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1. Introdução 

A farmácia comunitária (FC) é um estabelecimento de saúde de interesse público com o 

dever de assegurar a continuidade dos cuidados de saúde prestados ao doente, tornando-se, 

assim, imprescindível ao funcionamento de Serviço Nacional de Saúde (SNS). De facto, dada a sua 

acessibilidade à população, é uma das portas de entrada no SNS, caracterizando-se pela prestação 

de cuidados de saúde de elevada diferenciação técnico-científica, garantindo acima de tudo o bem-

estar do doente. [1] De facto, a farmácia é atualmente mais do que um local de dispensa de 

medicamentos, tendo o farmacêutico um maior envolvimento no SNS, no que diz respeito à 

prestação de cuidados de saúde e ao esclarecimento de dúvidas do utente, garantindo assim 

melhores resultados clínicos com a utilização dos medicamentos. O papel do farmacêutico é, pois, 

assegurar um tratamento com elevada qualidade, segurança e eficácia. [2] 

O estágio em FC é parte integrante do percurso académico do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas com uma grande importância, uma vez que constitui o primeiro contacto 

dos estudantes com a realidade profissional, tendo como principal objetivo a aprendizagem das 

competências técnicas e exigências deontológicas da profissão.[3] Desta forma, o presente relatório 

pretende descrever os conhecimentos e competências adquiridos ao longo do meu estágio na 

Farmácia Lusa, sob a orientação do Dr. João Paulo Martins Correia. 

 

2. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

2.1 Localização e espaço físico exterior 

A Farmácia Lusa localiza-se no concelho de Paredes, na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro 

nº 287, sendo a farmácia mais próxima da zona escolar, da zona ferroviária bem como do Centro 

de Saúde e o Hospital da Misericórdia de Paredes. 

Exteriormente, a farmácia apresenta um aspeto “característico e profissional, facilmente 

visível e identificável” por dois painéis com a inscrição “Farmácia Lusa” bem como por uma cruz 

verde, que se encontra iluminada durante a noite quando a farmácia está de serviço, tal como 

contempla o Manual de Boas Práticas da Farmácia Comunitária (BPFC) (Anexo I). [1] Para além 

disso, nas portas envidraçadas de entrada, existe uma placa exterior bem visível com o nome do 

diretor técnico, com o horário de funcionamento, bem como as farmácias do município que se 

encontram em regime de serviço permanente e o seu respetivo contacto. A farmácia apresenta uma 

montra envidraçada, que para além de permitir uma boa visibilidade para o seu interior, serve como 

uma forma de informar os utentes acerca das campanhas de publicidade em vigor, que existem 

normalmente de forma temporária e rotativa (campanhas sazonais).  

O espaço apresenta também um “boa acessibilidade de todos os potenciais utentes, incluindo 

crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência”, visto que o acesso pode ser realizado por 

uma escadaria ao nível da rua ou em alternativa por uma rampa lateral complementada com outra 
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ao nível da porta, facilitando a entrada de pessoas com mobilidade reduzida. [1] O acesso dos 

distribuidores, por sua vez, à farmácia é realizado por uma segunda porta localizada nas traseiras.  

Por fim, no exterior é, ainda, possível observar um postigo de atendimento que proporciona 

um atendimento seguro aquando o serviço permanente. 

 

2.2 Espaço interior 

O espaço interior da farmácia esta de acordo com a legislação em vigor apresentando, 

portanto, as 5 divisões obrigatórias - sala de atendimento ao público (Figuras 1 e 2, Anexo II), 

laboratório (Figura 3, Anexo II), armazém (Figura 4 Anexo II), instalações sanitárias e gabinete de 

atendimento personalizado (Figura 5, Anexo II) – dispondo para além destas também de uma zona 

de receção de encomendas (Figura 6, Anexo II) e zona de apoio ao atendimento ao público (Figura 

7, Anexo II). [4][5] 

A zona de atendimento é constituída por quatro postos de trabalho - cuja separação física 

proporciona privacidade ao doente durante o atendimento - por medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM), produtos sazonais, de uso veterinário bem como, produtos de 

dermofarmácia e cosmética. Para além disso, dispõem também de uma zona com mesas e 

cadeiras para a determinação de parâmetros bioquímicos, uma balança e, por fim, os produtos de 

puericultura.  

A zona de apoio ao atendimento, por sua vez, é constituída por armários com gavetas onde 

os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e parte dos MNSRM se encontram dispostos 

por ordem alfabética. Os produtos pertencentes ao “Protocolo Diabetes” apresentam duas gavetas 

exclusivas, tal como os psicotrópicos e os estupefacientes, permitindo o seu isolamento 

relativamente aos restantes. Nesta zona encontra-se ainda um frigorífico destinado ao 

armazenamento de produtos termossensiveis, que pelas suas particularidades necessitam de uma 

temperatura entre os 2 e os 8ºC. 

O armazém permite a organização dos restantes medicamentos em estantes por diferentes 

grupos, nomeadamente: os MSRM genéricos, os MSRM éticos, os MNSRM, os medicamentos de 

uso veterinário, produtos de dermofarmácia e cosmética e bem como produtos de alimentação 

infantil. A temperatura e a humidade do ambiente são fundamentais para manter a integridade dos 

medicamentos. Assim sendo, o seu controlo é realizado recorrendo a um termohigrómetro que se 

encontra na zona de atendimento ao público, no frigorífico e no armazém que regista diariamente 

estes dois parâmetros. Este controlo é realizado mensalmente, sendo os dados posteriormente 

descarregados e registados na farmácia. 

A zona de receção de encomendas é constituída por um balcão com dispositivos informáticos 

necessários à realização e receção de encomendas, bem como à marcação dos preços de 

medicamentos desprovidos de Preço de Venda ao Público (PVP). A farmácia dispõe ainda de um 

gabinete de atendimento personalizado que permite uma intervenção farmacêutica que implique 
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uma maior privacidade, sendo esta zona também utilizada para a administração de injetáveis, 

prestação de primeiros socorros e, ainda, de instalações sanitárias devidamente adaptada a 

pessoas com mobilidade reduzida. O laboratório está de acordo com o previsto na legislação em 

vigor, apresentando, assim, todo o equipamento adaptados aos produtos preparados na farmácia. 

[1] [6]  No seu conjunto, todas as divisões apresentam-se como um ambiente calmo e profissional, 

com condições que permitem uma comunicação ótima com os utentes, tal como previsto nas 

BPFC. [1] 

 

2.3 Recursos Humanos e Perfil dos Utentes 

A equipa de trabalho da Farmácia Lusa é constituída por seis elementos, nomeadamente: o 

diretor técnico Dr. João Paulo Correia, a farmacêutica adjunta Dra. Liliana Morais, os técnicos Sr. 

Pedro Moreira, Dª Cecília Campos e Dª Dulcínia Magalhães e a auxiliar de limpeza Dª Ana Maria 

Mendes. Durante o exercício da atividade profissional, todos os elementos se encontram 

devidamente identificados, tal como preveem as BPFC.  

Os utentes que frequentam a farmácia são muito diversificados, englobando várias faixas 

etárias e estratos socioeconómicos. Parte dos utentes são habituais, dada a proximidade da 

farmácia à sua área de residência, local de trabalho, etc. enquanto que outros são esporádicos, 

dada a sua proximidade com o centro de saúde e com o Hospital da Misericórdia, ou em última 

instância com a clinica veterinária situada na proximidade. 

 

2.4 Horário de Funcionamento 

De acordo com a legislação em vigor, o horário de funcionamento das FC, deve ser no 

mínimo de 44 horas. [7] A Farmácia Lusa obedece às normas da legislação, encontrando-se aberta 

nos dias úteis das 9h às 22h30, aos sábados das 9h às 20h30 e aos domingos das 9h30 às 13h e 

das 14h30 às 21h. Nos dias de serviço permanente encontra-se aberta 24 horas. 

 

2.5 Sistema Informático  

A necessidade de rapidez e funcionalidade dos colaboradores da farmácia, nomeadamente 

na gestão de produtos, desde a sua entrada até à sua venda, levou à necessidade de criação de 

um sistema informático (SI) adaptado à própria farmácia. A Farmácia Lusa inicialmente encontrava-

se equipada com o Sifarma Clássico®, sendo que posteriormente passou a adotar o Sifarma 

2000®. Apesar de algumas diferenças em termos de utilização, ambos permitem o desempenho de 

funções com uma maior comodidade, tais como: 

 Execução de Vendas, permitindo determinar com facilidade a quantia a pagar - entrando, 

para tal em linha de conta com as comparticipações, as portarias, entre outros – efetuar devoluções 

de medicamentos, realizar de vendas suspensas ou a crédito, a observar de indicações 

terapêuticas ou interações medicamentosas; 
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 Gestão de utentes; 

 Gestão de stocks pois o programa tem a capacidade de atualizar automaticamente o stock 

de medicamentos, a gerar automaticamente propostas de encomenda (PE) após a determinação de 

um stock mínimo e máximo de cada produto; 

 Controlo de PV e entrada e saída de psicotrópicos e estupefacientes; 

  Efetuar devoluções e regulariza-las; 

 Processamento do receituário. 

Pode assim, concluir-se que dada a versatilidade do SI este torna-se indispensável no 

exercício da atividade farmacêutica e, como tal, o controlo e a aprendizagem do seu funcionamento 

foram uma das atividades iniciais do estágio. 

 

3. Biblioteca e fontes de informação 

De acordo com as BPFC, o farmacêutico deve dispor de fontes de informação sobre 

medicamentos, devendo esta ser continuamente atualizada e organizada. Assim sendo, a 

Deliberação nº414/CD/2007 de 29 de outubro prevê a obrigatoriedade da existência de uma 

Farmacopeia Portuguesa (FP) e do Formulário Terapêutico, sendo também aconselhável a 

existência do Formulário Galénico Português (FGP) e do Índice Nacional Terapêutico à disposição 

da equipa. Para além disso, é indispensável a ligação à Internet que permita aceder a 

documentação e informação atualizada, como por exemplo a base de dados do Infomed. [8] [9] 

Durante o estágio foram diversas as vezes em que foi necessário recorrer à documentação 

existente na farmácia por forma a responder às questões que iam surgindo. 

 

4. Gestão de medicamento e produtos na Farmácia Lusa 

4.1 Gestão e Rotação de Stock 

O ato farmacêutico tem como principal prioridade o bem estar e a satisfação do utente.[1] Não 

obstante, e além de todas as atividades inerentes ao ato farmacêutico, é preciso ter em conta que 

uma farmácia carece também de uma serie de atividades administrativas, de tal forma que o 

controlo eficaz da compra, receção, armazenamento e dispensa de medicamentos é fulcral à sua 

sobrevivência. 

Um dos pontos-chave para uma boa gestão da farmácia é a gestão de stocks. [1] O stock diz 

respeito ao conjunto de produtos que a farmácia, num determinado momento, tem para dispensar. 

Uma boa gestão pressupõe que este não seja excessivamente grande - uma vez que implica uma 

grande disponibilidade para imobilizar capitais, espaço físico para o seu armazenamento bem como 

o risco de devoluções devido a produtos com prazo de validade (PV) expirado - nem seja 

demasiado baixo - para que não se verifique nenhuma rutura de stock, pois para além de 

condicionar o acesso dos utentes aos medicamentos prejudica a imagem da farmácia perante 
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estes. De facto, a manutenção de stock é um grande desafio na medida em que este deve ser o 

menor possível sem que no entanto se prejudique a logística da farmácia. [10] 

Para uma gestão eficaz, é necessário, portanto, estabelecer critérios para a aquisição dos 

medicamentos sendo um deles a necessidade do utente. O SI desempenha um papel fundamental 

pois permite definir o stock mínimo e máximo na ficha de um determinado produto sendo, 

posteriormente, gerada uma PE sempre que a quantidade do produto atinge um valor igual ou 

inferior ao stock mínimo estipulado.  

Para além disso, é necessário, que na gestão de stock se tenha em conta as condições de 

compra (descontos financeiros e descontos comerciais) assim como as campanhas promocionais e 

publicitárias.  

 

4.2 Realização de encomendas e escolha de fornecedores 

A escolha dos fornecedores é muito importante para uma boa gestão da farmácia. De facto a 

existência de distribuidores grossistas facilita muito a aquisição de produtos na medida que estes 

reúnem vários produtos para depois procedem à sua distribuição. Para além disso, a existência de 

vários grossitas também beneficia a farmácia pois, oferecendo, todos eles boas condições de 

entrega, a sua competição acaba por se refletir em melhores condições de compra para a farmácia. 

Desta forma, a seleção dos distribuidores tem por base vários parâmetros tais como: a celeridade e 

a frequência de entregas, condições de pagamento, preços praticados, bonificações e o facto de 

aceitar ou não devoluções. 

A Farmácia Lusa tem como fornecedores a OCP Portugal e a COFANOR. Nos dias uteis são 

realizadas 3 encomendas à COFANOR - às 10h30, às 15h45 e às 19h45 – e 3 encomendas à OCP 

Portugal – às 10h25, às 13h00 e às 16h10. Ao fim de semana, são realizadas duas encomendas à 

COFANOR - às 10h30 e às 17h00 – e uma à OCP Portugal - às 12h45. 

A realização de encomendas propriamente dita é feita com recurso ao SI pois quer o Sifarma 

Clássico® quer o Sifarma 2000® geram automaticamente uma PE sempre que o stock mínimo seja 

atingido, tal como referenciado anteriormente. Nestes casos, o programa assume de forma 

automática que o produto em questão esta em falta e é incluído na PE de tal forma que o stock 

máximo seja reposto. Para além destes produtos, na PE são também incluídos todos aqueles que 

foram transferidos da PE realizada a outro grossista, normalmente quando eles se encontram 

esgotados.  

A PE é, então, analisada pelo farmacêutico – que pode anular algum produto caso não o 

deseje encomendar, aumentar a quantidade de uma determinado produto caso queira usufruir de 

alguma bonificação ou até redirecionar o produto para outro fornecedor – e enviada ao fornecedor 

via internet. Após o envio da encomenda, esta é confirmada via telefone, altura na qual se pode, 

também, proceder à realização de alguma retificação caso necessário.  
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Uma vez por mês é realizada uma encomenda de reforço que contempla os medicamentos 

com maior rotação na farmácia, por forma a suprir as necessidades mensais destes produtos, e que 

têm como principal vantagem os descontos financeiros ou comerciais. Em determinadas situações 

a necessidade repentina de um determinado medicamento faz com que se proceda ao contacto via 

telefone do fornecedor, sendo estes produtos posteriormente entregues na próxima entrega da 

encomenda efetuada via internet.  

Por fim, em certas ocasiões, os produtos podem ser pedidos diretamente aos laboratórios, o 

que na maior parte das vezes ocorre por intermediário do delegado de informação médica. Os 

produtos associados a estas encomendas dizem, por norma, respeito a MSRM que se encontram 

esgotados, MNSRM, produtos de dermofarmácia e cosmética, puericultura ou ainda produtos que 

pela grande quantidade que lhes esta associada acarretam a concessão de bónus, descontos 

financeiros ou ainda apoio no marketing e merchandising. A sua distribuição pode, nestes casos, 

ser assegurada, pelos próprios laboratórios ou pelos distribuidores grossistas associados à 

farmácia.  

 

4.3 Receção e conferência de encomendas 

Os produtos encomendados são enviados à farmácia em contentores de plástico ou de 

cartão, e no caso de se estar na presença de produtos termossensiveis, em contentores térmicos. 

Para além disso, estes fazem-se acompanhar de faturas (original e duplicado), bem como de 

requisições dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, caso estes constem da 

encomenda.  

A apresentação da fatura pode variar de acordo com o fornecedor, mas em linhas gerais 

apresenta os seguintes constituintes: identificação de quem expede (nome, morada, número de 

contribuinte e capital social) e de quem recebe (nome morada e número de contribuinte); hora e 

local da expedição e da receção; número da fatura e número de encomenda (caso esta seja via 

internet) e identificação dos produtos - Código Nacional Português (CNP), nome comercial ou 

denominação comum internacional (DCI), forma farmacêutica, dosagem e número de unidades, a 

quantidade pedida e a entregue, o preço de venda à farmácia (PVF), imposto sobre o valor 

acrescentado (IVA), o preço de venda ao público (PVP) se aplicável e o valor da encomenda. 

A receção de encomendas é realizada recorrendo, mais uma vez, ao SI, quer seja ele o 

Sifarma 2000® ou o Sifarma Clássico®. Em ambos os casos, procede-se à seleção da encomenda 

e posteriormente à introdução dos produtos no sistema por leitura ótica ou, na impossibilidade 

desta, pelo CNP. Durante esta fase, são também verificados os PV – que são alterados sempre que 

o stock do produto na farmácia tem um PV superior aos entregues – e é conferido o estado das 

embalagens dos medicamentos. Para além disso, procede-se ao confronto dos preços dos 

produtos sendo que no Sifarma Clássico® o valor do preço marcado na embalagem tem de ser o 

mesmo que o apresentado na fatura e no caso do Sifarma 2000 ® o preço inscrito na caixa (PIC) 



Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária 2012/2013 

 

Página | 7  
 

tem de ser confrontado com o PVP, assim como o preço de fatura deve ser confrontado com o 

PVF. Antes da confirmação da entrega é necessário proceder à transferência dos produtos que se 

encontrem em falta ou esgotados para uma nova PE para outro grossista, à identificação da fatura 

e ao confronto do montante apresentado na fatura com o que é apresentado pelo SI. Depois de 

rececionada a encomenda, as faturas da mesma são arquivadas por ordem cronológica em pastas 

específicas para posterior pagamento e contabilidade. No caso das encomendas que são efetuadas 

diretamente ao fornecedor, procede-se ao arquivo das guias de remessa para posteriormente 

serem confrontadas com as faturas e se proceder à realização do pagamento.  

Quando por algum motivo surgem erros na receção da encomenda (produto faturado não foi 

entregue, produto entregue não foi faturado, produto não corresponde ao faturado, as embalagens 

dos medicamentos encontram-se danificadas), o fornecedor é contactado de imediato, procedendo-

se a uma reclamação, sendo ela depois regularizada de acordo com a solução encontrada pelo 

fornecedor (ou emissão de uma nota de crédito, reenvio do produto em questão, entre outros).  

