicamentos para as seguintes 

situações: 

 Paraplegias Espásticas Familiares e Ataxias Cerebelosas Hereditárias; 

 Hepatite C; 

 Hepatite B; 

 Esclerose lateral amiotrófica; 

 Esclerose múltipla; 

 Artrite reumatoide, artrite psoriática, espondilite anquilosante, artrite idiopática 

juvenil poliarticular e psoríase em placas; 

 Planeamento Familiar; 

 Cirurgia de ambulatório; 

 Insuficientes renais crónicos e transplantados renais; 

 HIV; 

 Foro oncológico. 

Os medicamentos e dispositivos médicos dispensados pelos SF são diversos e estão de 

acordo com a legislação em vigor (Anexo 9) e autorizações especiais do Conselho de 

Administração do CHTMAD, como é o caso dos medicamentos dispensados para a Hepatite B, 

pois não possuem legislação de suporte. 

No ato da dispensa, uma farmacêutica efetua a validação da prescrição através da 

verificação dos seguintes elementos: identificação do utente (nº de utente; nº do processo clínico 

do hospital, à exceção de utentes externos à instituição; morada e entidade financiadora); 

identificação completa do serviço e do prescritor; referência à legislação que suporta a cedência 

com as respetivas vinhetas, se for o caso; preenchimento correto da receita (se é legível, 
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assinatura do prescritor); data da próxima consulta, designação do medicamento por DCI, forma 

farmacêutica, dose, frequência e via de administração. [34] 

De seguida, é verificada toda a medicação tomada pelo doente, identificadas alterações 

de dose/ medicamento e possíveis interações medicamentosas. [34] 

É também realizado o ensino ao doente relativo ao modo de administração da medicação, 

via de administração, posologia, possíveis efeitos secundários e interações, eventuais condições 

especiais de armazenamento. A informação fornecida é adequada ao nível de literacia do utente, 

sendo a informação oral complementada com informação escrita. [34] 

É dispensada a medicação necessária até à próxima consulta, sem ultrapassar os 60 

dias, excetuando-se a terapêutica para os doentes com HIV que é dispensada apenas para 30 

dias (de acordo com a respetiva legislação), e as situações devidamente autorizadas pelo 

Conselho de Administração. Na própria receita, procede-se ao registo das quantidades 

dispensadas de cada medicamento, sendo esta também datada e assinada, quer pela 

farmacêutica, quer pelo doente ou seu representante. [31] 

Após o esclarecimento, o utente deve responsabilizar-se pelas condições de utilização e 

conservação dos medicamentos, assinando o Termo de Responsabilidade (Anexo 10). [31] 

Quando não é possível dispensar os medicamentos nas embalagens originais, estes são 

colocados em envelopes devidamente rotulados: DCI, posologia, quantidade fornecida. Os 

medicamentos de frio são acondicionados em bolsas térmicas e devidamente etiquetados: 

“Conversar no frigorífico”.  

As receitas incompletas (parcialmente aviadas) ficam “pendentes” e são tratadas, logo 

que possível, procedendo conforme o acordado com o utente. [31] 

Uma vez que o sistema informático não permite o controlo da medicação cedida em 

regime de ambulatório, este é feito manualmente através de fichas individuais, sendo que todos 

os doentes de ambulatório têm a respetiva “Ficha Terapêutica” (Anexo 11), um documento 

elaborado pela Farmacêutica Responsável pelos SF e arquivado em pastas de acordo com a 

patologia. Nestas fichas estão registados os dados de cada doente, a terapêutica que faz e 

aquela que lhe vai sendo fornecida. Aquando da cedência de um medicamento, regista-se a data 

e o medicamento fornecido na respetiva ficha do doente, de forma a controlar e vigiar a sua 

adesão à terapêutica, permitindo ainda a gestão dos stocks. 

 

9.2.1. Dispensa de Medicamentos em Situações de Emergência [5], [31], [32] 

Sempre que o fornecimento da medicação não possa ser assegurada pelas farmácias 

comunitárias (por exemplo, o medicamento em questão esgotou), o utente pode deslocar-se aos 
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SF hospitalares para a adquirir. Nestas situações, o utente deve apresentar-se nos SF com a 

receita médica carimbada por três farmácias comunitárias, que o comprovem. Só assim os SF 

hospitalares podem vender a medicação. 

Também no caso de ser prescrito um medicamento que necessita de ser importado, os 

já referidos medicamentos que necessitam de AUE, este também pode ser adquirido nos SF 

hospitalares já que as farmácias comunitárias não podem importar medicamentos.  

Estes são dispensados com a autorização do Conselho de Administração do Hospital. 

 

9.3. Distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial- Distribuição 

individualizada 

A distribuição dos medicamentos sujeitos a controlo especial, nomeadamente 

estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados, antibióticos, e medicamentos extra-formulário, 

é realizada de forma individualizada, sendo que o farmacêutico prepara a medicação com a 

identificação do doente. [35] 

Devido às suas características e de acordo com a Norma 57 do Projeto de acreditação 

pela JCI, também as soluções concentradas de eletrólitos são distribuídas de forma 

individualizada. O armazenamento deste tipo de soluções encontra-se restringido aos SF, ao 

Serviço de Medicina I, Bloco Operatório, Hemodiálise, Serviço de Urgência (Pyxis), tendo estas 

de ser requisitadas (Anexo 12) aos SF antes de cada administração ou, no período de 

encerramento dos SF, ao serviço de Medicina I. [22] 

Conforme o tipo de medicação, é utilizado um modelo específico de 

prescrição/distribuição e é verificado o seu correto preenchimento. [35] 

 

9.3.1. Estupefacientes e psicotrópicos 

Tal como já referido, estes medicamentos estão sujeitos a legislação especial (Decreto-

Lei n.º 15/93 de 22 de Janeiro, que estabelece o “Regime jurídico do tráfico e consumo de 

estupefacientes e psicotrópicos”, o Decreto Regulamentar n.º 61/94 de 3 de Setembro e a 

Portaria n.º 981/98 de 8 de Junho sobre “Execução das medidas de controlo de estupefacientes 

e psicotrópicos”). 

Os estupefacientes e psicotrópicos, pelas suas características e legislação própria, 

exigem, por parte dos farmacêuticos da farmácia hospitalar, um controlo efetivo dos stocks 

existentes nos serviços, sendo estes os responsáveis pelo processamento de todo o seu circuito, 

desde a aquisição até à dispensa. 
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Devido ao facto de os SF se encontrarem encerrados aos fins-de-semana e feriados e de 

não fazerem prevenção, há necessidade de existir um pequeno stock nos serviços.  

Segundo a Norma 52 do Projeto de acreditação pela JCI, é obrigatório o Enfermeiro-chefe 

ou substituto leal validar o stock dos estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas 

diariamente, registando a quantidade que existe efetivamente no stock, excetuando-se os 

serviços com Pyxis (Urgência). [36] 

Foi previamente definida uma lista destes medicamentos necessários a cada serviço e as 

respetivas quantidades, de modo a manter-se um stock fixo. À medida que estes vão sendo 

administrados, o enfermeiro que administra tem de realizar o respetivo registo num impresso 

autocopiativo (modelo n.º 1509 - Anexo X, exclusivo da Imprensa Nacional Casa da Moeda – 

INCM). Este impresso (Anexo 13) tem de ser preenchido por cada medicamento, mencionando: 

descrição do medicamento (DCI, dosagem, forma farmacêutica), nome do doente, nº da 

cama/processo, nº de unidades administradas, rubrica e nº mecanográfico do responsável pela 

administração e data. [36] 

A dispensa é feita por uma farmacêutica, após a receção e verificação do correto 

preenchimento do respetivo impresso, assinado pelo Diretor de Serviço ou legal substituto, sendo 

que juntamente com o medicamento é também enviado um novo impresso. No impresso 

preenchido, a farmacêutica procede ao registo do nº de registo e a quantidade fornecida e 

preenche o campo “Entregue por” (assinatura, nº mecanográfico, data). [36] 

A receção é realizada pelo Enfermeiro-chefe ou legal substituto, que confere a medicação 

recebida e preenche, no impresso, o campo “Recebido por” (assinatura, nº mecanográfico, data). 