 

4.4 Marcação de preços 

Parte dos produtos que chegam à farmácia, nomeadamente os MNSRM, de dermofarmácia e 

cosmética e de puericultura não apresentam um PVP visível e devem, portanto, ser marcados pela 

farmácia. De facto, de acordo com o Decreto Lei nº 25/2011 de 16 de junho, o PVP deve estar 

indicado através de impressão, etiqueta ou carimbo na rotulagem do acondicionamento secundário 

ou primário caso o primeiro não exista. [11]  

Assim sendo, o PVP dos produtos com preço não marcado, corresponde ao PVF acrescido 

de uma margem de comercialização estipulada pela farmácia (que varia de produto para produto) 

assim como o IVA. Este processo é realizado imediatamente após a receção da encomenda, de tal 

forma que o próprio SI procede à sua impressão no fim na receção. Esta etiqueta de marcação 

contempla, para além do PVP, informações como o nome do produto, a taxa de IVA que lhe está 

associado, o seu código de barras, assim como o preço. 

 

4.5 Armazenamento 

Depois de rececionados os produtos são armazenados na zona de atendimento ou no 

armazém. Este passo é de grande importância na medida em que deve garantir a qualidade e a 

estabilidade dos produtos mas ao mesmo tempo a sua acessibilidade, de forma a que o 

atendimento ao utente seja rápido, eficaz e de qualidade. 

Assim sendo, os locais de armazenamento devem obedecer a determinados requisitos, 

nomeadamente de temperatura, humidade, proteção da exposição solar, de modo a evitar 

alterações dos medicamentos e consequentemente alteração da sua eficácia e/ou segurança. Por 

outro lado, estes devem estar bem visíveis e em locais de fácil acesso, permitindo que se evite o 

máximo de erros técnicos e se rentabilize do tempo gasto durante a dispensa. 
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Os produtos termossensiveis, isto é todos aqueles que devem ser mantidos entre os 2ºC e os 

8ºC, são os primeiros a ser rececionados e armazenados nas condições ótimas. Caso a 

temperatura não se encontre dentro dos parâmetros estabelecidos, o sistema de alarme do 

termómetro do frigorífico dispara. Para além disso, o termómetro faz também leituras diárias da 

temperatura que são armazenadas na sua memória interna e posteriormente descarregadas a cada 

duas semanas para posteriormente construção do gráficos de controlo da temperatura, que ficam 

arquivados na farmácia. 

Os restantes produtos são armazenados de acordo com a regra First Expired, First Out 

(FEFO) ou First In, First Out (FIFO). O primeiro caso estipula que os produtos com menor PV sejam 

os primeiros a ser escoados, enquanto que a FIFO estipula que aqueles que foram rececionados 

primeiro sejam os primeiros a ser escoados. Na Farmácia Lusa a regra FEFO predomina sobre a 

FIFO; contudo quando os produtos não têm PV ou este é o mesmo aplica-se a regra FIFO, 

permitindo, desta forma uma rotação de stock com controlo mais eficaz do PV. Assim sendo, 

sempre que um novo produto chega à farmácia verifica-se a existência de stock desse mesmo 

produto. Caso exista stock, os produtos do armazém passam para as gavetas da zona de apoio ao 

atendimento e o remanescente permanece no armazém propriamente dito. Caso contrário, isto é, 

caso não exista stock daquele produto, os novos produtos passam diretamente para a zona de 

apoio ao atendimento. Nas gavetas a sua disposição obedece à ordem alfabética, excetuando-se 

os xaropes, as ampolas, os estupefacientes e os psicotrópicos e ainda os produtos do “Protocolo 

Diabetes”. Desta forma, os xaropes e as suspensões orais encontram-se em gavetas inferiores e as 

ampolas em gavetas superiores, os psicotrópicos e os estupefacientes, assim como os produtos do 

protocolo diabetes (tiras reativas, lancetas…) são armazenados numa gaveta própria.  

Os produtos de dermofarmácia e cosmética bem como os de puericultura encontram-se 

expostos em montras existentes na zona de atendimento ao público, sendo que o remanescente 

fica no armazém. Esta zona, por sua vez, é composta por estantes onde os MSRM genéricos, o 

MSRM éticos, os MNSRM, os produtos dietéticos, os produtos veterinários e os produtos de 

dermofarmácia e cosmética e puericultura se encontram divididos pelas estantes. 

A temperatura e a humidade destes locais também se encontra controlada através de um 

termohigrómetro que faz os registos diários destes parâmetros, sendo que a temperatura deve ser 

inferior a 25ºC e a humidade inferior a 60%. Mais uma vez os registos ficam gravados na memória 

interna do aparelho sendo posteriormente descarregados para um documento que fica arquivado 

na farmácia. 

 

4.6 Controlo do prazo de validade 

O PV de um medicamento é definido como o período de tempo durante o qual as 

características físicas, químicas, microbiológicas, galénicas, terapêutica e toxicológicas não se 

alteram ou sofrem eventuais modificações dentro de limites aceitáveis e bem definidos, não 
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comprometendo deste modo a sua eficácia e segurança. Assim sendo, é de prever que a legislação 

portuguesa, e mais especificamente o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, estipule que uma 

farmácia não possa dispensar produtos fora do PV nem em mau estado de conservação. O controlo 

dos PV deve ser uma preocupação ao ato farmacêutico não só pela segurança dos utentes mas 

também porque a cedência de produtos com validade expirada pode afetar negativamente no 

âmbito da sua imagem e consequentemente da sua economia. 

Neste sentido, no início de cada mês é emitida, pelo SI, uma listagem dos produtos cujo PV 

termina no mês seguinte. Cabe, posteriormente ao farmacêutico localizar os ditos produtos e 

confirmar o seu PV. Assim sendo, se o PV de um medicamento terminar no mês seguinte esse 

produto é devolvido ao fornecedor juntamente com a nota de devolução, enquanto que se todos os 

exemplares desse produto tiverem um PV superior, este é atualizado no SI, sendo registado 

sempre o menor PV de entre esses produtos. É importante ainda, retirar o PV do SI caso não exista 

mais nenhum exemplar do produto na farmácia. 

Se a nota de devolução for aceite a farmácia receberá uma nota de crédito referente ao 

montante em causa, ou então, ser-lhe-ão enviados os produtos em causa mas com um PV mais 

alargado. Caso a devolução não seja aceite, os produtos são devolvidos à farmácia, que deverá 

contabiliza-los com quebras de existências. Em qualquer das situações a devolução deverá ser 

regularizada no momento da devolução do produto. 

No decurso do estágio tive a possibilidade de realizar o controlo mensal dos PV. Para tal, era 

emitido pelo SI uma lista com os produtos a expirar no mês seguinte, procedendo à sua devolução 

caso a validade expirasse nessa data ou à atualização da validade caso o prazo fosse mais 

alargado. 

 

4.7 Devoluções 

Existem outras situações que justificam a devolução de um produto, nomeadamente a 

embalagem ou produtos danificados, produto alterado ou embalagem incompleta. A devolução dos 

produtos implica a criação de uma nota de devolução, que deve ser impressa em triplicado, ficando 

uma das cópias na farmácia e as restantes enviadas ao fornecedor. 

Nesta nota de devolução devem estar identificados os produtos, a sua quantidade, o motivo 

da devolução, o fornecedor ao qual se destina a devolução e ainda a identificação da fatura desse 

produto. No momento da receção, o fornecedor avalia se esta é válida ou não e tal como acontece 

com os produtos fora da validade envia um novo produto ou emite uma nota de crédito, cabendo à 

farmácia regularizar esta devolução. 

É importante ter também em conta que sempre que são detetadas anomalias nos 

medicamentos existentes no mercado, é enviada à farmácia uma circular onde constam todos os 

medicamentos de determinado lote que deverão ser retirados do mercado. Perante esta situação a 
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farmácia deve emitir uma nota de devolução sendo, posteriormente emitida pelo fornecedor uma 

fatura-resumo com o valor de crédito já descontado. 

 

5. Dispensa de medicamentos 

De acordo com o Glossário Farmacêutico a dispensa de medicamentos consiste na “cedência 

de medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica, em 

regime de automedicação ou através de indicação farmacêutica, sempre acompanhada de toda a 

informação indispensável para a sua correta utilização”. [1] 

Esta é uma das atividades mais frequentes e à qual os farmacêuticos dedicam grande parte 

do seu tempo, para além de ser um ato de grande responsabilidade, pelo que este profissional de 

saúde deve garantir que o utente não abandonará a farmácia sem que esteja esclarecido quanto: à 

indicação terapêutica do medicamento, ao seu esquema posológico e modo de administração, aos 

seus efeitos adversos e interações quer sejam elas medicamentosas ou com outras substâncias 

(alimentos, bebidas, entre outros), à sua conservação e aos riscos associados à não adesão. Trata-

se, portanto, de um processo de avaliação por forma a proteger o doente dos resultados negativos 

da medicação. [1] 

 

5.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

De acordo com o Estatuto de Medicamento, são considerados MSRM, todos aqueles que 

preencham um dos seguintes requisitos: 1) “Possam constituir um risco para a saúde do doente, 

direta ou indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados 

sem vigilância médica” (…) “quando sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis 

para fins diferentes daqueles a que se destinam”; 2) “contenham substância, ou preparações à 

base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas sejam indispensáveis aprofundar e 3) 

“ se destinem a ser administrados por via parentérica.” Para além disso, estes medicamentos 

podem ainda ser divididos de acordo com o tipo de receita que lhes está associada, nomeadamente 

os de receita médica renovável, os de receita médica especial e ainda os de restrita. 

Os medicamentos de receita médica renovável são todos aqueles que se destinam a doenças 

e tratamentos prolongados, podendo ser adquiridos mais do que uma vez sem nova prescrição 

médica. Os medicamentos de receita especial dizem respeito a todos aqueles que contenham uma 

substância classificada como estupefaciente ou psicotrópico, possam, se usados indevidamente, 

dar origem a abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais, ou 

ainda, aqueles que contenham uma substância que pela sua novidade ou propriedades se possam 

incluir nestes grupos. Por fim, as receitas restritas dizem respeito a medicamentos utilizados 

apenas em meio hospitalar, ou em patologias cujo diagnóstico é efetuado em meio hospitalar ou em 

estabelecimentos diferenciado, embora o seu uso se verifique fora do ambiente hospitalar ou se 

destine a pacientes de tratamento em ambulatório suscetível de causar efeitos adversos graves, 



Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária 2012/2013 

 

Página | 11  
 

requerendo, portanto, uma prescrição médica e acompanhamento adequado durante a terapêutica. 

[9] 

 

5.1.1 Prescrição médica e sua validação 

Para que os MSRM sejam dispensados na farmácia é necessário que os utentes se façam 

acompanhar de uma receita médica válida. Assim de acordo com a Portaria 137A/2012 só são 

válidas se forem prescritos por receitas eletrónicas – prescrição de medicamentos resultante da 

utilização de equipamentos informáticos - ou em receitas manuais – prescrição em documento pré-

impresso - sendo esta última apenas viável nas seguintes situações excecionais: a) Falência 

informática; b) Inadaptação do prescritor; c) Prescrição no domicílio; d) Até 40 receitas por mês [12] 

Nestes casos, o médico deverá identificar a exceção em causa, identificando, para tal, a 

alínea da exceção por baixo do logotipo do Ministério da Saúde ou do Governo de Portugal – 

conforme o modelo da receita isto é, o novo ou antigo modelo de receita, respetivamente. A receita 

manual só é válida de incluir os seguintes elementos: 

 Vinheta identificar o médico prescritor. Sempre que este tipo de receita seja direcionada 

para um pensionista abrangido pelo regime especial de comparticipação, a identificação deste tipo 

de comparticipação é identificada pela aposição de uma vinheta verde – ao contrário dos restantes 

casos em que é azul. No caso de se tratar de um médico particular ou de um consultório, o local 

deve estar igualmente identificado através de um carimbo ou inscrição manual; 

 Identificação da especialidade médica, se aplicável, e contacto telefónico do médico 

prescritor; 

 Identificação da exceção; 

 Nome e número de utente e, sempre que aplicável, o beneficiário do subsistema; 

 Entidade financeira responsável; 

 Regime especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável (identificação com 

“R”); 

 Identificação do medicamento (DCI, dosagem, forma farmacêutica, tamanho da 

embalagem e número de embalagens – em cardinal e por extenso - e, em casos que seja aplicável 

a designação comercial do medicamento); 

 Identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação; 

 Data de prescrição e assinatura do prescritor. [12] 

Para além disso, é importante, também ter em conta que este tipo de receitas deve obedecer 

a algumas especificações adicionais, nomeadamente: não poder conter rasuras ou até caligrafias 

cor de caligrafia diferente. 

Caso a prescrição da receita não seja objeto de nenhuma destas exceções, então a 

prescrição só é valida se for utilizada uma receita eletrónica, cuja validação requer adicionalmente, 



Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária 2012/2013 

 

Página | 12  
 

os códigos de barras referentes ao número de receita, identificação do prescrição, do local de 

prescrição, do número de utente e do seu beneficiário do subsistema e do medicamento – quer seja 

ele o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM) ou da marca 

comercial em especifico. 

Em ambos os casos as receitas são válidas por um período de 30 dias a contar da data de 

prescrição, podendo, para tal ser utilizadas para tratamentos de curta, média ou longa duração. As 

receitas médicas eletrónicas, por sua vez, têm a particularidade de poderem ser renováveis 

contendo, desta forma, no máximo, 3 vias com uma validade de 6 meses para cada via desde a sua 

data de emissão. Estas últimas são especialmente importantes para tratamentos prolongados e os 

medicamentos passíveis de serem prescritos nestas receitas encontram-se descritos na tabela II da 

Portaria nº 1471/2004 de 21 de dezembro, que estipula a classificação dos medicamentos de 

acordo com a duração do tratamento. [13] 

A Portaria 137-A/2012 de 11 de maio estipula ainda que em cada receita podem constar no 

máximo quatro embalagens de medicamentos, sendo que dessas quatro, apenas duas por cada 

medicamento. Excetuam-se os medicamentos em dose unitária cuja receita pode conter as quatro 

embalagens. Para além disso, os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, produtos 

incluídos no “Protocolo Diabetes”, medicamentos manipulados e produtos dietéticos têm de estar 

isolados nas receitas, não podendo, portanto, constar nestas, medicamentos de outros grupos. [12] 

Mais recentemente, a prescrição de medicamentos sofreu algumas alterações 

nomeadamente no que diz respeito à identificação do medicamento. Atualmente, este tem de ser 

prescrito de acordo com a DCI, excetuando-se os casos de determinados medicamentos com uma 

substância ativa para a qual ainda não exista medicamento genérico comparticipado ou para o qual 

só exista original de marca e licenças ou ainda, situações de justificação técnica do prescritos 

quanto à insusceptibilidade de substituição do medicamento genérico, nomeadamente: a) 

prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; b) existência de 

intolerância e reação adversa e um medicamento com a mesma substância ativa mas de outra 

marca comercial; c) prescrição de um medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias. [12] 

Em termos práticos, a presença da ultima exceção permite ao utente optar pela troca por uma 

substância ativa de uma marca comercial por outra dentro de um grupo específico com preço igual 

ou inferior ao prescrito, enquanto que nas outras a troca não é possível. 

Nos casos em que as exceções não se apliquem, todos os medicamentos são prescritos por 

DCI, seguido de dosagem, forma farmacêutica, apresentação e tamanho da embalagem. Toda esta 

informação é codificada pelo CNPEM, pelo que no ato da dispensa o farmacêutico deve fornecer 

um dos 3 medicamentos mais baratos presentes no grupo de medicamentos pertencentes ao 

mesmo CNPEM, salvo se os casos em que o utente exerça o seu direito de opção. Para tal, 

assume a diferença de preço e assina a receita em local próprio para o efeito. [12][14]  
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Assim, durante o atendimento, a primeira abordagem é verificar se a receita é válida, nos 

termos anteriormente descritos. Caso não seja, esta receita pode ser rejeita, excetuando-se, por 

exemplo, situações em que o tamanho da embalagem e a dosagem não se encontram 

identificadas, situações essas em que devem ser aviadas as embalagens mais pequenas e na 

menor dosagem, respetivamente. Para além disso, se o medicamento em questão estiver 

esgotado, o farmacêutico pode fornecer uma quantidade equivalente desde que esse facto seja 

devidamente justificado pelo diretor técnico. [15] 

Depois de validada a receita, o farmacêutico deve proceder à avaliação farmacoterapêutica 

da prescrição médica, isto é, avaliar se o utente necessita da medicação, se esta lhe é adequada 

no que diz respeito às contraindicações e às interações medicamentosas, avaliar se a posologia 

implementada é a mais correta e se o doente tem condições para administrar a medicação. Esta 

avaliação passa por uma comunicação eficaz entre o farmacêutico e o utente de tal forma que é de 

extrema importância que o farmacêutico garanta que o doente sai da farmácia devidamente 

esclarecido. A parte técnico-científica do atendimento deve ser, pois, a sua principal prioridade. 

Ainda assim, se a prescrição suscitar qualquer dúvida ao farmacêutico relacionada, por 

exemplo, coma caligrafia do médico (receita manuscrita) posologia, dosagem, etc., este não deve 

hesitar em contactar o médico para que a dúvida seja esclarecida.  

Depois desta avaliação farmacoterapêutica, segue-se a venda propriamente dita, que engloba 

os seguintes procedimentos: 

1. Recolha da medicação prescrita e introdução no SI por leitura ótica dos códigos de barras 

associados a cada produto; 

2. Seleção da entidade responsável pela comparticipação 

3. Leitura ótica do número de receita, do médico prescritor e do local de prescrição. 

4. Finalização da venda e impressão do “organismo” no verso da receita 

5. Devolução ao doente por forma a proceder à recolha da sua assinatura 

No verso da receita ficam registados os dados relativos à farmácia, o organismo de 

comparticipação, a data da dispensa, o número da receita, do lote e da série, identificação pelo 

código de barras dos medicamentos dispensados, o seu PVP e a identificação dos encargos 

económicos do doente e daqueles que ficarão a cargo da(s) entidade(s) responsável(eis) pela 

comparticipação. Depois de recolhida a receita cabe ao farmacêutico datar, carimbar e rubrica-la. 