O original do impresso é entregue aos SF, onde é arquivado e o duplicado permanece no serviço 

requisitante. [36] 

Estes impressos são conferidos mensalmente sendo obrigatório por lei fazer o registo 

periódico de entradas e saídas destes medicamentos, tarefa levada a cabo pelas farmacêuticas 

e pelos administrativos.  

No final de cada mês é impresso um mapa mensal destes produtos através do programa 

GHAF® (utilizado para debitar, ao centro de custo de serviço requisitante, os medicamentos 

fornecidos) e procede-se à contagem de produtos existentes no armário e no cofre (existências 

na prateleira), sendo estes valores comparados.  
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9.3.2. Hemoderivados 

  Os hemoderivados são definidos como medicamentos preparados à base de 

componentes do sangue, nomeadamente a albumina, os concentrados de fatores de coagulação 

e as imunoglobulinas de origem humana. 

  O Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro, dos Ministério da Defesa e da 

Saúde, define que todas as atividades que dizem respeito à requisição, distribuição e 

administração destes medicamentos derivados do plasma têm de ser registadas em impresso 

próprio e oficial. Este despacho tem por finalidade organizar e uniformizar ficheiros hospitalares 

que registem, com rigor, a identificação dos lotes, dos fabricantes e distribuidores dos produtos 

hemoderivados, bem como dos doentes aos quais são administrados, para que se possa 

credivelmente investigar a eventual relação de causalidade entre a administração terapêutica 

destes medicamentos e a deteção de uma doença infeciosa transmissível pelo sangue. [37] 

Esta requisição oficial (modelo nº1304 da Imprensa Nacional Casa da Moeda – INCM) é 

constituída por duas vias: “Via Farmácia” e “Via Serviço” (Anexo 14). A primeira via é 

autocopiativa e contém as instruções para o seu preenchimento, circuito e arquivo. 

Para que se proceda à dispensa de medicamentos hemoderivados nos SF, os impressos 

têm de apresentar os quadros A e B (identificação do médico e do doente, hemoderivado 

prescrito, dose, diagnóstico) devidamente preenchidos pelo médico prescritor. Aquando da 

dispensa, a farmacêutica verifica se a requisição está devidamente preenchida e procede ao 

preenchimento do quadro C: nome do produto fornecido; quantidade; nº do lote; Laboratório 

fornecedor; data da dispensa; CAUL atribuído ao lote pelo INFARMED. 

Na receção da medicação, o enfermeiro assina e data o impresso ficando a “Via 

Farmácia” com a farmacêutica, que a arquiva no dossier reservado para o efeito, durante um 

período de 50 anos.  

No momento da administração o enfermeiro regista-a na “Via Serviço”, e arquiva o 

documento no processo clínico do utente. Os produtos não administrados no prazo de 24h e 

atendendo às condições de conservação do rótulo têm que ser obrigatoriamente entregues aos 

SF, juntamente com a “Via Serviço” devidamente preenchida com a justificação da devolução 

(Quadro D), que é fotocopiada e arquivada, e depois novamente enviada ao serviço. 

Nestes SF, os produtos derivados do plasma humano mais requisitados são: 

 Albumina Humana 20%; 

 Imunoglobulina Anti-D (Rh); 

 Imunoglobulina Humana G; 

 Complexo de pro-trombina humano. 
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Todos os boletins analíticos e certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED, e que são 

exigidos em todas as aquisições, são arquivados nos SF de acordo com a legislação. 

Os hemoderivados distribuídos durante o ano são registados em documentos próprios 

(Anexo 15) onde constam: data; designação do Produto; número de registo, quantidade, lote. 

Estes juntamente com o registo de entrada permitem fazer o balaço mensal do consumo de 

hemoderivados. 

 

9.3.3. Antibióticos 

A par da descoberta de novos agentes, de há muito, é reconhecida a capacidade de os 

microrganismos adquirirem resistências a fármacos a que anteriormente eram sensíveis, sendo 

particularmente evidente em meio hospitalar, devido a prescrições intensivas, e muitas vezes 

imponderadas, de antibióticos.  

A utilização de antibióticos pressupõe um controlo rigoroso, o qual depende do empenho 

e preocupação de todos os profissionais de saúde.  

Um correto uso dos antibióticos traz benefícios ao utente, ao proporcionar um tratamento 

mais eficaz, levando simultaneamente à diminuição da probabilidade de surgirem resistências. É 

pois essencial que esteja estabelecida uma política racional e cientificamente apoiada que, de 

forma dinâmica, uniformize critérios de seleção e que contribua para suster os riscos de uso 

indiscriminado de antibióticos. 

No sentido de minimizar esta situação há normas implementadas pela Comissão de 

Farmácia e Terapêutica a nível do CHTMAD, nas quais os agentes anti-infeciosos são integrados 

nas seguintes categorias: 

 Antibióticos de utilização livre – são fármacos seguros e baratos que podem 

ser utilizados livremente não sendo necessária justificação para o seu uso; 

 Antibióticos de justificação – estes fármacos (imipenem+cilastatina, 

piperaciclina+tazobactam, vancomicina, tobramicina, netilmicina) apenas podem ser utilizados 

em situações especiais, em infeções graves com um determinado padrão de resistência. Tem de 

ser realizada uma requisição pelo médico em nome do doente, sendo obrigatória a justificação. 

Dentro desta categoria, há ainda aqueles que necessitam da autorização por parte da Direção 

Clínica (linezolide, meropenem, colistimetato de sódio). (Anexo 16) 

Em qualquer prescrição de antibióticos, o sistema informático assume automaticamente 

a duração de tratamento de uma semana, à exceção do linezolide, cuja duração de tratamento 

assumida é de duas semanas. 



Relatório de Estágio | Rute Batista 
 

CHTMAD, EPE- Unidade Hospitalar de Chaves 44 

É da responsabilidade das farmacêuticas validar as prescrições verificando a adequação 

do antibiótico prescrito à situação clínica do doente (conforme as normas estabelecidas).  

Depois de validada, a requisição é aviada pelos TDT. 

A política de racionalização do uso de antibióticos tem que ser regularmente renovada 

uma vez que estão constantemente a surgir novos antibióticos no mercado. 

 

9.3.4. Medicamentos extra-formulário 

O FHNM não é um instrumento limitativo da prescrição médica e, para determinadas 

patologias e hospitais especializados ou diferenciados, pode não contemplar situações clínicas 

especiais, podendo nestes casos a Comissão de Farmácia e Terapêutica ou outras dela 

dependentes deliberar sobre a utilização de fármacos não contemplados no mesmo. [11] 

Nestas situações e no âmbito duma terapêutica racional, o aspeto económico não deve 

ser esquecido pelo que a dispensa de medicamentos extra-formulário deve estar submetida a 

um rigoroso controlo. 

Assim, sempre que um médico prescreve um medicamento extra-formulário utiliza uma 

requisição especial de justificação de receituário de medicamento extra-formulário (Anexo 17), 

no qual justifica a necessidade do medicamento, nomeadamente que não existe no FHMN ou 

Adenda nenhum medicamento alternativo, ou porque considera este necessário.  

Cada requisição só é válida para uma semana, sendo necessária nova requisição caso o 

tratamento com o medicamento se prolongue por mais tempo. 

 

9.3.5. Estimulantes da eritropoiese 

A legislação em vigor nomeadamente os Despachos n.º 3/91 de 8 de Fevereiro alterado 

pelo Despacho n.º 11 619/2003 de 22 de Maio, e n.º10/96 de 16 de Maio, (Acesso à Hormona 

Eritropoietina para os doentes insuficientes renais crónicos) e n.º 9 825/98 de13 de Maio (Acesso 

ao medicamento Eritropoietina Humana Recombinante), regulam a prescrição, distribuição e a 

comparticipação desse medicamento aos doentes renais crónicos, tanto internados como a fazer 

diálise em centros extra hospitalares. [8] 

Estes medicamentos (eritropoetina, darbepoetina e metoxi polietilenoglicol-epoetina beta) 

são fornecidos pelos SF, estando a sua dispensa a cargo das farmacêuticas que, diariamente e 

mediante a apresentação de um mapa de prescrição diária (Anexo 18), trazido pelas AO do 

Serviço de Hemodiálise, enviam a medicação por doente, para o serviço.  
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No mapa é registado o número de lote de cada injetável e é feita uma fotocópia do mesmo 

para ser enviada para o Serviço de Hemodiálise, juntamente com a mala térmica que acondiciona 

estes medicamentos. O original fica arquivado nos SF. 