 

5.1.2 Medicamentos genéricos 

Segundo o Decreto Lei nº 176/2006 de 30 de agosto, os medicamentos genéricos são todos 

aqueles que apresentam a mesma composição qualitativa e quantitativa em termos de substâncias 

ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência tenha 

sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados. Estes medicamentos são 

identificados pela DCI, dosagem, forma farmacêutica e a sigla MG (medicamento genérico). [9] 
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Estes medicamentos apresentam a mesma eficácia, qualidade e segurança que os 

medicamentos de referência, cujas substâncias ativas se encontram no mercado há vários anos e 

que por essa razão apresentam maior garantia de efetividade e maior perfil de segurança. Para 

além disso traduzem-se numa vantagem em termos económicos, sendo cerca de 20 a 35% mais 

baratos que o medicamento de referência caso não exista um grupo homogéneo e de preço igual 

ou inferior no caso de existir o grupo homogéneo. Isto porque, apesar da Autorização para 

Introdução no Mercado (AIM) de um medicamento genérico estar sujeita às mesmas disposições 

legais que os outros medicamentos, estes estão dispensados da apresentação de ensaios pré-

clínicos e clínicos, desde que seja demonstrada a sua bioequivalência com base em estudos de 

biodisponibilidade, ou, quando estes não forem adequados por meio de estudos de farmacologia 

clínica apropriados. Isto reflete-se numa grande vantagem quer para o utente, pois o medicamento 

e substancialmente mais barato mas também para o SNS na medida em que possibilita uma gestão 

mais eficiente dos recursos. [16] As próprias BPFC e a Portaria 137-A/2012 de 11 de maio 

determinam que o farmacêutico deve informar sempre o utente da existência de um medicamento 

genérico aquando do momento da dispensa dadas as suas vantagens. [1][12] 

 

5.1.3 Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes dizem respeito a qualquer forma 

farmacêutica que integre na sua composição substâncias que exercem a sua atividade no Sistema 

Nervoso Central. A sua aplicação clínica é muito vasta – sendo usados, por exemplo, em doenças 

psiquiátricas, oncologia ou até como analgésicos ou antitússicos - oscilando entre os seus efeitos 

depressores ou estimulantes. Provocam na sua maioria tolerância e dependência física ou psíquica, 

bem como graves efeitos de privação, motivos pelos quais se encontram sujeitos a uma legislação 

especial, tendo como objetivo a diminuição do seu uso indiscriminado e abusivo e a sua 

comercialização para o mercado ilícito. [17] O Decreto Lei nº 15/1993 de 22 de janeiro estabelece 

quais as substâncias sujeitas a esta classificação, e divide-as de acordo com os seus efeitos 

nocivos em 6 tabelas. [18] 

A prescrição de medicamentos contidos neste grupo deve ser realizada por receita eletrónica 

especial – identificado pela designação RE. Apesar deste tipo de receita dever ser especial e ser 

alvo de prescrição isolada, esta segue as mesmas especificações das restantes nomeadamente no 

que diz respeito ao número máximo de embalagens prescritas. [12] 

A dispensa destes medicamentos é dotada, no entanto, de um controlo mais apertado nos 

medicamentos integrantes das tabelas I e II. Nestes casos, depois de se introduzir o medicamento 

a dispensar e o plano de comparticipação, o SI pede automaticamente informações referentes ao 

doente, adquirente – no caso de se tratar de um menor ou da indisponibilidade de próprio utente 

para recolher a medicação - e ao médico prescritor. 
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Relativamente ao doente, é necessário identificar o nome do doente e a sua morada; no caso 

do adquirente é necessário proceder ao registo do seu nome, morada, número do bilhete de 

identidade, data de emissão do mesmo e da sua idade. O adquirente assina a receita e após a 

dispensa é emitido um Documento de Psicotrópicos onde fica(m) evidenciado(s) os medicamentos 

dispensados e informações relativa ao medico prescritor, doente e adquirente. Este documento é 

arquivado na farmácia anexado a uma cópia da receita durante um período de 3 anos, sendo este 

arquivo efetuado por ordem de aviamento. Para além disso, é também responsável por enviar ao 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) uma listagem de 

todas as receitas aviadas, nas quais constem os dados do adquirente, até ao dia 8 do segundo mês 

da dispensa. [15] 

Em situações de prescrição por receita manual, previstas pelas exceções descritas na 

Portaria 137-A/2012 de 11 de maio, a dispensas segue as mesmas linhas gerais das receitas 

eletrónicas com a exceção de que deverá ser enviada uma cópia da receita manual até ao dia 8 do 

mês a seguir à dispensa. [12] A aquisição deste tipo de medicamentos também é bastante 

controlada na medida em que quando estes medicamentos são entregues na farmácia, é entregue 

juntamente, uma requisição (original e duplicado) que é carimbada, datada e assinada e 

seguidamente é arquivado o original na farmácia e o duplicado enviado para o fornecedor. Até ao 

dia 15 de cada trimestre é enviado o registo de entradas e saídas de estupefacientes e 

psicotrópicos e até ao dia 31 de janeiro de cada ano, as listagens das saídas, entradas e o balanço 

entradas e saídas referentes ao ano anterior. [12][15] 

 

5.1.4 Comparticipação de Medicamentos 

A comparticipação de medicamentos pode ser realizada por várias entidades, como por 

exemplo o SNS, EDP energias de Portugal, Caixa Geral de Depósitos, Serviço de Assistência 

Médico-Social do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos e Bancários (SAMS Quadros) entre 

outros.  

Assim sendo, a comparticipação pode ser realizada apenas por uma entidade (como é o caso 

do SNS) ou, noutras situações, como é o caso do SAMS Quadros, por uma complementaridade de 

duas entidades. Nestes casos, é necessário que o utente apresente o cartão de beneficiário da 

entidade em questão e o farmacêutico, depois de verificar a validade do mesmo, fotocopie a receita 

e o cartão colando-o no verso da mesma. De seguida, imprime-se o organismo referente ao SNS 

na receita original e o da entidade complementar na fotocópia 

A comparticipação dos medicamentos para o SNS é, segundo o Decreto Lei nº 48-A/2010 de 

13 de maio, restrita aqueles que demonstrem um valor técnico-terapêutico, no que diz respeito às 

indicações terapêuticas para as quais de destina ou à sua vantagem económica. [19] A 

comparticipação dos medicamentos para a esta entidade é fixa de acordo com quatro escalões, 

cuja comparticipação é de 95%, 69%, 37% e 15% do seu preço de venda ao público, para os 
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escalões A, B, C, D, respetivamente. [15] A distribuição dos medicamentos pelos escalões vai de 

encontro ao estipulado pela Portaria nº 924-A/2010 de 17 de setembro. [20] 

A legislação prevê ainda a comparticipação especial de determinados medicamentos tendo 

em conta o beneficiário, a patologia ou o próprio medicamento em questão. No primeiro caso, 

sempre que o beneficiário seja um pensionista cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a 

retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante 

dos apoios sociais em vigor, a comparticipação dos medicamentos do escalão A é acrescida de 5% 

e nos escalões B, C e D de 15%. Para estes mesmos beneficiários, a comparticipação dos 

medicamentos é de 100% para todos os escalões sempre que este apresente um PVP corresponda 

a um dos cinco preços mais baixos do grupo homogéneo em que se insere, e estes sejam iguais ou 

inferiores ao preço de referência desse grupo - que não é mais do que a média dos 5 

medicamentos mais baratos pertencentes a esse grupo, estabelecendo, desta forma, um valor 

máximo sobre o qual incide a dita comparticipação. Para além disso, sempre que os medicamentos 

sejam imprescindíveis em termos de sustentação da vida, como é o caso as insulinas, a 

comparticipação deste é de 100%. [15] 

Relativamente à patologia, existem também comparticipações especiais para determinadas 

patologias que são identificadas por Despachos do membro do Governo responsável pela área da 

Saúde. A comparticipação dos medicamentos pode ser restrita a determinadas indicações 

terapêuticas do mesmo pelo que é imprescindível que o médico prescritor indique o diploma 

correspondente. Alguns exemplos incluem o Lupus, a doença de Alzheimer, a Artrite Reumatoide, 

entre outros. [21] Os medicamentos manipulados são alvo de uma comparticipação de 30% desde 

que presentes no anexo do Despacho 18694/2010 de 16 de dezembro. [12][22] 

Os produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes Mellitus (DM), nomeadamente as tiras-

teste para a determinação da glicemia, cetonemia e cetonúria, assim como as agulhas, seringas e 

lancetas destinadas ao controlo da diabetes dos utentes do SNS e de subsistemas públicos, sendo 

a comparticipação de 85% e 100% respetivamente. [15] 

Quanto aos produtos dietéticos com caráter terapêutico, estes são comparticipados a 100%, 

desde que sejam prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães ou nos centros 

de tratamento dos hospitais protocolados com o referido Instituto, tal como previsto pelo despacho 

nº 25822/2005, de 15 de dezembro e incluem produtos destinados aos doentes afetados de erros 

congénitos do metabolismo do grupo das aminoacidopatias, acidúrias orgânicas, doenças do ciclo 

da ureia, défices da β-oxidação dos ácidos gordos, nomeadamente fenilcetonúria, 

hiperfenilalaninemia, leucinose, homocistinúria, tirosinemias, hiperlisinemia, acidúria 

argininosuccínica, acidúria propiónica, acidúria metilmalónica, acidúria isovalérica, acidúria 3-

hidroxi3-metilglutárica, acidúria glutárica do Tipo I, citrulinemia, défice em OCT, défice em CPS I, 

argininemia, e galactosemia. [15][23] 
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Sempre que os medicamentos estão incluídos em grupos homogéneos - isto é um conjunto 

de medicamentos que apresentam a mesma composição qualitativa e quantitativa em termos de 

substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração e do qual faz parte pelo 

um medicamento genérico existente no mercado – a comparticipação incide sobre o preço de 

referência desse mesmo grupo. [15] Por último, a comparticipação realizada pelas outras entidades 

financeiras é estipulada pelas próprias. 

 

5.1.6 Processamento de Receituário e faturação 

Depois de dispensados os medicamentos sujeitos a receita médica, procede-se à validação 

das receitas, onde se verifica, novamente, a data de prescrição, a presença da assinatura do 

médico, os medicamentos dispensados e a comparticipação realizada. Este procedimento permite a 

deteção de erros, que podem ser atempadamente corrigidos. Depois de validadas, estas são 

organizadas em lotes de 30 receitas, tendo por base o sistema de comparticipação. Seguidamente 

é Impresso o Verbete de Identificação do Lote, que é depois carimbado. No último dia do mês, 

depois de todos os atendimentos realizados, emite-se o Resumo de Lotes (constituído por um 

original e 3 cópias), onde ser discrimina o resumo de um determinado organismo, e, por fim, a 

fatura mensal (original e 3 cópias). Os resumos de Lote e as faturas são também carimbados, 

datados e assinados e no inicio do mês seguinte, as receitas correspondente ao SNS, o Resumo de 

Lotes (original e 2 cópias) e as Faturas (original e 2 cópias) são enviadas para a Associação 

Regional de Saúde (ARS), (que no caso da Farmácia Lusa era a ARS- Norte. As receitas relativas 

às restantes entidades financeiras são enviadas para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) 

que posteriormente as envia para os organismos respetivos. 

Caso não seja detetada nenhuma incoerência nas receitas, as entidades procedem ao 

pagamento à farmácia do montante relativo à comparticipação; contudo, se for detetado algum erro, 

as receitas são enviadas para a farmácia onde se pode proceder à refaturação das receitas e novo 

envio. 

 

5.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são todos aqueles que não preencham as condições anteriormente descritas 

para os MSRM, não sendo na maioria das vezes comparticipáveis. [9] Quando comparticipados, 

ficam sujeitos ao regime de preço estabelecido para os MSRM.  

Uma das diferenças entre este dois grupos é o facto dos MNSRM estarem disponíveis sem 

necessidade de receita médica e, consequentemente, sem supervisão médica e, para além disso, 

de poderem ser publicitados junto do grande público. Ainda assim, obedecem aos mesmo critérios 

rigorosos que qualidade, segurança e eficácia que os MSRM e não devem ser utilizados por um 

longo período de tempo. Existem três formas de aquisição deste tipo de medicação: quando um 
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médico o prescreve, quando o farmacêutico o aconselha e quando utente o solicita, denominando-

se este último casa de automedicação. 

O processo de automedicação é caracterizado pela utilização de medicamentos não sujeitos 

a receita médica de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de 

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

profissional de saúde, e o próprio Despacho nº 17690/2007 de 10 de agosto, lista um conjunto de 

situações passíveis de automedicação. [24][25] 

Apesar de dever estar limitada a um conjunto de situações bem definidas, a automedicação é, 

atualmente uma prática comum e se por um lado apresenta vantagens na medida em que promove 

uma redução do tempo, recursos e custo do tratamento em doenças ligeiras, libertando os 

profissionais de saúde para o tratamento de situações clínicas mais delicadas e graves, promove, 

também, o alívio de um mal-estar passageiro que pode ser realizado de forma autónoma ou 

complementar à prescrição médica; por outro lado, pode disfarçar os sintomas de uma patologia 

grave, ou ainda, o próprio utente pode incorrer numa má utilização destes. [26] Esta situação é 

potencialmente perigosa em determinados grupos de utentes, nomeadamente as grávidas, os 

lactentes, as crianças e os idosos. Estes dois últimos grupos, pelas alterações do seu metabolismo 

mas no último caso, também, devido ao perfil de polimedicação que lhes está associado.  

A dispensa de MSRM também pode resultar de uma indicação farmacêutica, sendo, nestes 

casos fundamental o diálogo entre o farmacêutico e o utente. [1] 

 

6. Aconselhamento Farmacêutico 

De acordo com as BPFC, o farmacêutico é responsável por aconselhar o doente de forma a 

garantir que este recebe e compreende toda a informação relativa ao tratamento, por forma a retirar 

o máximo benefício deste. [1] De facto, o farmacêutico deve fornecer toda a informação necessária 

para um uso correto, seguro e eficaz dos medicamentos tendo em conta as necessidades 

individuais de cada doente e garantir que este compreende os parâmetros mais importantes da sua 

utilização como seja a sua indicação terapêutica, a sua posologia, via de administração, modo de 

conservação e possíveis efeitos secundários e interações medicamentosas associados a estes.  

Para tal, deve ser estabelecida uma boa comunicação com o utente e utilizar-se uma 

linguagem clara e objetiva e ajusta-la sempre ao nível sócio-económico do doente em questão e 

sempre que possível recorrer a uma informação escrita para garantir que no fim do atendimento o 

utente assimilou toda a informação, minimizando, desta forma, o risco de erros associados à 

utilização de tais medicamentos. [1] Este aconselhamento deve ser realizado em todas as situações 

de dispensa de medicamentos quer sejam eles MSRM, MNSRM ou todos os restantes produtos 

passíveis de serem dispensados na farmácia. 

Relativamente aos MSRM, o aconselhamento farmacêutico centra-se essencialmente na 

informação relativamente à medicação prescrita por parte do médico e em grande parte das 
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situações, permite o esclarecimento de dúvidas relativamente à medicação prescrita. O seguimento 

farmacêutico é também muito importante nestas situações, na medida em que os utentes recorrem, 

por norma, a mais do que um prescritor, não informando muitas vezes estes relativamente à 

medicação em utilização. O farmacêutico tem, nestes casos, também um papel fundamental na 

minimização de interações medicamentosas ou até mesmo na prevenção da sobreposição de 

medicamentos, quer seja entre marcas comerciais e genéricos ou entre genéricos que apesar de 

serem produzidos por laboratórios distintos possuam a mesma composição ou simplesmente 

pertençam ao mesmo grupo terapêutico. Ao acompanhar o utente, este profissional recolhe uma 

informação global do seu perfil farmacoterapêutico, prevenindo situações deste foro e promovendo 

a utilização racional dos medicamentos. 

Outra situação em que o farmacêutico tem um papel fundamental é a educação do doente 

relativamente à utilização de genéricos. De facto as perspetivas antagónicas que são fornecidas ao 

utente pelos diversos profissionais de saúde e também pelos vários debates que são apresentados 

na comunicação social levam a que o utente se dirija à farmácia com muitas dúvidas no que diz 

respeito à segurança e eficácia deste tipo de medicamentos. O farmacêutico, como perito no 

desenvolvimento, produção, manipulação, seleção e dispensa de medicamentos deve assumir uma 

posição ativa e imparcial no que diz respeito à educação do utente, reforçando a mais-valia destes 

fármacos, dada a sua eficácia e segurança e aquisição mais acessível. O farmacêutico, tem 

efetivamente o dever de informar sempre o utente da existência de medicamentos genéricos para 

que este exerça o seu direito de opção. 

Atualmente, o farmacêutico assume cada vez mais um papel importante no aconselhamento 

de MNSRM, visto que muitos dos utentes não têm a disponibilidade financeira para consulta 

médica. Assim, o utente procura cada vez mais o farmacêutico para a resolução de transtornos de 

saúde menores. Neste âmbito, o farmacêutico deve dispensar o medicamento ao utente sempre 

que possível, tendo mais uma vez o cuidado de recolher toda a informação importante 

relativamente à situação clínica que o utente pretende e resolver e, para além disso, a sua história 

clínica (medicamentos regular, alguma patologia que apresentou ou já apresentou e pode ser 

relevante para o problema em questão, alergias, entre outros). Perante o panorama deve decidir o 

MNSRM mais apropriado para o problema em questão, assim como a dosagem, posologia, duração 

do tratamento e forma farmacêutica, existindo, no entanto, situações em que o farmacêutico pode 

decidir aconselhar apenas as medidas não farmacológicas para a resolução da questão ou se 

achar necessário encaminha-lo para o médico, se possível pelo preenchimento da carta de 

referência à consulta médica (Anexo III). 

Na Farmácia Lusa, o aconselhamento farmacêutico de MNSRM, passava pelas mais variadas 

situações, desde gripes, constipações, tosse, afeções oculares, afeções dermatológicas, entre 

outros, sendo sempre imprescindível a comunicação com o utente e uma avaliação global da sua 

situação clínica. 
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7. Medicamentos Manipulados 

De acordo com a Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, um Medicamento Manipulado é 

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

de um farmacêutico” e Manipulação é o “conjunto de operações de caráter técnico, que englobam a 

elaboração da forma farmacêutica, a sua embalagem e o seu controlo”. [27] 

Uma fórmula magistral é o “medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos serviços 

farmacêuticos hospitalares segundo receita médica que especifica o doente a quem o medicamento 

se destina”. Já o preparado oficinal é “qualquer medicamento preparado segundo as indicações 

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

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

essa farmácia ou serviço”. [27] 

 Apesar da produção de medicamentos manipulados ser cada vez menos frequente, estes 

oferecem várias vantagens quando comparados à produção a nível industrial, nomeadamente: 

associação de determinadas substâncias ativas, cuja associação não existe em medicamentos 

industrializados (relevante, por exemplo, na área de dermatologia); adaptação da dose (relevante, 

por exemplo, nas áreas de geriatria e pediatria); e preenchimento das lacunas a nível da produção 

industrial sobretudo no que respeita a determinadas formas farmacêuticas. 

De facto, cabe ao farmacêutico providenciar os medicamentos à população, processo que 

inclui naturalmente a sua preparação caso seja necessário.[1] É importante, para isso, regular as 

condições às quais devem obedecer a preparação e dispensa de medicamentos sobretudo no que 

diz respeito à sua qualidade.  

A qualidade dos medicamentos é, de facto, uma das preocupações fundamentais da política 

de saúde, abrangendo desde as especialidades farmacêuticas produzidas a nível da indústria até 

aos manipulados produzidos a nível das farmácias de oficina.[1] 

No que diz respeito às substâncias ativas, só podem ser utilizadas na preparação de um 

medicamento manipulado matérias-primas (MP) inscritas na FP, nas Farmacopeias de outros 

Estados Partes na Convenção Relativa à Elaboração de Uma Farmacopeia Europeia, na 

Farmacopeia Europeia (FE) ou na documentação científica compendial e desde que os 

medicamentos que as contenham não tenham sido objeto de suspensão ou revogação da respetiva 

autorização. O INFARMED I.P. define também, por deliberação, o conjunto de substâncias cuja 

utilização na preparação e prescrição de manipulados não é permitida e as condições exigidas aos 

fornecedores de MP, de tal forma que todas estas substâncias devem ser acompanhadas de um 

certificado de análise (CA) a fim de comprovar a sua qualidade. [28] Na receção das MP o 

farmacêutico deve confirmar a sua qualidade, pela verificação da concordância do CA com as 

exigências da respetiva monografia e pela verificação da embalagem, quanto à sua integridade, 

condições de higiene e conservação. [27] Para além disso, este deve também proceder ao 
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preenchimento do impresso de registo de movimentos MP – onde se encontra registado o nome, 

MP, fornecedor, data e número da fatura, a quantidade recebida, número de lote, PV – ao qual será 

anexado o CA. Este impresso deve existir para todas as MP sendo atualizado sempre que se 

verifique um movimento desta.[1] 

Relativamente aos materiais de embalagem, todas as embalagens primárias, que contactam 

diretamente com o medicamento manipulado devem ser compatíveis com este não causando, 

deste modo, nenhuma alteração da sua qualidade e devem satisfazer as exigências da FP ou das 

farmacopeias dos outros Estados membros da FE ou ainda de um livro de referência de 

reconhecido prestígio. [27] 

Existem também normas que às quais os farmacêuticos devem obedecer, quer sejam elas 

relativas ao pessoal ou ao equipamento e material. Relativamente ao primeiro, é importante que o 

farmacêutico seja o responsável por todas as preparações assim como por instituir um conjunto de 

regras básicas de higiene pessoal. Relativamente às instalações e equipamento, todas as 

operações de preparação, acondicionamento, rotulagem e controlo deverão efetuar-se num espaço 

adequado, amplo o suficiente para reduzir o risco de contaminações, com iluminação e ventilação. 

Deverão também existir equipamentos adequados à manipulação, que deverão ser facilmente 

laváveis e desinfetáveis e, se necessário, esterilizáveis. Os materiais e os equipamentos devem 

manter- se limpos e em bom estado de funcionamento, principalmente os que contactam 

diretamente com os produtos, a fim de evitar as contaminações cruzadas e, para além disso, 

deverão ser controlados e calibrados periodicamente, a fim de assegurar a exatidão das medidas. 

[1] 

A prescrição de uma fórmula magistral ou preparado oficinal é da responsabilidade do médico 

devendo, este, certificar-se da sua segurança e eficácia, verificando, para tal, inclusive a 

possibilidade de interações que coloquem em causa estes dois parâmetros. [29]Na receita médica 

pode constar o título da preparação ou a discrição da composição qualitativa e quantitativa do 

produto, assim como o volume total pretendido, posologia, indicação quanto à forma de 

administração, podendo ser especificada a forma de preparação ou simplesmente deixada ao 

critério do farmacêutico pela sigla F.S.A., onde o médico delega ao farmacêutico a competência, 

exclusividade e responsabilidade da preparação do manipulado. 

O farmacêutico, por sua vez, é responsável pela: qualidade da preparação, observando para 

o efeito as boas práticas relativas à preparação de medicamentos manipulados; verificação da 

segurança do medicamento, no que respeita às doses das substâncias ativas e verificação da 

existência de interações que ponham em causa a ação do medicamento ou a segurança do doente 

Para além disso, caso a prescrição médica suscite qualquer dúvida este é também 

responsável por proceder ao esclarecimento desta diretamente com o prescritor.  

Assim sendo, sempre que uma receita chega à farmácia, após a avaliação destes 

parâmetros, segue-se a preparação do manipulado (que deve ser realizada pelo farmacêutico 
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diretor técnico ou sob sua supervisão) e seguidamente o preenchimento de uma ficha de 

preparação, bem como uma folha com o cálculo de preço deste. Estas fichas de preparação devem 

ser preenchidas ao longo da manipulação e depois devidamente datadas, assinadas e arquivadas. 

No final da manipulação, deve proceder-se ao controlo de qualidade do medicamento manipulado 

pela verificação das características organoléticas (aspeto, odor, cor), cujo resultado deve ficar 

registado na sua ficha de preparação. Os medicamentos manipulados devem, por último, ser 

devidamente rotulados, devendo este rótulo indicar indique expressamente: nome do doente (no 

caso de se tratar de uma fórmula magistral); fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo 

médico; número do lote atribuído ao medicamento preparado; prazo de utilização do medicamento 

preparado; condições de conservação do medicamento preparado; instruções especiais, 

eventualmente indispensáveis para a utilização do medicamento, como, por exemplo, «agite antes 

de usar», «uso externo» (em fundo vermelho), etc.; via de administração; posologia; identificação 

da farmácia e identificação do farmacêutico diretor técnico.[27] 

A atribuição do PV exige uma prévia pesquisa bibliográfica devendo ter em conta a 

estabilidade da preparação, das MP utilizadas, mecanismos de degradação, do material de 

embalagem utilizado, entre outras características. Esta avaliação é realizada pelo laboratório de 

especialidades farmacêuticas, ou ainda fontes de informação como o Centro Tecnológico de 

Medicamento. Caso estas fontes não referiram o PV, o farmacêutico pode recorrer ao FGP. Este 

estipula que no caso das preparações liquidas não aquosas e preparações sólidas, se a origem da 

substância ativa for um produto industrializado, o PV da preparação final corresponde a 25% do 

tempo que resta para expirar o PV do produto industrializado, sendo o prazo máximo atribuído de 6 

meses e se se tratar de preparações líquidas que contêm água, desde que sejam preparadas com 

substâncias ativas no estado sólido, o PV não pode ser superior a 14 dias, conservados entre 2 e 

os 8 ºC de temperatura. [30] 

Por fim, o cálculo do preço do manipulado é estabelecido pela Portaria n.º 769/2004 de 1 de 

julho e efetuado com base nos honorários da preparação, no valor das MP e no valor dos materiais 

de embalagem, segundo a fórmula: (valor dos honorários + valor das MP + valor dos materiais de 

embalagem) x 1,3 x IVA (6%). [31] 

O cálculo de cada um dos parâmetros existentes na fórmula geral é especificado pela referida 

Portaria e a comparticipação é de 30% do seu valor, desde que constem na lista publicada no 

Despacho n.º 18694/2010 de 18 de novembro. [15][22] 

Na Farmácia Lusa, pude verificar que a prescrição de medicamentos manipulados é de facto 

muito rara e que é essencialmente dirigida à resolução de afeções dermatológicas. De facto 

durante o estágio tive oportunidade de participar na preparação de uma fórmula magistral de 

vaselina salicilada 10% (Anexo IV). 
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8. Outros produtos existentes na farmácia 

8.1 Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Um produto cosmético e de higiene corporal é “qualquer substância ou preparação destinada 

a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano designadamente a 

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

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

seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir odores corporais”. [32] É importante que 

as menções constantes da rotulagem destes produtos não induziam os consumidores em erro 

sobre as suas características ou lhes atribuam finalidades que não possuam, nomeadamente 

indicações terapêuticas, como por exemplo cicatrizantes, relaxante muscular, entre outros. 

A Farmácia Lusa tem ao seu dispor uma grande validade de marcas comerciais, 

nomeadamente Vichy®, Aveeno®, Avene®, La Roche-Posay®, Uriage®, A-Derma®, Ducray®, 

Roc®, BABE®, Klorane®, Mustela®, Elgydium®. Cada uma destas marcas têm produtos 

específicos para a resolução de determinados problemas (acne, rugas, despigmentação,…) e 

algumas são direcionadas para algumas populações em específico. O aconselhamento de produtos 

de dermofarmácia e cosmética na Farmácia Lusa, era muito variado, referenciando, a título de 

exemplo, questões como o tratamento do acne, problemas capilares (caspa, alopécia, entre outros), 

a utilização de produtos antienvelhecimento, o tratamentos de alterações na pele de bebés e 

crianças como o eritema de fralda, a pele seca e eczemática, o aconselhamento de produtos na 

gravidez (para a prevenção de estrias) ou ainda o tratamento de queimaduras ou alergias. Em 

algumas situações o aconselhamento passava apenas pela dispensa de produtos a nível tópico 

(como e o caso dos problemas capilares e antienvelhecimento ou até queimaduras), mas em 

contrapartida noutras situações era necessário associar o tratamento sistémico para a erradicação 

do problema em questão (sobretudo nas alergias e em algumas situações no tratamento do acne). 

Em todas elas, é fundamental o conhecimento dos produtos e das propriedades dos seus princípios 

ativos, daí que parte do estágio foi dedicada ao seu estudo. 

 

8.2 Produtos destinados a alimentação especial e produtos dietéticos 

De acordo com o Decreto- Lei nº 74/2010, de 21 de junho consideram-se produtos destinados 

a alimentação especial, “géneros alimentícios que, devido à sua composição especial ou a 

processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, 

sendo adequados ao objetivo nutricional pretendido e comercializados com a indicação que 

correspondem a esse objetivo”. Destinam-se a um conjunto específico de pessoas, nomeadamente: 

pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem perturbados, que se 

encontram em condições fisiológicas especiais e que, por esse facto, possam retirar benefícios 

especiais de uma ingestão controlada de determinadas substâncias contidas nos alimentos ou, 

ainda, lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde. Sempre que estes géneros 
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alimentícios se destinem aos dois primeiros grupos então poderá ser designado de produto 

dietético ou ainda por produto de regime. [33] 

A Farmácia Lusa dispõe de vários produtos dietéticos, maioritariamente dirigidos para os 

lactentes, que englobam leites e farinhas de gamas como Aptamil®, S-26®, NAN®, Nidina®, 

Enfalac®, sendo que alguns destes antiregurgitantes, anticólicas, antiobstipantes e hipoalérgéneos. 

Outras gamas incluem o Fortimel® que é um produto líquido isocalórico, de alto valor proteico, 

isento de glúten e fibras, destinado a pessoas que não conseguem alcançar as suas necessidades 

proteicas com a alimentação habitual devido a stress, situação pós-operatória, geriatria, gravidez, 

entre outras. Outro produto também dispensado frequentemente era o Forticare® que é um 

suplemento hipercalórico hiperproteico, especialmente concebido para paciente oncológico.  

Por fim, relativamente a dietas especiais, a Farmácia Lusa possui apenas o produto PKU 

Anamix Júnior®, para um utente habitual com fenilcetonúria e dado o grande esforço financeiro a 

que as famílias estão sujeitas para os alimentar com a dieta adequada, foi estabelecido, segundo o 

Decreto-Lei nº 14319/2005 de 29 de junho que “produtos dietéticos com baixo teor ou isentos de 

fenilalanina, entre outros, desde que prescritos em estabelecimentos hospitalares da rede oficial e 

sob vigilância e controlo médico, têm uma comparticipação de 100%.” [34] 

 

8.3 Medicamentos fitoterapêuticos 

Os produtos fitoterapêuticos são medicamentos à base de plantas que dado a sua 

composição e finalidade se destinem a ser concebidos para serem utilizados sem vigilância médica 

para fins de diagnósticos, prescrição ou monitorização do tratamento. [9] Ainda assim, para que a 

sua utilização seja segura devem obedecer a uma dosagem e posologia específica.   

Este tipo de medicamentos é muito solicitado pela população e apesar dos avanços a nível da 

formação do doente, muitos deles continuar a acreditar no estigma que este tipo de medicamentos 

não são nefastos para a saúde (isto é não apresentam nenhuma reação adversa nem interação 

medicamentosa) pelo facto de serem naturais. Cabe, assim, ao farmacêutico aconselhar a 

utilização racional deste tipo de medicamentos alertando para a potencial atividade farmacológica 

destes e para os perigos da sua utilização indevida, sobretudo em populações polimedicadas e com 

alterações no seu perfil metabólico, nomeadamente nas gravidas, idosos e crianças. 

 

8.4. Dispositivos médicos 

Entende-se por dispositivo médico, “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 
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humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência; 

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

conceção”.  

Para avaliar os potenciais riscos inerentes ao tipo de dispositivos médico, estes são 

classificados, no que diz respeito à vulnerabilidade do corpo humano e aos potenciais riscos 

decorrentes da conceção técnica e do fabrico, em 4 classes (I, IIa, IIb e III), de acordo com quatro 

parâmetros: duração do contacto com o corpo humano, invasibilidade do corpo humano, anatomia 

afetada pela utilização e potenciais riscos decorrentes da conceção técnica e do fabrico. 

A Farmácia Lusa dispõe de vários dispositivos médicos, de entre eles meias de compressão, 

ligaduras elásticas, preservativos, sacos coletores de urina e artigos de penso. 

 

8.5 Medicamentos de uso veterinário 

O medicamento veterinário é “toda a substância, ou associação de substâncias, que possui 

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”. [36] 

O farmacêutico deve ter conhecimento não só deste tipo de produtos para que possa 

proceder de modo adequado ao aconselhamento ou esclarecimento de dúvidas - visto que na 

maioria das vezes os utentes recorrem à farmácia sem consultar previamente o médico-veterinário 

–, mas também das especificidades da fisiologia animal para que assim possa adaptar os 

medicamentos de uso humano a nível veterinário – na ausência de medicamento veterinário com 

indicação terapêutica pretendida -  e que transmita ao utente como prevenir ou ao tratar as doenças 

do seu animal doméstico está a assegurar o seu bem estar e o bem estar do ambiente e a 

contribuir para a proteção da saúde pública. [36] 

 Na Farmácia Lusa, a dispensa deste tipo de medicamentos era muito variada englobando 

quer animais domésticos quer de gado, sendo que no primeiro caso a dispensa se restringia mais 

aos antiparasitários, anticoncecionais, aos antibióticos entre outros e no segundo caso às vacinas e 

aos antibióticos. 

 

9. Outros Serviços Prestados nas Farmácia 

A farmácia tem evoluído ao longo do tempo de tal forma que deixou de ser vista apenas como 

o local de dispensa de medicamentos e preparação de manipulados para passar a ser vista pelos 

doentes como um local de prestação de cuidados de saúde, garantindo o bem estar dos utentes. 

Neste sentido, as farmácias são responsáveis pela prestação de um vasto número de serviços 

nomeadamente o apoio domiciliário, a administração de primeiros socorros, utilização de meios 
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auxiliares de diagnóstico e terapêutica, administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional 

de Vacinação (PNV) e Colaboração em programas de educação para a Saúde e Formação de 

Campanhas de informação. [37] 

 

9.1 Meios auxiliares de diagnóstico  

De entre todo o SNS, o farmacêutico é o profissional de mais fácil acesso à população em 

geral, sendo-lhe solicitado conselho sobre diversas matérias relacionadas com a saúde ou a 

doença, pelo que a prestação de cuidados de saúde exige aos farmacêuticos um nível de 

competência compatível com as suas responsabilidades profissionais e com as necessidades dos 

utentes, do próprio SNS e da comunidade em geral. 

Os meios auxiliares de diagnóstico implementados nas farmácias baseiam-se na medição de 

determinados parâmetros bioquímicos e fisiológicos por farmacêuticos habilitados tendo como 

principal função a medição de indicadores para a avaliação do estado de saúde dos doentes. Esta 

deteção precoce permite a implementação de medidas de correção quer sejam elas farmacológicas 

ou não farmacológicas, ou ainda o acompanhamento de situações clínicas por forma a inferir 

acerca da eficácia da medicação implementada. 

A determinação destes parâmetros é acompanhada de um documento de registo que o 

doente apresenta e que permite a avaliação a longo prazo do seu estado clínico. 

 

9.1.1 Determinação e Controlo do Peso 

A determinação do peso assume cada vez mais importância no dia a dia, dado a 

predominância da obesidade e do excesso de peso na população e as suas consequências 

negativas no estado de saúde do individuo. 

A Farmácia Lusa está equipada com um balança eletrónica que permite a determinação do 

peso corporal e da altura da pessoa e, consequentemente, do Índice de Massa Corporal (IMC) da 

mesma, classificando o individuo em três patamares diferentes: Baixo peso, peso normal ou 

excesso de peso. Esta determinação deve, idealmente ser realizada antes da refeições, num 

horário regular, com o individuo descalço e com roupa pouco pesada. 

Após a determinação cabe ao farmacêutico educar o doente no sentido da adoção de 

medidas não farmacológicas para atingir um peso normal e, em algumas situações, após uma 

avaliação cuidada, a indicação de produtos farmacológicos. 