Mensalmente, é realizado um mapa de controlo, no qual são registados todos os 

estimulantes da eritropoiese fornecidos, por doente. Esta é depois enviada para o Serviço de 

Hemodiálise, sendo conferida pelo enfermeiro responsável. 

 

 

10. DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

10.1. Devolução 

Todos os medicamentos do stock/ armário de recurso cujo prazo de validade termine no 

período de 3 meses e os medicamentos cuja devolução tenha sido solicitada pelos SF (alerta do 

INFARMED ou do fornecedor) têm de ser devolvidos pelo Enfermeiro-chefe do serviço aos SF.[38] 

Aquando da receção, os SF devem efetuar a triagem e registar no GHAF®: nome do 

serviço, DCI, dosagem e forma farmacêutica, prazo de validade, número de lote, número de 

unidades devolvidas. Posteriormente, deverá ser impressa esta informação, em duplicado e 

assinada pelos SF e pelo Enfermeiro-chefe. [38] 

Na medicação fornecida em distribuição individual diária (DID), todos os medicamentos 

não administrados devem ser devolvidos pelo enfermeiro responsável do doente aos SF, sendo 

a devolução registada pelos SF, no GHAF® (perfil do doente). 

As condições de transporte dependem do tipo de medicação: 

 Estupefacientes e psicotrópicos – devem ser devolvidos pelo Enfermeiro-chefe 

diretamente à farmacêutica responsável pelo serviço em causa, acompanhados do Anexo X – 

modelo nº1509 devidamente preenchido; 

 Hemoderivados – devem ser devolvidos aos SF acompanhados pelo duplicado do 

modelo nº1804 – Medicamentos Hemoderivados (folha “via serviço”), onde constem as unidades 

administradas e as devolvidas; 

 Medicação da DID – deve ser devolvida na respetiva gaveta (mala unidose) e, 

caso não seja possível, deverá ser devolvida em saco individualizado, no dia seguinte (dias úteis) 

à não administração da toma, com etiqueta identificativa do doente e data da devolução; 

 Restante medicação e outros produtos farmacêuticos – devem ser devolvidos 

acondicionados em contentores. [38] 
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Todos os produtos que necessitarem de frio devem ser devolvidos em mala térmica com 

acumulador. [38] 

 

10.2. Reutilização 

Para poder ser realizada a reutilização dos medicamentos, é necessário que sejam 

cumpridos os seguintes critérios: 

 Inscrição visível da substância ativa, dosagem e prazo de validade; 

 Ausência de indícios de exposição a agentes de deterioração; 

 No caso de medicamentos que necessitem de frio, deverá haver garantia 

inequívoca de que não estiveram expostos a temperaturas acima das recomendadas. [38] 

 

 

11. INFORMAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES DO FARMACÊUTICO HOSPITALAR 

 

11.1. Informação sobre medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

A informação sobre medicamentos e outros produtos farmacêuticos é uma atividade 

farmacêutica importante que deve ser realizada tanto aos doentes como aos outros profissionais 

de saúde. 

O farmacêutico deve ter a capacidade de procurar, avaliar e tratar a informação de forma 

adequada a cada situação, podendo para isso recorrer a várias fontes bibliográficas. 

 Atualmente está ainda disponível o Centro de Informação do Medicamento e dos 

Produtos de Saúde (CIMI) que constitui um serviço de atendimento especializado do INFARMED. 

Este responde a pedidos de informação e esclarecimento de dúvidas relacionadas com 

medicamentos e produtos de saúde a todos os profissionais de saúde, agentes do sector, 

estudantes e público em geral. [39] 

A crescente complexidade e número de novos medicamentos requer a criação de um 

centro de informação de medicamentos (CIM), nos SF hospitalares, que compilam e tratam a 

informação científica sobre medicamentos e a transmitem a outros profissionais de saúde. [8] 

A Unidade Hospitalar de Chaves não possui um CIM criado de acordo com as normas, 

no entanto, é já desenvolvida atividade na área da Farmácia Clínica no sentido de informação 

sobre medicamentos aos serviços e aos doentes, sendo que os SF são, de facto, cada vez mais 

solicitados para a colaboração na prestação de informação. 