 

9.1.2Determinação da Pressão Arterial 

As doenças Cardiovasculares são responsáveis por cerca de 40% das mortes em Portugal, 

sendo portanto a principal causa de morte no nosso país, e por vários casos de incapacidade. 

Devem-se essencialmente à acumulação de lípidos na parede dos vasos sanguíneos e as suas 

consequências mais importantes – o enfarte do miocárdio, o acidente vascular cerebral e a morte – 
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são frequentemente súbitas e inesperadas. A maior parte das doenças cardiovasculares resulta de 

um estilo de vida inapropriado e de fatores de risco modificáveis, de entre os quais se pode 

destacar a hipertensão arterial (HTA). De uma forma simplista a HTA diz respeito a situações em 

que se verificam valores de pressão arterial (PA) aumentados. Para esta caracterização, 

consideram-se valores de PA sistólica superiores ou iguais a 140 mm Hg e/ou valores de PA 

diastólica superiores ou iguais a 90 mm Hg. Contudo, nos doentes diabéticos, por exemplo, como a 

aterosclerose progride mais rapidamente, considera-se haver HTA quando os valores de PA 

sistólica são superiores ou iguais a 130 mm Hg e/ou os valores de PA diastólica são superiores ou 

iguais a 80 mm Hg. Quando apenas os valores da PA sistólica estão alterados, diz-se que o doente 

sofre de HTA sistólica isolada; quando apenas os valores da PA diastólica se encontram elevados, 

o doente sofre de HTA diastólica. A primeira é mais frequente em idades avançadas e a segunda 

em idades jovens. [38] 

Contudo, o farmacêutico deve ter presente que uma única medição da PA que apresente 

valores elevados não permite concluir um diagnóstico de HTA, ou seja, qualquer indivíduo pode 

apresentar esporadicamente níveis de PA mais elevados do que 140/90 mmHg sem que seja 

considerado hipertenso. É necessário ter em consideração que ao longo do dia a PA varia sob a 

influência de certos fatores como o stress, o exercício físico, entre outros.[38] 

Para a realização desta determinação, o utente deve repousar no mínimo 5 minutos e de 

seguida proceder-se à determinação utilizando um tensiómetro automático de pulso. Na 

eventualidade do utente apresentar um valor de PA elevada, o farmacêutico deve recolher toda a 

informação relevante acerca dos seus hábitos alimentares, ao seu estilo de vida e até se se 

encontra a tomar medicamentos anti-hipertensores e, de seguida, caso a caso, aconselha-lo no 

sentido da diminuição do peso, prática de exercício físico, alimentação saudável, diminuição do 

consumo de bebidas alcoólicas, minimização o uso de medicamentos que possam elevar a PA - 

como por exemplo, anticoncecionais orais, anti-inflamatórios e descongestionantes nasais -, parar 

de fumar e diminuição do consumo de sal e caso o utente se encontre a fazer medicação para a 

PA, pode ser necessário encaminhar o doente ao seu médico para que assim se proceda ao ajuste 

da dose implementada.[38] 

Mais importante ainda, é preciso alertar o doente que ao contrário do que a maioria das 

pessoas pensa a HTA não tem habitualmente sintomas e a única forma de saber se a PA esta 

acima dos valores normais é medindo-a. 

 

9.1.3 Determinação da Glicemia 

A determinação da concentração de glucose no sangue é a principal forma de diagnóstico da 

DM. Este é uma desordem metabólica que se caracteriza pela hiperglicemia, isto é, níveis 

sanguíneos de glucose elevados, que pode ter como consequências como retinopatia e nefropatia, 

entre outros. [39] 
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A determinação deste parâmetro pode ser realizada em jejum ou 2 horas após a refeição, 

denominando-se, neste caso, por glicemia pós-pandrial. No primeiro caso, o valor deve ser inferior 

a 110 mg/dL, e casos seja superior podemos estar na presença de DM caso seja superior a 126 

mg/dL (em duas medições). Se a determinação se encontrar entre estes dois valores, deve então 

proceder-se à prova de tolerância oral à glucose. Se o valor neste caso for superior a 140 mg/dL, 

estamos então na presença de DM.[39] 

Na farmácia Lusa a determinação da glicemia é feita por punção capilar, desde que num 

horário apropriado, isto é a determinação só deve ser realizada em jejum (glicemia em jejum) ou 2h 

após a refeição (glicemia pós –pandrial). Ao contrário da HTA e hiperglicemia, assim como a 

hipoglicemia são sintomáticas e englobam situações como aumento do volume de urina, de 

frequência de urina, aumento da fome, e da sede, no primeiro caso e de tonturas, sudorese, entre 

outros no segundo caso. 

Mais uma vez é importante que o farmacêutico se certifique do horário correto para a 

realização do teste por forma a evitar falsos resultados e alerte para as possíveis consequências da 

doença e que incentive o utente ao cumprimento não só da medicação assim como das medidas 

não farmacológicas, como a redução do consumo de hidratos de carbono de absorção rápida e a 

prática de exercício físico.  

 

9.1.4 Determinação do Perfil Lipídico 

Os parâmetros lipídicos são de extrema importância na prevenção de doenças 

cardiovasculares. Esta determinação engloba vários parâmetros, nomeadamente o colesterol total, 

os triglicerídeos, o HDL (lipoproteína de elevada densidade) e o LDL (lipoproteína de baixa 

densidade) e a razão colesterol total/HDL. Apesar de serem vitais para o bom funcionamento do 

organismo, este podem também ser prejudiciais e o seu controlo é fundamental para verificar a 

eficácia da terapêutica implementada ou até a necessidade de implementação de uma. [40] Os 

valores de colesterol total, LDL e HDL refletem um processo dinâmico. Na realidade o valor do 

colesterol total oferece uma visão muito incompleta do processo. Em contrapartida os valores do 

LDL e do HDL já dão uma ideia mais detalhada sobre a distribuição dos lípidos a nível do 

organismo e mais especificamente a nível dos vasos. Assim, é desejável que o valor co colesterol 

total seja inferior a 200 mg/dL, que o HDL seja superior a 40mg/dL, LDL inferior a 130mg/dL e 

triglicerídeos inferior a 150 mg/dL. 

Relativamente à determinação propriamente dita, com exceção dos triglicerídeos que 

requerem um jejum de 12 horas, todos os restantes parâmetros podem ser determinados a 

qualquer altura do dia. 
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9.1.5 Determinação do ácido úrico 

A acumulação de ácido úrico é prejudicial para a saúde, podendo estar na origem da sua 

supersaturação nos fluidos extracelulares e, consequentemente, nos tecidos, dando origem a uma 

artropatia microcristalina designada de Gota e a outras situações com um comprometimento a nível 

renal, devido à sua cristalização no rim. A hiperuricemia é a presença de níveis altos de ácido 

úrico no sangue sendo o limite normal para homens 6,8 mg/dL e para mulheres 6 mg/dL.[42] 

A sua determinação implica a punção capilar e a recolha de uma gota de sangue para uma 

tira-reativa que após introdução no aparelho medidor, apresenta o valor sanguíneo. No caso de o 

utente apresentar um valor de ácido úrico elevado no sangue, é aconselhável a diminuição dos 

alimentos ricos em purinas, nomeadamente a carne (purinas de origem animais) assim como a 

diminuição das bebidas alcoólicas. 

 

9.1.6 Teste de Gravidez 

O teste de gravidez baseia-se na determinação da hormona gonadotrofina coriónica humana 

(hCG), cuja produção pela placenta se verifica após a fecundação, mais especificamente após a 

fixação do embrião na parede do útero.[42] 

O teste baseia-se num ensaio cromatográfico, que recorre a anticorpos monoclonais anti-hCG 

para a deteção da hormona. Idealmente o teste deve ser realizado com a primeira urina da manhã 

e caso não seja possível com um período de retenção urinária mínimo de 3 horas. [42] 

Relativamente à interpretação do teste, este apresenta na “janela” a indicação do resultado controlo 

e do teste. Para que o resultado seja positivo é necessário que se verifique o aparecimento de uma 

linha na janela do teste e do controlo, enquanto que no caso de ser negativo apenas na janela do 

controlo. É ainda importante alerta para a existência de um traço na janela do controlo pois caso 

não se verifique o seu aparecimento o teste não se encontra a funcionar corretamente. 

É fundamental que a transmissão do resultado do teste, caso este seja realizado na farmácia, 

seja realizada de forma discreta pois o resultado pode não ser o esperado. 

9.2 Administração de injetáveis, de Primeiros Socorros e Educação do Utente 

A Farmácia Lusa disponibiliza também aos seus utentes a administração de injetáveis, de 

entre os quais a administração de vacinas não incluídas no PNV. Estas são realizadas apenas por 

farmacêuticos com formação no âmbito da administração de injetáveis, excetuando-se a 

administração de antibióticos dada a maior probabilidade de ocorrência de choque anafilático.  

É ainda possível a prestação de primeiros socorros e a educação do doente na Farmácia 

Lusa, na medida em que durante, o estágio decorreu um rastreio da osteoporose nesta. 
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9.3 VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade licenciada pelos Ministérios do Ambiente e da Economia 

para a gestão do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens de Medicamentos, que 

tem como responsabilidade a gestão dos resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso.[43] 

Devido à especificidade do medicamento e ao facto dos cuidados especiais requeridos para a 

manipulação dos medicamentos, a sua principal preocupação é garantir um processo de recolha 

seguro, evitando-se, por razões de saúde pública, que os resíduos de medicamentos não estejam 

"acessíveis" à população como qualquer outro resíduo urbano.[43]  

Estes devem, assim, ser recolhidos em contentores devidamente identificados e invioláveis, e 

quando o contentor VALORMED se encontra cheio, este é fechado e selado com uma etiqueta 

própria na qual consta: o peso, o código da farmácia e a rubrica do responsável pelo fecho do 

contentor. Esta ficha deve acompanhar o contentor e depois ser completada pelo indivíduo que 

efetua a recolha, com os seguintes dados: número do armazenista, data e rubrica do responsável 

pela recolha. O farmacêutico tem, também neste campo um papel crucial no sentido da 

sensibilização para as boas práticas ambientais incentivando por isso a recolha de embalagens e 

medicamentos fora de uso – que já têm o PV expirado ou que já não são consumidos - e ao motivar 

a sua entrega na farmácia alertando a poluição ambiental associada à sua rejeição no lixo comum e 

para o risco destes para as pessoas e animais que os encontrem e ingiram. [44] 

 

9.4 Farmacovigilância 

Todos os medicamentos, antes de entrarem para o mercado, são alvos de ensaios clínicos 

com o principal objetivo de avaliar a sua segurança e a sua eficácia. Estes ensaios são, contudo, 

realizados numa amostra relativamente pequena pelo que só se detetam os seus efeitos 

indesejáveis mais frequentes sendo que o perfil farmacocinético e farmacoterapêutico de um 

medicamento só é verdadeiramente conhecido quando se encontra no mercado. O estudo de um 

dado medicamento é, então, contínuo e denominando-se de farmacovigilância a “atividade de 

saúde pública que tem por objetivo a identificação, quantificação, avaliação e prevenção dos riscos 

associados ao uso dos medicamentos em comercialização, permitindo o seguimento dos possíveis 

efeitos adversos dos medicamentos”.[1] 

Desta forma, as reações adversas de um dado medicamento devem ser prontamente 

notificadas e o farmacêutico ocupa um lugar privilegiado dada a sua proximidade com o utente. 

Sempre que uma recção adversa ocorre, o farmacêutico deve notificar o Centro Nacional de 

Farmacovigilância do INFARMED I.P., e nesta notificação deve estar presente descrição da reação 

adversa, a sua duração, gravidade e evolução; a relação dos sinais e sintomas com a toma do 

medicamento; o medicamento suspeito, assim como a data de início e de suspensão do mesmo, o 

seu lote, via de administração e indicação terapêutica e ainda outros medicamentos que o utente 

esteja a tomar. [1] Perante a notificação o INFARMED I.P. toma as providências que considere ser 
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importantes, podendo ser apenas adicionado o efeito adverso no folheto informativo ou até este ser 

retirado do mercado. 

 

10. Qualidade 

Todos os serviços farmacêuticos devem apresentar altos padrões de qualidade, na medida 

em que a principal responsabilidade do farmacêutico é para com a saúde e o bem-estar do utente. 

[9] Assim, a qualidade dos serviços farmacêuticos deverá ser demonstrada através da acreditação 

pela Ordem dos Farmacêuticos em relação ao referencial das BPFC e dos Procedimentos 

Operativos Normalizados elaborados pelo Sistema da Qualidade da Ordem dos Farmacêuticos. O 

diretor técnico é responsável pelo estabelecimento, documentação, implementação, manutenção e 

melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade (SGQ) e é responsável por todas as 

atividades com influência na qualidade dos serviços prestados pela farmácia. Todos estes 

procedimentos devem ser realizados tendo em conta que o SGQ da farmácia deve ser orientado 

para a satisfação das necessidades dos doentes e da própria farmácia dado que esta como 

empresa requer a qualidade, como um atributo imprescindível do seu sucesso. Exige da equipa um 

bom conhecimento do conteúdo das funções que desempenham, uma boa sistematização das suas 

tarefas, procurando executar bem o trabalho em causa e caso tal não se verifique o registo de 

resultados e correção imediata dos erros eventuais. [1] 

Na Farmácia Lusa, a preocupação para com a qualidade e otimização dos serviços prestados 

é constante, tendo o diretor-técnico um papel fundamental neste processo. 

 

11. Conclusão 

Os quatro meses de estágio na FC e os vários desafios que foram surgindo durante esse 

período demonstraram-me que o conhecimento adquirido durante o percurso académico foi a base 

da formação a nível profissional e que só o exercício da atividade dia a dia permitirá adquirir os 

conhecimentos necessários à atividade farmacêutica e a consolidação enquanto profissional de 

saúde. A entrada no mundo do trabalho de forma tão repentina requereu uma adaptação muito 

rápida, não só em termos de aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo destes cinco anos, 

mas também no âmbito da comunicação com o utente. De facto, só os desafios diários impostos 

pela equipa técnica da Farmácia Lusa, aliados aos desafios impostos pelos próprios utentes, 

permitiram um crescimento enquanto profissional, nomeadamente no que diz respeito ao 

desenvolvimento de competências técnicas e deontológicas enquanto futura farmacêutica. O 

estágio permitiu em última instância verificar o papel importante que os farmacêuticos têm no 

âmbito da relação indivíduo/saúde/doença. De facto, estes são constantemente solicitados pela 

população, tendo um papel muito importante no SNS. 
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13. Anexos 

Anexo I – Espeço Físico Exterior da Farmácia Lusa 

 

 

 

Espaço Exterior da Farmácia Lusa (vista da rua) 

 

Espaço Exterior da Farmácia Lusa (vista lateral) 

  



Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária 2012/2013 

 

Página | 36  
 

Anexo II - Espaço Físico Interior da Farmácia Lusa 

 

 

Figura 1 Zona de Atendimento 
Figura2  – Área para determinação de 

parâmetros bioquímicos (anexa à zona de 
atendimento) 

  
Figura 3  - Laboratório Figura 4 – Armazém 



Relatório de Estágio Curricular em Farmácia Comunitária 2012/2013 

 

Página | 37  
 

  
Figura 5 – Gabinete de Atendimento 

Personalizado 
Figura 6 – Zona de receção de 

encomendas 

 

 

Figura 7 – Zona de Apoio ao Atendimento  
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Anexo III – Carta de Referência à Consulta Médica 
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Anexo IV – Receita médica de Vaselina Salicilada a 10%  
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1. INTRODUÇÃO 

O estágio de conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas está 

incluído no plano curricular, com o objetivo de garantir a iniciação dos estudantes nos 

aspetos práticos do exercício farmacêutico, assim como assegurar a aprendizagem 

das competências técnicas e exigências deontológicas da profissão, neste caso em 

ambiente de Farmácia Hospitalar (FA), sob a orientação de um farmacêutico. [1] 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) hospitalares, departamentos com autonomia 

técnica e sob a orientação dos órgãos de administração, são essenciais para o bom 

funcionamento das unidades hospitalares, de modo a assegurar o adequado 

fornecimento de medicamentos aos seus doentes. Por outras palavras, o farmacêutico 

hospitalar é o responsável máximo pela correta e racional utilização do medicamento 

no hospital, garantindo que este chega ao doente certo, na dose correta e na Forma 

Farmacêutica (FF) adequada, devendo também ter capacidade para prestar qualquer 

informação sobre medicamentos a todos os outros profissionais de saúde. [1]  

Das funções do farmacêutico hospitalar podem ser destacadas três principais que 

devem ser transmitidas aos estagiários que passam por estes serviços: capacidade 

técnica e de gestão, aplicadas na aquisição de medicamentos e Produtos 

Farmacêuticos (PF), Matérias-Primas (MP) e Materiais de Embalagem (ME); 

capacidade científica para formulação, preparação e controlo de qualidade dos 

diferentes tipos de medicamentos e participação em comissões técnicas. [1] De facto, a 

compreensão da importância dos SF só é possível através da observação e 

participação nas atividades que lá se desenvolvem diariamente, até porque, o 

ambiente hospitalar assume uma dimensão muito distinta das outras áreas de atuação 

do farmacêutico, fazendo desta experiência de estágio uma mais-valia.  

Nesta perspetiva, foi realizado o estágio no Hospital de Santo António (HSA), nos 

meses de Julho e Agosto de 2013, sob orientação da Dra. Teresa Almeida. É assim, 

objetivo deste relatório, descrever as principais atividades desenvolvidas e os 

conhecimentos adquiridos durante esses dois meses. 

 

2. ASPETOS GERAIS DO HOSPITAL DE SANTO ANTÓNIO 

O HSA localiza-se no centro da cidade do Porto e foi fundado em 1799.Tem como 

missão a prestação de cuidados de saúde humanizados que melhorem a saúde das 

populações. As suas atividades são conhecidas pela sua elevada diferenciação e pela 

capacidade de articulação com outras unidades de saúde. A valorização do ensino e 

da formação profissional é outro objetivo desta instituição, de modo a dinamizar e 

incentivar a investigação e o desenvolvimento científico na área da saúde. [3] 
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Recentemente, com o Decreto-Lei (DL) número (n.º) 326/2007, de 28 de setembro 

foi criado o Centro Hospitalar do Porto (CHP), uma Entidade Pública Empresarial 

(E.P.E.) por fusão do HSA, E.P.E. com o Hospital Central Especializado de Crianças 

Maria Pia, a Maternidade Júlio Dinis (MJD) e o Hospital Joaquim Urbano (HJU). Este 

centro é dotado de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. [4] 

 

3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

3.1 Localização e Espaço Físico 

Os SF do HSA localizam-se no Piso 0 do Edifício Neoclássico, com exceção da 

Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) que está incluída na área do Hospital de Dia 

(HD). Os SF do HSA são assim constituídos pelas seguintes áreas funcionais: 

gabinete do diretor dos SF, gabinete dos farmacêuticos e biblioteca; Farmácia de 

Ambulatório (FA); UFO; distribuição; armazém; unidade de produção e Unidade de 

Ensaios Clínicos (UEC).  

É, ainda, importante referir que os SF apresentam facilidade de acesso externo e 

interno. 

 

3.2 Horário de Funcionamento 

De forma a garantir o bom funcionamento do hospital, os SF encontram-se em 

funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana. O atendimento em regime 

de ambulatório decorre nos dias úteis das 9h00 às 17h00. De segunda a sexta-feira, a 

partir das 20h00, aos sábados, domingos e feriados o funcionamento dos SF é 

garantido por um farmacêutico. 

 

3.3 Organização dos Recursos Humanos 

Os SF devem dotar-se de uma equipa de trabalho em número suficiente e com 

competência adequada, de modo a garantir um bom funcionamento deste setor. De 

facto, segundo as Boas Práticas da Farmácia Hospitalar, “Os recursos humanos são a 

base essencial de uma gestão com qualidade”. [2] Posto isto, a equipa dos SF do HSA 

integra 19 farmacêuticos e o diretor de serviço, 27 Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT), 14 Assistentes Operacionais (AOP) e 3 assistentes técnicos. 

 

3.4 Organização dos Serviços Económicos 

A vertente económica é cada vez mais importante para a gestão a nível hospitalar. 

Desta forma, a gestão dos recursos económicos é feita de maneira a que se reduza, 

ao mínimo, o custo das existências garantindo sempre a excelência dos cuidados de 

saúde prestados. 
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3.5 Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 

O Sistema de Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF) é uma 

aplicação informática disponível nos SF, que permite a gestão de todos os produtos 

existentes. Alguns exemplos das suas funcionalidades incluem validação da 

prescrição de doentes em regime de internamento e de ambulatório e débito dos 

medicamentos dispensados. De salientar que, o acesso ao programa informático é 

restrito, sendo, para tal, necessário a introdução de um código de utilizador e respetiva 

password.  

 

3.6 Sistema de Gestão de Qualidade 

Um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) tem como base a existência de 

procedimentos padronizados para todas as atividades desenvolvidas pelos SF. Estes 

procedimentos devem ser registados, documentados e regularmente revistos e 

atualizados.  

Nos SF do HSA encontra-se implementado o SGQ definido pela Norma ISO 9001. 

Esta norma tem como objetivo a uniformização de procedimentos, no sentido de tornar 

o hospital numa entidade de referência, relativamente à prestação de cuidados de 

saúde diferenciados. Tal só será possível, pelo desenvolvimento de uma política de 

qualidade institucional, dotada de projetos de melhoria contínua com o intuito de 

consolidar a atuação clínica, garantindo assim, a segurança em todos os 

procedimentos e serviços. [5] Como é sabido, um SGQ baseia-se numa estrutura de 

gestão autónoma e responsabilizante, com o objetivo de alcançar o reconhecimento 

externo por entidades credíveis e independentes. Estas por sua vez têm como função 

detetar não conformidades ou oportunidades de melhoria. [6] 

No que diz respeito aos SF, o farmacêutico tem naturalmente um papel chave na 

implementação, manutenção e cumprimento deste sistema, competindo-lhe também 

garantir o rigoroso cumprimento das Boas Práticas de Fabrico na produção de PF. De 

referir que, a atualização deste sistema que engloba procedimentos, matrizes, 

instruções de trabalho (IT) visa garantir a qualidade, segurança e eficácia não só dos 

medicamentos, como de todas as atividades realizadas. Durante o estágio, foi possível 

contactar e analisar toda a documentação relativa ao controlo e garantia da qualidade. 

 

4. SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS 

A gestão dos PF é fundamental para garantir a qualidade dos serviços prestados 

em todos os setores do hospital e, por conseguinte, o sucesso da terapêutica em vigor 

nesta unidade de prestação de cuidados de saúde. Assim, é da responsabilidade dos 
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SF a aquisição, preparação, controlo analítico, conservação e selecção dos 

medicamentos, assim como o uso racional dos mesmos. [7] No fundo, esta unidade de 

aprovisionamento é responsável por disponibilizar medicamentos e outros PF com 

qualidade, em quantidade, no menor prazo possível e ao menor custo. [8] 

A gestão dos PF é realizada no Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) – o 

armazém central. 

 

4.1 Espaço Físico 

O APF está dividido em diversos setores (ANEXO I), nomeadamente armazém 

geral dividido em 7 áreas, armazém de produtos inflamáveis; armazém de injetáveis 

de grande volume, soluções de diálise, hemodiálise e hemofiltração e área de receção 

de encomendas. 

 

4.2 Gestão de Stocks 

A gestão de stocks é uma das responsabilidades do farmacêutico e é fundamental 

para responder às solicitações de medicamentos, dispositivos médicos e outros PF, 

sem que se verifique uma rutura ou atraso na resposta, tendo, no entanto, em conta o 

ambiente imprevisível e de urgência que caracteriza o ambiente hospitalar. 

A gestão dos PF é suportada pelo GHAF e é realizada tendo por base a 

relevância para a prestação de cuidados de saúde, o seu consumo e também o seu 

valor económico. De facto, o sistema de gestão deve ser o mais rigoroso possível, de 

forma a limitar a existência de erros. Enquanto que, os erros por defeito podem 

condicionar a prestação de cuidados de saúde dos setores dependentes do armazém, 

e consequentemente o seu fornecimento aos doentes, os erros por excesso podem 

originar uma elevada imobilização de existências, possibilidade de expiração de 

Prazos de Validade (PV), assim como a necessidade de um local de armazenamento 

adicional. Apesar de não ter um impacto direto no doente e na sua terapêutica, este 

tipo de situações condiciona a logística do APF e o seu equilíbrio económico. [9] 

No HSA, o modelo de gestão em vigor é o HLS (Hospital Logistics System) que 

pressupõe uma melhoria contínua da gestão da cadeia logística, tendo por base a 

implementação da filosofia KAIZEN, que possibilita uma libertação considerável de 

volume financeiro, um aumento da rotatividade dos PF, concretização de uma filosofia 

de “zero ruturas” e uma diminuição dos desperdícios. [10] Para o cumprimento destes 

objetivos recorreu-se a um sistema de Kanbans, um termo japonês que significa 

registo ou placa visível. Os Kanbans apresentam informações como a identificação do 

produto e o respetivo código de barras, o seu Ponto de Encomenda (PE) e a 

quantidade a encomendar, a localização, sempre que possível, bem como quaisquer 
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observações adicionais necessárias (como AQN – a “adquirir quando necessário” -, 

comercial pretendido, sabor pretendido, entre outros) (ANEXO II). Para além disso, 

estes apresentam cores diferentes de acordo com o tipo de PF a que se referem: 

antissépticos – azuis; soros – azuis claro; nutrição – roxos; geral – bordeaux; RX – 

cinzentos; estupefacientes – vermelhos. 

Estes registos são colocados no respetivo PE, de tal forma que, se todas as 

normas de aviamento e de picking de paletes forem cumpridas, sempre que este ponto 

é atingido, o Kanban é retirado e colocado numa caixa de “produtos a encomendar”. 

Diariamente, isto é, aos dias úteis são introduzidos os pedidos na lista comum, por 

leitura ótica do código de barras do Kanban, partilhada entre os SF e o Serviço de 

Aprovisionamento (SA), que em última instância avalia o pedido de encomenda, 

autoriza ou não a sua realização e emite a nota de encomenda. [11] Adicionalmente, 

pode solicitar-se a aquisição de produtos de baixo consumo sempre que solicitados 

por entidades ou pessoas autorizadas (isto é, produtos AQN).  

Em todas as situações, sempre que se detetar que um dado produto se encontra 

em rutura ou em pré-rutura deve ser preenchido um impresso próprio para o efeito, de 

forma que o TDT e o farmacêutico responsável pelo APF averiguem a razão da rutura 

e tomem as diligências necessárias. 

Relativamente ao cálculo da quantidade a encomendar, o PE, de um determinado 

PF é necessário conhecer o consumo médio dos armazéns das farmácias-satélite, 

bem como de todos os “sub-armazéns” que constituem o CHP. [12] O cálculo do 

consumo médio de cada armazém diz respeito ao consumo total de um determinado 

PF durante um período de tempo estipulado (normalmente 6 meses) a dividir pelo n.º 

total de meses. Mais, para a determinação da quantidade a encomendar do Kanban 

não basta calcular o seu consumo médio mensal (CMM), tem de se ter em conta todo 

o seu circuito – designado de Lead Time (LT). Neste ponto, é preciso contemplar os 

dois LT possíveis: um supondo que existe autorização de despesa para todos os 

produtos e outro em que não existe essa autorização. Assim, no primeiro caso, a 

fórmula de cálculo é: 

     
     

                      
 

Em que, 

 a = nº de dias necessário para despoletar a necessidade de compra, incluindo o 

fim de semana (tendo sido identificados 2 dias) 

b = nº de dias que o aprovisionamento necessita para emitir nota de encomenda  

(tendo sido identificado 1 dia) 
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c = nº de dias que o fornecedor demora a entregar (tendo sido identificados 2 

dias). 

 

No segundo caso, além dos dias identificados na fórmula anterior, acrescentam-se 

5 dias (para a autorização pelo diretor dos SF e do diretor de aprovisionamento) mais 

2 dias para contemplar mais um fim de semana: 

     
         

                      
 

Para além dos LT também é preciso contemplar os coeficientes de variabilidade, 

quer seja o de procura (25%) mas também o coeficiente de variabilidade do LT para 

prevenir falha no circuito (20%). 

Em suma, o PE é calculado segundo a fórmula: 

                      [12] 

 

4.3 Sistemas e Critérios de Aquisição de Medicamentos 

A aquisição de medicamentos a nível hospitalar tem por base o Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e as adendas do mesmo, bem como as 

necessidades terapêuticas dos doentes presentes do hospital.  

Existem várias possibilidades no que diz respeito à aquisição de PF, 

nomeadamente o Catálogo de Aprovisionamento da Administração Central do Sistema 

de Saúde (ACSS), Ajuste Direto aos Fornecedores e G14. Em todos os casos, a 

aquisição é feita tendo por base a estimativa do consumo anual dos respetivos PF. 

A consulta do Catálogo da ACSS constitui, por norma, o primeiro passo 

relativamente à aquisição de PF, visto que contém todos os produtos que são 

necessários ao funcionamento do hospital (inclusive o material do escritório). Os 

produtos presentes no referido catálogo resultam de uma triagem de entre as 

candidaturas dos diferentes fornecedores, estando lá presentes apenas as melhores 

propostas. No momento da aquisição, o hospital deve consultar o catálogo e decidir 

sobre o produto e respetivo fornecedor, sendo que esta escolha deve recair sobre o 

produto mais barato. Caso isso não aconteça o diretor dos SF tem de justificar a sua 

escolha. Caso o produto a adquirir não conste no catálogo, o hospital pode recorrer a 

um ajuste direto, resultante do contacto a três fornecedores, tornando-se vantajoso 

quando os SF pretendem uma maior rapidez do processo administrativo e burocrático. 

Atualmente é frequente a imposição de portes pelo fornecedor, isto é, o 

estabelecimento de encargos mínimos para uma determinada encomenda. Perante 

este panorama, o CHP pode considerar que a rotatividade do (s) produto (s) 
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compensa a sua aquisição por esta via, podendo até, em algumas situações, associar 

vários produtos de um fornecedor para atingir o valor estipulado por estes. Quando a 

rotatividade do produto é baixa, então a aquisição de produtos pode ser realizada 

diretamente a um armazenista, que no caso do CHP é a Farmácia Lemos. Os 

produtos alvo deste tipo de pedido devem corresponder a medicação esporádica do 

HSA, MJD e HJU, alguns manipulados (que devem ser solicitados com antecedência 

para permitir a sua preparação na farmácia), medicação em falta no CHP (produtos 

em rutura por se encontrarem esgotados no fornecedor habitual) ou ainda medicação 

que pelo seu consumo não justifica os portes que são impostos pelos fornecedores.  

Recentemente foi criada outra forma de aquisição, o G14. Este, diz respeito a um 

grupo de 14 hospitais da zona norte do país que, estipula um conjunto de 

necessidades em termos de PF e adquire-os junto de fornecedores que, ofereçam 

melhores condições de compra.  

Por fim, pode ainda surgir a necessidade de aquisição de produtos sem 

autorização de introdução no mercado em Portugal. Nestas situações, deve ser 

realizado um pedido de autorização de utilização especial à Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT) e posteriormente, caso seja aprovado, à Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED). Assim, ao abrigo do DL n.º 

176/2006, de 30 de agosto pode ser dada autorização nas seguintes condições: 

 Justificação clínica, sendo os PF considerados imprescindíveis à prevenção, 

diagnóstico ou tratamento de dada patologia; 

 Necessidade de resposta a uma propagação, atual ou potencial, de agentes 

patogénicos, toxinas, agentes químicos ou radiação nuclear; 

 Em caso excecional, aquisição e dispensa a um doente específico. 

Outras condições que deverão necessariamente cumprir são: 

 Não existir em Portugal medicamentos essencialmente similares aprovados; 

 Os medicamentos que se pretendem importar destinam-se a resolver 

problemas clínicos sem alternativa terapêutica comprovada. [13] 

Relativamente aos psicotrópicos e estupefacientes, a sua aquisição requer que o 

pedido seja feito sob requisição escrita (ANEXO III), que após assinada, é enviada, 

juntamente com a nota de encomenda, ao fornecedor. Este, posteriormente, devolve-a 

(devidamente carimbada e assinada) com o documento original, devendo ficar 

arquivado na farmácia por um período de 3 anos. 

Os PF são encomendados de acordo com uma previsão de gastos anuais. Porém, 

quando os gastos superam essa previsão é necessário proceder a um reforço, isto é, 

realizar uma nova encomenda de PF. Tal, é sempre feito pelo Diretor dos SF, que 

após a selecção, submete o pedido ao SA que, autoriza ou não a encomenda. 
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Há que ter em conta que, para além do preço unitário dos medicamentos e a 

qualidade do produto, há outros parâmetros a ter em conta durante a sua aquisição, 

para a rentabilização dos PF. Um deles é a sua FF pois, a aquisição preferencial de 

comprimidos, permite a sua distribuição sob esta forma ou o seu aproveitamento para 

a preparação de formulações líquidas. Outro exemplo, é a seleção da apresentação do 

PF em função do seu uso, isto é, no caso deste se destinar à distribuição em regime 

de ambulatório, os blisters não necessitam de estar identificados individualmente, o 

que resulta num preço mais baixo. O mesmo já não é possível para a Distribuição 

Individual Diária (DID), uma vez que é necessário o re-embalamento. 

 

4.4 Receção e Conferência dos Produtos Adquiridos 

A receção dos PF é realizada na área de receção anexa ao APF, de acordo com 

um protocolo pré-estabelecido que, garante o cumprimento de condições de 

armazenamento, contribuindo assim para a qualidade, segurança e eficácia dos PF. [14] 

Este processo contempla, de uma maneira geral, duas fases, sendo que na 

primeira fase, o TDT ou o AOP, confirma se a encomenda pertence ao hospital e 

determina o seu destino interno, isto é, se é dirigida para o armazém central ou para 

os armazéns das farmácias-satélite. Para além disso, é também responsável por 

avaliar a integridade das embalagens, ou seja, verificar se está presente qualquer 

indício visível de dano ou quebra. Caso se identifique uma não conformidade, esta 

deverá registar-se no documento que acompanha o produto, sendo reavaliada 

posteriormente. Outro parâmetro a avaliar é a quantidade de mercadoria entregue, por 

confronto com o estipulado na guia de remessa que acompanha o produto. Caso se 

verifique algum desvio da quantidade entregue, o responsável pela receção deverá 

registar este facto num documento próprio, assinando e datando. [14] 

Numa segunda fase, o AOP abre a encomenda e prepara-a para a conferência, 

colocando todos os PF no local estipulado com o respetivo Kanban, assim como os 

documentos necessários para o efeito, nomeadamente, guia de remessa, fatura e 

notas de encomenda. Seguidamente, o TDT ou o farmacêutico, é responsável por: 

1) Comparar a mercadoria entregue com a faturada e ainda, com a que consta na 

nota de encomenda, dando prioridade aos produtos a conservar no frigorífico e 

aos estupefacientes e psicotrópicos;  

2) Verificar o lote e o PV dos PF e registar no duplicado da guia de remessa, caso 

não constem lá. O PV deverá ser superior a 6 meses; contudo, caso este seja 

inferior, a encomenda fica numa situação de “aceite condicional”, isto é, só será 

aceite com a condição de troca por outros produtos com PV mais alargado em 

caso de não escoamento.  
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Caso a entrega esteja conforme é colocada uma etiqueta verde na encomenda 

com a menção “CONFERIDO”. Caso contrário, é colocado um cartão vermelho com a 

menção “PRODUTO NÃO CONFORME”, podendo ser necessário proceder a uma 

devolução ao fornecedor. 

Existem, no entanto, algumas particularidades para alguns produtos, 

nomeadamente: 

 Verificar se os dispositivos médicos têm marcação CE e arquivar os 

certificados que os acompanham; 

 Verificar se os medicamentos hemoderivados vêm acompanhados do 

Certificado de Autorização de Utilização de Lotes (CAUL) (ANEXO IV) do 

INFARMED, que após ser digitalizado é partilhado informaticamente no CHP; 

 Verificar se as MP são acompanhadas do registo que comprova a qualidade do 

lote fornecido, o Certificado de Análise (CA), sendo este depois enviado para o 

responsável do setor da produção dos SF, que após análise o confronta com a 

ficha técnica, avaliando a sua conformidade. 