A informação e emissão de pareceres podem ser realizadas por solicitação (passiva) ou 

de forma ativa. [40] 
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A solicitação de informação pode ser feita telefonicamente, pessoalmente ou por escrito. 

É realizado um pedido de informação aos SF, ficando registado no modelo de pedido de 

informação. Mediante o pedido, analisa-se se já existe informação em base de dados, caso 

contrário, é realizada uma pesquisa bibliográfica, sendo registadas as fontes de informação 

consultadas. Posteriormente, é elaborada a resposta e as informações prestadas são guardadas 

em base de dados no registo de informações enviadas. [40] 

Quando a informação é prestada de forma ativa, os SF recolhem informação que 

considerem relevante, analisando e filtrando-a para que esta seja concreta e sucinta. A 

informação é depois divulgada aos diversos serviços, via intranet, e-mail, papel ou através de 

seminários. [40] 

Durante o meu estágio houve situações em que foram colocadas questões sobre 

condições de conservação de medicamentos, forma de administração, compatibilidades de 

fármacos, ajuste de doses e diluições. Pude notar que os enfermeiros são os profissionais que 

mais recorrem aos SF para procurar esclarecimentos, mas também os médicos o fazem com 

alguma regularidade. 

 

11.2. Farmacovigilância 

A farmacovigilância consiste num processo de deteção, notificação, caracterização e 

imputação de uma reação adversa a um medicamento (RAM) tendo como principais objetivos: 

 Monitorizar da segurança dos medicamentos; 

 Avaliar periódica da relação benefício/risco dos medicamentos; 

 Garantir a segurança dos utentes. 

Em Portugal, o Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em 1992, pelo Despacho 

Normativo n.º 107/92, de 27 de Junho, [41] e é atualmente regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 

20/2013, de 14 de fevereiro [42]. O INFARMED é a entidade responsável pelo acompanhamento, 

coordenação e aplicação deste sistema. 

Os hospitais constituem unidades de farmacovigilância, sendo de primordial importância 

pela inovação e agressividade de muitos dos fármacos usados nestes locais. Todos os 

profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos hospitalares, integram a estrutura do Sistema 

Nacional de Farmacovigilância, tendo por isso a obrigação de enviar informação sobre todas as 

RAM que detetem. [8] 

Deve haver a recolha e registo adequado de qualquer ação adversa grave ou não 

esperada a um medicamento e as notificações devem ser comunicadas o mais rápido possível 
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às Unidades Regionais de Farmacovigilância ou ao INFARMED, utilizando um impresso próprio. 

[8] 

 

11.3. Atividades farmacêuticas na Enfermaria 

A nível das enfermarias dos vários serviços, cabe ao farmacêutico a vigilância da 

conservação dos stocks de medicamentos assim como a verificação do cumprimento de 

protocolos e linhas orientadoras de terapêutica de forma eficaz e atualizada, de acordo com as 

características de cada enfermaria. 

Trimestralmente as farmacêuticas realizam ainda a verificação dos prazos de validade de 

todos os produtos do stock/ armário de recurso, de acordo com o que está estipulado pelas 

Normas de procedimento do CHTMAD. [38] 

 

11.4. Participação em Comissões Técnicas 

As Comissões Técnicas constituem órgãos consultivos indispensáveis à implementação 

de regras, normas e procedimentos de utilização de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos. Estas são assim fundamentais instrumentos multidisciplinares de decisão sobre 

a emanação de pareceres que contribuem a diversos níveis para a melhoria da qualidade dos 

cuidados de saúde prestados. 

A participação, quer como membro integrante quer como órgão consultivo, nestas 

Comissões Técnicas constitui uma das funções dos farmacêuticos hospitalares. [8] 

 

11.4.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

O CHTMAD segue o regulamentado pelo Despacho nº1083/2004, sendo a Comissão de 

Farmácia e Terapêutica constituída por seis elementos, estando em paridade de número de 

médicos e farmacêuticos e é presidida pelo Diretor Clínico. [43] 

De acordo com a legislação em vigor e o regulamento interno do CHTMAD, compete-lhe:  

 Atuar como órgão de ligação entre os serviços de ação médica e os SF; 

 Elaborar as Adendas privativas de aditamento ou de exclusão ao FHNM e ao 

manual de farmácia; 

 Velar pelo cumprimento do FHNM e sua Adenda; 

 Pronunciar-se, quando solicitada pelo seu presidente e sem quebra das normas 

deontológicas, sobre a correção da terapêutica prescrita aos doentes; 

 Apreciar em cada serviço os custos da terapêutica que periodicamente lhe são 

submetidos, após emissão de parecer obrigatório pelo diretor dos SF; 
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 Elaborar, observando parecer de custos, a emitir pelo diretor dos SF, a lista de 

medicamentos de urgência que devem existir nos serviços de ação médica; 

 Pronunciar-se sobre a aquisição de medicamentos que não constem do FHNM, 

sendo os pareceres e relatórios enviados ao INFARMED trimestralmente; 

 Propor o que tiver por conveniente, dentro das matérias da sua competência. [6], 

[43]  

 Esta Comissão reúne, no mínimo, trimestralmente, podendo também reunir sempre que 

o presidente a convoque e tem por objetivo recolher informação relativa à prescrição e utilização 

dos medicamentos, tendo em vista a eficácia do tratamento, a poupança e racionalidade na 

gestão de stocks. [43] 

 

11.4.2. Comissão de Ética para a Saúde 

A Comissão de Ética tem como função garantir o cumprimento de padrões de ética no 

exercício das ciências médicas, de forma a proteger e garantir a dignidade e integridade 

humanas, procedendo à análise e reflexão sobre temas da prática médica que envolvam 

questões de ética.  

Este órgão tem uma composição multidisciplinar e é constituído por sete membros 

designados de entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos, juristas, teólogos, psicólogos, 

sociólogos ou profissionais de outras áreas das ciências sociais e humanas. [44] 

A Comissão de Ética rege-se pelas disposições constantes do Decreto-Lei n.º 97/95, de 

10 de Maio, e compete-lhe essencialmente: 

 Zelar pela salvaguarda da dignidade e integridade humanas; 

 Emitir pareceres sobre questões éticas; 

 Pronunciar-se sobre os protocolos de investigação científica, nomeadamente os 

que se refiram a ensaios de diagnóstico ou terapêutica e técnicas experimentais que envolvem 

seres humanos e seus produtos biológicos; 

 Manifestar-se quanto aos pedidos de autorização para a realização de ensaios 

clínicos e fiscalizar a sua execução; 

 Pronunciar-se sobre a suspensão ou revogação da autorização para a realização 

de ensaios clínicos; 

 Reconhecer a qualificação científica adequada para a realização de ensaios 

clínicos, relativamente aos médicos da instituição; 

 Promover a divulgação dos princípios gerais da bioética pelos meios julgados 

adequados, no âmbito dos profissionais de saúde da instituição. [44] 
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11.4.3. Comissão de Controlo de Infeção 

É uma comissão cujo presidente e restantes membros são nomeados pelo Conselho de 

Administração, por proposta do Diretor Clínico e Enfermeiro-Diretor. Esta comissão é constituída 

por uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde à qual compete o estudo e análise dos 

dados relativos à incidência e prevalência da infeção hospitalar, bem como, planear e 

implementar planos operacionais de prevenção e controlo da infeção. Para além de apresentar 

propostas de intervenção nesta matéria, devem também apreciar os assuntos e matérias que lhe 

sejam submetidos pelos órgãos de administração, direção e apoio técnico.  

 Atualmente, no CHTMAD, esta Comissão é constituída por seis elementos: três médicos 

e três enfermeiros, sendo que os SF atuam como órgãos consultivos desta. 