 Os medicamentos destinados a Ensaios Clínicos (EC) sofrem uma conferência 

inicial ao nível do armazém, sendo posteriormente encaminhados para a UEC, 

onde é realizada a conferência de acordo com os procedimentos internos. 

Após a conferência e validação da encomenda rececionada, a documentação já 

validada é enviada para o SA, para que seja dada entrada no GHAF, sendo, 

posteriormente libertados para o armazenamento. [14] 

 

4.5 Armazenamento e Controlo do Prazo de Validade 

O armazenamento dos PF é fundamental para assegurar a qualidade e a 

estabilidade dos produtos, de tal forma que oscilações das condições ótimas de 

temperatura (inferior a 25ºC), humidade (inferior a 60%) e até luminosidade podem 

condicioná-las. Estes parâmetros devem ser permanentemente controlados. Em 

relação à temperatura, os medicamentos termolábeis são uma exceção, devendo ser 

armazenados em frigoríficos próprios a uma temperatura compreendida entre 2ºC a 

8ºC. Para além disto, alguns PF requerem especificidades de armazenamento, 

nomeadamente: os produtos inflamáveis e os gases medicinais devem estar num local 

individualizado; os produtos citotóxicos, armazenados na UFO, devem estar 

separados dos restantes produtos e acompanhados de um estojo de descontaminação 

num local visível e assinalado; os estupefacientes psicotrópicos devem se encontrar 

num local individualizado com fechadura de segurança. [14] 

Quanto à organização, os produtos são arrumados de acordo com a regra FEFO 

(first expired, first out) - que estipula que os PF com PV inferior são os primeiros a ser 
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escoados -, por ordem alfabética e, dentro do mesmo grupo, por ordem crescente de 

dose. Para além disso, no âmbito do modelo KAIZEN está estipulado que estes devem 

ser retirados no sentido da direita para a esquerda e repostos no sentido inverso. 

No caso dos produtos que necessitam de transferência informática imediata para 

outro armazém (MJD, HJU, UFO), estes são armazenados em locais devidamente 

identificados e são assinalados com a menção “quarentena”, sendo libertados assim 

que se verifique a sua entrada no GHAF. Em todas as situações de transferências 

entre armazéns é obrigatório a identificação do lote e PV dos produtos. [14]  

O controlo do PV também é da responsabilidade do armazém e é realizado 

mensalmente (até ao 5º dia útil de cada mês), com o intuito de verificar todos os PF 

com um período de caducidade até 3 meses, a contar da data de controlo. Em todos 

estes produtos deve ser colocada uma etiqueta de cor amarela para assinalar o PV 

curto e preencher o impresso “Medicamentos com PV a terminar”, para que o 

fornecedor seja contactado. Posteriormente, os mesmos são colocados na prateleira 

“Produtos fora de PV aguarda análise/decisão”. Caso a resposta do fornecedor seja 

positiva, deve-se transferir estes produtos para a prateleira “Produtos fora de PV para 

devolução – Aguarda Nota de Devolução”, podendo estes ser trocados por um novo 

produto ou ser emitida uma nota de crédito. Por outro lado, se a resposta for negativa, 

os produtos são transferidos para a prateleira “Produtos a Inutilizar – Aguarda Nota de 

Inutilização”, seguidamente, é preenchida uma nota de inutilização via GHAF, onde os 

produtos são encaminhados para inceneração. [15] 

 

4.6 Empréstimo de Produtos Farmacêuticos 

O pedido de PF ao exterior é realizado sempre que estes não existam nos SF ou 

em qualquer outro serviço clínico do hospital. Perante tal situação, o farmacêutico 

responsável pelo APF contacta a entidade que lhe concede o empréstimo, regista no 

sistema informático a entidade contactada, o medicamento e a quantidade pretendida 

e imprime duas vias, uma delas para a entidade de destino e outra para ficar 

arquivada em pasta própria para o efeito, e uma guia de transporte. No caso do 

farmacêutico responsável pelo APF não se encontrar presente, o pedido de 

empréstimo deverá ser realizado pelo TDT. 

No caso dos medicamentos alvo de pedidos de empréstimo não constarem no 

FHNM ou na adenda do CHP, o farmacêutico deve registar a razão pela qual eles não 

constam e, tanto quanto possível, averiguar a urgência do medicamento, tentando 

proceder à substituição por um similar. Caso não consiga, a autorização para tal, deve 

ser requerida à CFT e, nessa impossibilidade, deve-se contactar o chefe de equipa da 

urgência ou o diretor dos SF. Quando se procede ao pagamento, deve dar-se saída 
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informática com o mesmo código do documento de entrada do empréstimo ao hospital, 

devolvendo o vale devidamente assinado, como prova de pagamento.  

Relativamente aos empréstimos do hospital, estes são realizados sempre que as 

existências o permitam ou em situações de life-saving, repetindo todo o processo 

anteriormente descrito mas no sentido inverso. [16, 17] 

 

4.7 Eliminação de Produtos Farmacêuticos 

Existem várias razões passíveis de inutilização dos medicamentos, 

nomeadamente: medicamentos fora do PV, com condições de conservação impróprias 

(temperatura, luz, humidade e congelamento indevido) ou até observação de 

alterações das suas características organoléticas.  

A sua eliminação deve ser realizada em locais para o efeito, de tal forma que: 

 Os resíduos de medicamentos ou resíduos resultantes da preparação de 

medicamentos devem ser eliminados em contentores vermelhos de lixo biológico; 

 Os antibióticos, ampolas e frascos de plástico que possam por em perigo a 

segurança dos manipuladores são colocados em contentores amarelos; 

 A medicação sólida oral e as pomadas são rejeitadas em contentores 

vermelhos; 

 Os medicamentos psicotrópicos devem ser inutilizados de acordo com as 

disposições legais do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro. 

 Os medicamentos citotóxicos são rejeitados em contentores amarelos com a 

etiqueta “biohazard”. 

Quaisquer medicamentos em excesso nos serviços clínicos do CHP, sobretudo os 

utilizados na DID, devem ser devolvidos ao APF, onde será realizada uma triagem, por 

forma a avaliar se serão reaproveitados ou rejeitados. Os SF devem arquivar estas 

guias de devolução dos diversos serviços durante 3 meses. [18, 19] 

 

5. PRODUÇÃO E CONTROLO DE MEDICAMENTOS 

A evolução dos cuidados de saúde exige, cada vez mais, a prestação de 

Cuidados Farmacêuticos (CF) dirigidos a cada doente, o que poderá implicar a 

necessidade de adaptação da terapêutica farmacológica. Ora, a indústria farmacêutica 

nem sempre dá resposta a tais situações, pelo que a FH tem necessidade de integrar 

nos seus serviços, uma área de produção e controlo de medicamentos. Tal, permite 

dar resposta a diversas situações, como a necessidade de personalização da 

terapêutica e preenchimento de lacunas dos medicamentos industrializados, sendo 

isto muito comum em áreas como a pediatria ou a geriatria. De facto, nestas 
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especialidades médicas é importante o ajuste de dose, a obtenção da FF adequada, 

devido até a vantagens económicas. [20] 

É importante destacar que, em todas as etapas e situações, a atividade de 

produção dos vários tipos de medicamentos deve ter em consideração a legislação 

aplicável, destacando-se a Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, que aprova as “Boas 

Práticas de Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e 

Hospitalar” e o DL n.º 95/2004, de 22 de abril, que regula a prescrição e preparação de 

medicamentos manipulados.[21,22] Para além disso, em todo o processo, o farmacêutico 

é o responsável máximo pela supervisão da produção e, antes disso, pela elaboração 

das fichas de preparação; pelo estabelecimento, revisão e atualização de IT sobre as 

várias etapas do processo; solicitação de aquisição de MP; estabelecimento das 

normas de higiene e vestuário a seguir nas diferentes áreas de produção em função 

das suas exigências específicas, entre outros. [23] Desta forma, pretende-se assegurar 

o cumprimento do SGQ, aplicado ao setor da produção, abrangendo um conjunto de 

procedimentos antes, durante e após a produção, determinando o Conceito Integrado 

de Garantia da Qualidade. Este tem, como último objetivo, assegurar que todos os 

medicamentos produzidos no hospital apresentem as suas três características 

essenciais - qualidade, segurança e eficácia. 

 

5.1 Unidade de Produção: Organização do Espaço Físico 

O setor da produção nos SF do HSA divide-se em duas áreas cruciais, sendo elas 

a área de produção de Formas Farmacêuticas Não Estéreis (FFNE) e a área de 

produção de Formas Farmacêuticas Estéreis (FFE). Nesta última área, são 

preparadas, por exemplo, bolsas de nutrição parentérica e colírios. Ainda na área de 

produção de estéreis, temos a produção de citotóxicos, a UFO. Porém, devido às suas 

características peculiares será descrita, adiante, como uma área individualizada. A 

unidade de produção é constituída ainda por uma área de fracionamento e 

reembalagem, uma sala de lavagem de material e um gabinete para a validação das 

prescrições médicas e impressão de Ordens de Preparação (OP) e rótulos. 

 

5.1.1 Formas Farmacêuticas Não Estéreis  

Consideram-se FFNE todas aquelas nas quais se admite, conceptualmente, a 

presença limitada de carga microbiana, tendo em vista a sua utilização. No entanto, é 

fundamental assegurar que a carga microbiana presente não compromete a qualidade 

final nem a segurança e a saúde do seu utilizador. [24] 
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Neste setor são então elaboradas preparações sólidas (pós), semissólidas 

(cremes, pomadas e pastas) e líquidas (soluções e suspensões), sendo os pós e as 

preparações líquidas o mais comummente preparado no HSA. 

 

5.1.1.1 Espaço Físico 

No HSA, a preparação de FFNE é efetuada num laboratório, onde trabalha 

habitualmente um TDT. O laboratório deve apresentar todas as condições adequadas 

quer ambientais (temperatura, humidade), quer de instalações e equipamentos, para 

permitir a produção de acordo com as Boas Práticas de Fabrico de Medicamentos 

Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar. Assim, o laboratório de produção 

possui bancadas de trabalho, uma hotte para manuseamento de produtos que libertem 

gases e/ou aerossóis nocivos e armários para armazenamento de material de 

laboratório, MP, ME e também documentação diversa (fichas de preparação, capas 

para arquivo dos diferentes registos efetuados e os CA) (ANEXO V). 

 

5.1.1.2 Seleção e Controlo das Matérias-Primas 

Por definição, a MP é toda a substância ativa ou não, que se emprega na 

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

desapareça no decurso do processo. O seu controlo e correta aquisição é um 

parâmetro de crucial importância na preparação de medicamentos manipulados, 

estando sob a responsabilidade de um farmacêutico. [13] 

Assim, como referido anteriormente, os fornecedores de MP não estéreis deverão 

enviar o seu CA que, deve estar em conformidade com as especificações descritas na 

respetiva monografia da farmacopeia. Cabe ao TDT verificar, aquando da receção, 

este CA, assinando, datando e arquivando-o em pasta própria durante todo o tempo 

em que o produto permaneça em stock. Para além disto, deve também ser verificado 

no momento da receção, o estado da embalagem, o conteúdo do rótulo e o seu PV. [25] 

 

5.1.1.3 Emissão de Rótulos e Ordens de Preparação  

Após receção e validação da requisição de FFNE, o farmacêutico consulta a 

respetiva OP (ANEXO VI). No entanto, por vezes, o laboratório depara-se com 

preparações nunca antes realizadas. Nesse caso, a fim de preparar a respetiva OP, o 

farmacêutico faz uma revisão bibliográfica consultando o Laboratório de Estudos 

Farmacêuticos e outros profissionais com experiência na área. Após a pesquisa faz-se 

o registo do resultado final no impresso “Registo da conceção, verificação e validação 

de novas formulações”, sendo depois verificado por um segundo farmacêutico. [26]  
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Na OP impressa estão presentes todas as informações necessárias para que o 

TDT proceda, de forma correta, à preparação da FFNE, indicando o equipamento e as 

MP necessárias, a sua composição qualitativa, quantitativa e sua técnica de 

preparação, assim como os ensaios de verificação a realizar. Estão também indicados, 

nessa ordem o lote, PV, um exemplar do rótulo da preparação, a identificação dos 

operadores e a validação do produto final pelo supervisor. Para além de imprimir a OP, 

o farmacêutico emite também os rótulos (ANEXO VI) necessários para a correta 

identificação das preparações, que são colocados pelo TDT no produto final. [27] 

 

5.1.1.4 Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

Como mencionado, no HSA, tipicamente as FFNE são preparadas por um TDT, 

segundo a OP, sendo o processo supervisionado por um farmacêutico. 

Antes de iniciar a preparação, o operador deve garantir que tem ao seu dispor 

todo o material necessário para efetuar a preparação, verificando depois que o 

equipamento e a área de trabalho se encontram devidamente limpos. É essencial que 

seja utilizado o fardamento adequado: a bata de trabalho apropriada, touca para o 

cabelo, luvas de látex sem pó e máscara tipo “procedimentos II” com elástico. 

Após preparação e, antes de proceder ao embalamento e rotulagem, é necessário 

realizar os ensaios de verificação indicados na OP, para comprovar a conformidade da 

preparação. Os ensaios de verificação dependem da FF e são os seguintes: para FF 

sólidas é a uniformidade de massa; já para as FF semissólidas, determina-se o pH; 

finalmente para as FF líquidas (soluções) procede-se à verificação da transparência e 

determinação do pH. [28] 

No final dos trabalhos, o TDT procede ao registo de débitos das MP utilizadas em 

capa de arquivo própria, dando saída das mesmas no GHAF. 

Durante o estágio tivemos oportunidade de participar na preparação de várias 

FFNE, tais como: pápeis medicamentosos de Diazóxido, Flucitosina, Bosentano, 

Sildenafil, Tocoferol, Dieta Modular Glucídica e Resina Permutadora de Iões; soluções 

orais de Morfina, Hidrato de Cloral, Propanolol, Sacarose, Nifedipina, Citrato de 

Cafeína e Citrato de Sódio; suspensões orais de Trimetropim, Espironolactona, 

Captopril, Hidrocortisona, Nitrofurantoína e Fenobarbital; colírios de Cisteamina; e 

loção de banho utilizada na higiene dos doentes. 

 

5.1.1.5 Atribuição de Prazo de Validade aos Manipulados 

É da responsabilidade do farmacêutico a atribuição de PV a cada medicamento 

manipulado no setor, seguindo os critérios da United States Pharmacopeia (USP), 31-

NF26 LH795, página 777. Assim, o PV das formulações contendo água (a partir de 
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ingredientes sólidos) nunca será superior a 14 dias, se armazenadas entre 2-8ºC. 

Relativamente às outras formulações, o PV nunca superior à duração prevista do 

tratamento em curso, ou 30 dias, conforme o que ocorrer primeiro. [29] 

 

5.1.1.6 Embalamento e Rotulagem 

É da responsabilidade do farmacêutico definir na OP que emite, qual o tipo de 

material a usar como embalagem primária, em cada uma das preparações 

executadas. Quanto à embalagem secundária, está definido que devem ser usadas 

mangas de plástico transparentes não estéreis, termicamente seladas. [30] 

Relativamente ao rótulo, este é executado também pelo farmacêutico, contendo 

diversas informações como a composição qualitativa e quantitativa da preparação, FF, 

posologia, via de administração, condições de conservação, n.º de lote atribuído, PV e 

instruções aplicáveis (“agitar antes de usar”, “uso externo”…). Adicionalmente, o 

manipulado deve ter a identificação do doente. [31] 

 

5.1.2 Fracionamento e Reembalamento 

Em determinadas situações, o ajuste da terapêutica determina o fracionamento de 

doses partindo de FF existentes no mercado ou a necessidade de criar FF adaptadas 

a um doente específico. Assim, considera-se fracionamento o processo de 

manipulação de produtos acabados, que permite a obtenção de doses não disponíveis 

no mercado, tornando-se vantajoso, não só em termos terapêuticos, mas também em 

termos económicos, possibilitando, ainda, a otimização da distribuição unitária. [32] 

Ora, para que no setor da produção se proceda ao fracionamento de 

medicamentos é necessário que exista uma requisição efetuada em impresso próprio 

“Pedido de Fracionamento de Medicamentos” ou um Kanban, indicando-se o nome do 

medicamento em causa e a quantidade pretendida. Após análise e validação da 

requisição são introduzidos os dados adequados no sistema informático para que se 

possa, em seguida, realizar o fracionamento. Durante a validação é necessário ter em 

conta aspetos como a data, o n.º de pedido e identificação do requerente, a 

identificação do medicamento a fracionar e o seu laboratório de origem, lote e PV, a 

dose e quantidade a preparar e também qual o prazo de entrega esperado. [33] 

Durante o fracionamento, a cargo do TDT, é importante ter em consideração que: 

 Os métodos utilizados devem garantir que “a operação não implica a 

destruição da forma farmacêutica”; 

 A substância ativa não apresenta risco físico-químico e/ou biológico na 

operação, confirmando essa informação pelo seu Resumo das Características 

do Medicamento (RCM); 
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 A dosagem pretendida não pode existir comercializada; 

 O mecanismo de libertação da substância ativa não é afetado pelo 

fracionamento. [32] 

Assim, os comprimidos podem ser divididos com recurso a bisturi ou dispositivo 

apropriado, utilizando preferencialmente, sempre a mesma máquina de corte e 

controlando, ao longo do processo, a integridade física das várias frações. Por sua 

vez, as frações de pós são obtidas com recurso a balança de precisão, cuja incerteza 

é inferior a ± 5%. No caso da preparação de frações de líquidos são utilizados 

instrumentos de medição com a mesma característica de incerteza. 