O Despacho do Diretor-Geral da Saúde Nº 18052/2007 veio determinar a reestruturação 

das Comissões de Controlo de Infeção, sendo este complementado pela Circular Normativa da 

Direcção-Geral da Saúde, Nº 18/DSQC/DSC, que define a organização das Comissões de 

Controlo de Infeção em todas as unidades de saúde. [45], [46] 

 

11.5. Outras atividades desenvolvidas 

A formação e atualização permanentes são fundamentais para o exercício da profissão 

farmacêutica e para a integração do farmacêutico em equipas multidisciplinares. Tais atividades 

demonstram inequivocamente a necessidade da integração do farmacêutico nos cuidados de 

saúde. 

Na Unidade Hospitalar de Chaves, é frequente realizarem-se Ações de Formação 

destinadas aos profissionais de saúde internos. Tais Ações de Formação são organizadas por 

médicos, farmacêuticos, enfermeiros e outros profissionais e têm como principal objetivo 

consolidar e complementar os conhecimentos daqueles a quem se destinam. 

Logo no primeiro dia do meu estágio tive a oportunidade de assistir a uma sessão clínica: 

“Alimentação nos primeiros 1000 dias de vida”. 
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12. CONCLUSÃO 

 

O FH desempenha funções imprescindíveis na orgânica e bom funcionamento de um 

hospital, tais como, organização e gestão dos SF, participação em todo o circuito do 

medicamento, farmacotecnia e diversas atividades ligadas à Farmácia Clínica.  

O farmacêutico constitui assim um elemento essencial da equipa hospitalar cuja 

intervenção beneficia diretamente o hospital e, em particular, o doente. 

Ao longo dos dois meses de estágio, foi-me possível perceber o enquadramento dos SF 

na estrutura e funcionamento do hospital, conhecer e participar nas muitas atividades 

desempenhadas pelo farmacêutico hospitalar, estabelecer contacto com diversos profissionais 

de saúde, especialmente enfermeiros e médicos, e com doentes. Para além de aplicar 

conhecimentos já adquiridos, tive ainda a oportunidade de obter novos conhecimentos e novas 

vivências. 

Embora a Unidade Hospitalar de Chaves seja uma instituição hospitalar com poucas 

valências, e um pouco específica no que diz respeito aos serviços prestados pela farmácia, 

considero que o estágio hospitalar foi uma experiência muito enriquecedora, a nível pessoal e 

profissional, e sem dúvida marcante graças ao apoio da equipa de profissionais que integram os 

SF desta unidade hospitalar. 
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14. ANEXOS 

Anexo 1- Planta dos SF da Unidade Hospitalar de Chaves 
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Anexo 2- Nota de encomenda 
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Anexo 3- Requisição especial para aquisição de estupefacientes e psicotrópicos 
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Anexo 4- Fatura 
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Anexo 5- Certificado de Análise (Hemoderivados) 
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Anexo 6- Certificado de Autorização de Utilização de Lote (Hemoderivados) 
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Anexo 7- Ficha de preparação de medicamentos manipulados 
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Anexo 8- Prescrição médica 
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Anexo 9- Medicamentos e dispositivos médicos dispensada em regime de ambulatório 

e legislação que a regulamenta 

 



Relatório de Estágio | Rute Batista 
 

CHTMAD, EPE- Unidade Hospitalar de Chaves 64 

 

  



Relatório de Estágio | Rute Batista 
 

CHTMAD, EPE- Unidade Hospitalar de Chaves 65 

 

 

  



Relatório de Estágio | Rute Batista 
 

CHTMAD, EPE- Unidade Hospitalar de Chaves 66 

 

 

  



Relatório de Estágio | Rute Batista 
 

CHTMAD, EPE- Unidade Hospitalar de Chaves 67 

Anexo 10- Termo de responsabilidade – Condições de utilização e conservação dos 

medicamentos 
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Anexo 11- Ficha Terapêutica (Ambulatório) 
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Anexo 12- Requisição utilizada na distribuição individualizada (Soluções concentradas 

de eletrólitos) 
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Anexo 13- Requisição de estupefacientes e psicotrópicos 
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Anexo 14- Requisição de medicamentos hemoderivados 
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Anexo 15- Registo dos medicamentos hemoderivados distribuídos 
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Anexo 16- Requisição de antibioticos de justificação 
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Anexo 17- Requisição de medicamento extra-formulário 
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Anexo 18- Mapa de prescrição diária de estimulantes da eritropoiese 

 