Depois de terminado o fracionamento dos medicamentos é necessário proceder 

ao seu reembalamento que, se baseia no acondicionamento em unidose de 

medicamentos sólidos orais, como por exemplo, comprimidos e frações destes ou 

cápsulas. Este processo baseia-se nas características do medicamento, de forma a 

ser protegido da temperatura, humidade e quando necessário, da luz, promovendo a 

sua estabilidade. Para além disso, é essencial que o reembalamento permita uma 

abertura fácil e segura do medicamento. [32] 

A área onde é efetuado o reembalamento, tem como responsável um 

farmacêutico e, todas as operações são realizadas por um TDT em sala própria e 

separada de outras áreas. No caso do HSA, este processo é feito no laboratório de 

produção de FFNE. No final do processo, o TDT reidentifica os medicamentos 

fracionados e/ou reembalados, com diversas informações, nomeadamente 

Denominação Comum Internacional (DCI) e nome comercial; dose; PV; lote do 

medicamento de origem; data de reembalagem e dose reembalada, assim como um 

lote “interno” definido por regras da instituição. [34] 

Por fim, é fundamental garantir que todas estas operações decorrem de maneira 

adequada, procedendo aos “Ensaios de verificação de medicamentos fracionados”, 

para além do controlo visual que deve ser realizado ao longo do processo. Como foi 

mencionado, uma vez por mês, é realizado o controlo do peso dos medicamentos 

reembalados por um TDT que regista a data, o medicamento analisado, o lote, quem 

efetuou o controlo e se o resultado é conforme ou não conforme. [35] 

É importante também acrescentar que, no que diz respeito ao PV dos 

medicamentos fracionados e reembalados, são seguidas as recomendações da USP 

edição 2008-2009: “a validade dos medicamentos sólidos e líquidos não estéreis 

reembalados, em material de reembalagem para unidose, é de 1 ano ou a data de 

validade da embalagem original (se esta for inferior a 1 ano), exceto quando o 

laboratório produtor der indicações específicas nesta matéria”. [29] 
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5.1.3 Formas Farmacêuticas Estéreis 

Segundo a Portaria n.º 42/92, de 23 de janeiro, os manipulados estéreis devem 

ser produzidos em áreas limpas, com a entrada do pessoal e do material através de 

antecâmaras. A preparação é realizada por pessoal especializado, ou seja, por um 

farmacêutico, com o apoio de um TDT. As preparações devem ser realizadas sob 

técnica assética (conjunto de operações que permite garantir a esterilidade das FFE 

durante a sua preparação), em Câmara de Fluxo Laminar horizontal, (CFLh) (ANEXO 

VII) por forma a proteger, quer o operador, quer o produto em preparação. [36] 

 

5.1.3.1 Espaço Físico 

A área de produção de FFE está organizada em três zonas: zona negra, zona 

cinzenta ou antecâmara e zona branca. 

A zona negra é o local onde é selecionado e preparado todo o material a introduzir 

na sala de preparação (zona branca), fazendo-se isto através do transfer para 

passagem de material e MP. Existe também nesta zona frigoríficos para 

armazenamento de preparações que necessitam de refrigeração. [2] A antecâmara ou 

zona cinzenta é a sala onde os profissionais lavam e desinfetam as mãos e vestem o 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado, nomeadamente, bata cirúrgica 

impermeável; luvas cirúrgicas sem látex, estéreis e não empoadas; touca e máscara 

do tipo “procedimentos II” com elástico; calçando-se protetores de calçado para passar 

à zona branca. [37] Esta zona é um local estéril e corresponde à sala onde se procede à 

preparação dos produtos em CFLh, apresentando uma atmosfera com pressão 

positiva (para proteção do produto em preparação) e ventilada com filtração de ar. [2] 

No que diz respeito à limpeza e desinfeção da zona branca, ela é obviamente 

essencial para manter as boas condições do espaço. Desta forma, o interior da CFLh 

e a mesa de trabalho são limpos, pelo TDT, no início e no final da sessão, com álcool 

a 70º e compressas esterilizadas. Semanalmente é desinfetado com uma solução de 

hipoclorito de sódio a 0,5%. Para além disto, diariamente, o chão das salas brancas é 

lavado e desinfetado com pastilhas de trocloseno pelo AOP. [38]  

 

5.1.3.2 Nutrição Parentérica 

Nos indivíduos saudáveis e na maioria dos doentes, os nutrientes são veiculados 

pelos alimentos, sendo que cada indivíduo, saudável ou doente, tem necessidades 

individuais em macro e micronutrientes que devem ser adquiridas de forma 

equilibrada. Isto é importante para manter a homeostasia (anabolismo/catabolismo) ou 

para corrigir desequilíbrios nutricionais por défice ou excesso. No indivíduo saudável, 

para além das suas condições fisiológicas é necessário ter em conta, na definição das 
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suas necessidades energéticas, outros fatores mais importantes, como o grau de 

metabolismo basal decorrente da composição corporal e da energia necessária para o 

funcionamento dos diferentes órgãos e os gastos de energia resultantes das 

atividades física e intelectual. Nos doentes, o metabolismo basal está aumentado ou 

diminuído pela doença subjacente e disfunção de órgão(s), sendo necessário proceder 

a ajustes personalizados, em função de parâmetros antropométricos (peso, altura, 

índice de massa corporal), bioquímicos, balanço azotado e hídrico, da sua história 

clínica, patologia e da terapêutica farmacológica instituída. [39] 

A Nutrição Parentérica (NP) é um tipo de Nutrição Artificial (NA) que consiste na 

administração de nutrientes por Via Intravenosa (VI), indicados em situações de 

comprometimento parcial ou total do sistema digestivo. Esta é a última via de recurso, 

por ser a menos fisiológica, pois os nutrientes administrados ultrapassam as fases de 

ingestão, digestão, absorção e a primeira passagem de metabolização hepática. [39] 

As formulações para NP apresentam-se como preparações injetáveis prontas ou 

de preparação extemporânea. Os macronutrientes são veiculados por soluções 

concentradas de glucose, soluções de aminoácidos essenciais e não essenciais (de 

perfis diferenciados) e por emulsões lipídicas. Podem ser administradas através de 

veia periférica, se apresentarem osmolalidade < 850 mosm/l, ou por veia central. [39] 

A Industria Farmacêutica comercializa kits e misturas (bolsas bi- ou 

tricompartimentadas) (ANEXO VIII) de diferentes composições em macro e 

micronutrientes. [39] No HSA, as bolsas de NP bi e tricompartimentadas são adquiridas 

ao fornecedor já preparadas, sendo apenas necessário adicionar os oligoelementos 

e/ou as vitaminas. Neste caso, a NP poderá ser administrada ao doente no HD ou em 

sua casa, conforme a sua preferência e capacidade. São também preparadas bolsas 

para Alimentação Parentérica Total (APT) para os serviços de neonatologia do próprio 

hospital, do Hospital Padre Américo e da MJD. Estas bolsas possibilitam o 

acompanhamento da evolução clínica e o ajuste diário da formulação, consoante as 

necessidades nutricionais do doente. Assim, as aditivações a bolsas bi ou 

tricompartimentadas e a preparação de bolsas de APT são preparadas em CFLh, sob 

técnica asséptica, por um farmacêutico e um TDT. 

 

5.1.3.2.1 Receção e Validação da Prescrição Médica 

A mistura para NP é prescrita por um médico e enviada informaticamente aos 

SF. Ao receber a prescrição, o farmacêutico responsável tem a seu cargo a validação 

da prescrição médica verificando as diversas informações: dados de identificação e 

localização do doente; data e hora da prescrição; identificação do serviço clínico 

emissor da prescrição; assinatura do médico que efetuou a prescrição e respetiva 
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identificação/autenticação eletrónica (acesso condicionado à prescrição) e composição 

qualitativa e quantitativa da Solução I (solução aquosa) e Solução II (emulsão lipídica). 

Para além de verificar a presença de todas estas informações, o farmacêutico deve, 

sempre que surgem novas formulações proceder à sua validação. [40]  

No caso de novas formulações, o farmacêutico deve proceder de forma idêntica 

àquilo que foi dito a propósito das FFNE, consultando, os documentos adicionais e 

específicos acerca da NP que, considerar apropriados. [40] 

 

5.1.3.2.2 Emissão de Ordens de Preparação e Rótulos 

Após validação da prescrição, o farmacêutico emite a OP (ANEXO IX) e os 

rótulos, que serão depois enviados para a zona de preparação juntamente com o 

restante material necessário. No caso da Solução I, os rótulos são imprimidos a 

triplicar. Um exemplar é então colocado no verso da OP e os restantes são colocados, 

quer na embalagem primária, quer no papel de alumínio que protege a bolsa 

preparada. Relativamente aos dois rótulos para a Solução II, um é colocado no verso 

da OP e o outro na seringa ou bolsa (ANEXO X). No final, o farmacêutico rubrica a OP 

e regista em suporte informático os débitos relativos às MP que serão utilizadas. [41] 

 

5.1.3.2.3 Preparação de Bolsas de Nutrição Parentérica  

A Solução I e a Solução II são preparadas separadamente para evitar 

incompatibilidades entre os constituintes hidrófilos e lipófilos. A preparação é realizada 

através de um sistema de transferência de líquidos em circuito fechado, que facilita a 

adição dos constituintes e minimiza as contaminações. 

Assim sendo, de forma resumida, na bolsa da Solução I são introduzidas em 

primeiro lugar as soluções de glicose, nas concentrações pretendidas e a solução de 

aminoácidos, medindo-se os volumes em aparelho semiautomático. Ressalva-se que, 

no caso da preparação de bolsas de APT para neonatologia, em relação à solução de 

aminoácidos, deverá ser reservada uma pequena fração do seu volume (10 ml) para a 

posterior lavagem dos micronutrientes, diminuindo assim a ocorrência de perdas.  

Na fase de adição dos micronutrientes à Solução I (eletrólitos, oligoelementos e 

vitaminas hidrossolúveis) é fundamental que se cumpra rigorosamente a ordem de 

adição apresentada na OP, de modo a minimizar a possibilidade de incompatibilidades 

entre os diferentes constituintes, como é o caso da precipitação de fosfato de cálcio 

(razão pela qual o cálcio e o fosfato se encontram em extremidades opostas na lista 

de adição). Cumprindo este requisito, os micronutrientes são medidos em seringa luer-

lock, pelo TDT e introduzidos na bolsa de forma manual pelo farmacêutico. De 

salientar que, deve-se proceder sempre à dupla verificação dos volumes medidos para 
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despistar erros de medição. No final, o conteúdo das bolsas é homogeneizado, com 

leve agitação, sendo importante garantir a remoção completa do ar existente no seu 

interior, procedendo-se também ao controlo visual das preparações, verificando a cor, 

presença de partículas em suspensão, turvação e separação de fases.  

 Quanto à Solução II (mistura de lípidos e vitaminas lipossolúveis), esta é também 

preparada em circuito fechado e acondicionada em seringa opaca para volumes até 50 

ml; caso contrário, serão igualmente preparadas em bolsa de 250 ml garantindo assim 

a estabilidade do conteúdo. [42]  

De modo a garantir a esterilidade das bolsas de NP, uma vez que o seu não 

cumprimento teria consequências graves na saúde dos doentes, devem ser colhidas, 

ainda na CFLh e sob técnica assética, amostras do conteúdo das bolsas preparadas 

para controlo microbiológico. Assim, recolhem-se diariamente três amostras de 2 ml do 

produto a analisar no início, meio e fim dos trabalhos. [43] 

No setor da produção de NP foi-nos possibilitada a entrada na zona branca, onde 

observamos a preparação dos diferentes tipos de bolsas para NP. 

 

5.1.3.2.4 Embalamento e Rotulagem 

Após a preparação da bolsa de NP contendo a Solução I, o farmacêutico ou o 

TDT colam imediatamente o rótulo na bolsa, de forma a evitar erros. Depois, envolve a 

preparação em folha de alumínio com o intuito de proteger da luz, colando, na mesma, 

um segundo rótulo. Procede-se de igual forma para a colocação do rótulo na 

embalagem primária na seringa ou bolsa contendo a Solução II. Para cada doente, 

ambas as preparações (bolsa e seringa) são colocadas na mesma embalagem 

secundária, ou seja, uma manga de plástico selada termicamente. [44] 

Posteriormente, na zona negra, as preparações são introduzidas em sacos de 

plástico apropriados, colocados em malas térmicas, com acumuladores de frio, 

assegurando desta forma um transporte seguro até ao local de administração. 

Segundo o capítulo 797 da USP, o PV das misturas para NP de risco médio é 

de 72 horas, quando armazenadas entre 2 a 8ºC. Caso sejam armazenadas à 

temperatura ambiente, devem ser utilizadas nas 24 horas seguintes. Para além disso, 

se as preparações não tiverem vitaminas aditivadas, a sua validade pode estender-se 

até 7 dias, entre 2º a 8ºC. [29] 

 

5.1.3.3 Preparações Extemporâneas Estéreis  

Primeiramente, é considerada preparação extemporânea, toda aquela que, pela 

sua instabilidade e normalmente pela presença de água na sua composição, tem um 

curto prazo de utilização, sendo preparadas apenas no momento de apresentação da 
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receita médica/requisição. A título de exemplo podem ser referidas soluções de 

medicamentos injetáveis (morfina), medicamentos para administração intravítrea 

(bevacizumab) e colírios fortificados com antibióticos, todas elas preparadas no HSA. 

A produção de Preparações Extemporâneas Estéreis (PEE) segue etapas 

equivalentes às descritas para misturas de NP em termos de receção e validação da 

prescrição médica, emissão da OP (ANEXO XI) e rótulos, preparação propriamente 

dita (em CFLh, sob técnica assética e pressão positiva), embalamento e rotulagem. 

[41,45,46] Esta atividade permite preparar doses de medicamentos não existentes no 

mercado, assim como, fracionar soluções injetáveis de forma a rentabilizar custos. 

Relativamente a estes produtos é essencial garantir que eles cumpram os requisitos 

necessários, ou seja, aqueles que destinem à administração IV devem-se apresentar 

estéreis e apirogénicas e, no caso dos colírios apenas estéreis.  

No que diz respeito às PEE, presenciamos o fracionamento de medicamentos 

injetáveis como o bevacizumab. 

 

5.2 Unidade de Farmácia Oncológica 

O aumento do n.º de casos de cancro e a crescente complexidade dos protocolos 

terapêuticos tem obrigado a uma maior participação do farmacêutico na manipulação 

dos medicamentos oncológicos. De facto, estes não podem ser manipulados nas 

farmácias convencionais, na medida em que não apresentando seletividade para as 

células cancerígenas, apresentam um grande potencial mutagénico, teratogénico e 

carcinogénico. Requerem, desta forma, uma manipulação cuidada e especializada e, 

por conseguinte, a presença de infraestruturas que atendam às necessidades técnicas 

e sanitárias deste tipo de medicamentos. De facto, a UFO é o setor dos SF 

responsável pelo circuito destes produtos, tendo como objetivo assegurar a 

preparação de citotóxicos ao menor custo, nas características e prazos acordados e 

num ambiente de segurança para o pessoal envolvido e para o próprio doente.  

No sentido da minimização da exposição a este tipo de fármacos, foi 

implementado nesta unidade um conjunto de protocolos, nomeadamente: o 

Internacional Society of Oncology Pharmacy Practioners/American Society of Health 

System Pharmacists, que determina as normas relativas ao equipamento e pessoal, 

assim como o National Intitute of Occupational Safety and Health, mais específico para 

a minimização do risco. 

 

5.2.1 Espaço Físico 

Tal como a unidade de preparação de FFE, a UFO está organizada em três áreas 

principais, sendo a única diferença, o facto da zona branca apresentar pressão 
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negativa no seu interior (para proteção do operador e do ambiente envolvente). Esta 

zona contém uma Câmara de Fluxo Laminar vertical (CFLv) da classe IIB, armários 

com o material de trabalho, contentores para a rejeição de resíduos resultantes do 

processo de manipulação de citotóxicos e um sistema informático com acesso ao 

Sistema de Apoio Médico (SAM). [47] 

Na zona negra é onde se encontram os produtos citotóxicos armazenados, em 

armários ou em frigorífico sempre por ordem alfabética da DCI. Neste local também se 

efetua a receção e validação das prescrições médicas, preparação do tabuleiro dos 

produtos que constam na prescrição médica, assim como ao seu débito informático. 

 

5.2.2 Recursos Humanos 

Nesta unidade, a equipa é composta por dois farmacêuticos e um TDT, que são 

alvo de formação teórico-prática adequada. No caso dos TDT a formação decorre ao 

longo de um mês (160 horas), durante o qual é avaliado. Os próprios auxiliares de 

ação médica, bem como os profissionais presentes nos locais de administração destes 

produtos têm de receber formação adequada. 

Todos os profissionais que de alguma maneira contactam com este tipo de 

produtos são alvo de monitorização do seu estado de saúde no Serviço de Saúde 

Ocupacional, dado as potencialidades adversas deste grupo de medicamentos. 

 

5.2.3 Transporte, Receção e Armazenamento de Citotóxicos 

Para todos os produtos presentes na UFO é da responsabilidade do farmacêutico, 

aí presente, assegurar a respetiva gestão de stocks. Também aqui, se encontra 

implementado um sistema de gestão por Kanban. Assim, sempre que o PE é atingido, 

a UFO realiza um pedido de encomenda ao APF, que procederá à sua satisfação. 

Assim que chega à UFO, cabe ao TDT fazer a conferência dos produtos 

recebidos, verificando a sua integridade; o seu correto transporte (visto que produtos 

termossensíveis deverão ser transportados em malas térmicas); se os produtos 

entregues correspondem aos que foram efetivamente pedidos, confrontando a nota de 

encomenda com os produtos rececionados e a respetiva nota de transferência. 

Tal como no armazém, a organização dos produtos segue a regra FEFO e o 

controlo do PV é realizado no intervalo compreendido entre o 1º e o 10º dia de cada 

mês, sendo que no caso de se tratar de um produto de baixa rotatividade, este deverá 

ser enviado ao armazém, para se proceder à sua devolução. [48] 

O transporte dos medicamentos também deve ser realizado de forma segura, 

vigilante e devidamente sinalizado, por forma a garantir a proteção do pessoal, do 

produto e do ambiente circundante. Desta forma, o transporte é realizado em 
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contentores fechados, inquebráveis e antiderrame, de forma a que não existam 

quebras, devendo ser sempre acompanhado, até ao local do seu destino, com a 

sinalética referente ao seu cariz citotóxico. [49] Numa situação de derrame (perda ou 

libertação de um determinado citotóxico concentrado ou diluído para uma superfície), 

este deve ser devidamente sinalizado e deve ser chamado, de imediato, um 

profissional de saúde que proceda à recolha do derrame, desde que devidamente 

protegido. No caso de haver um comprometimento do operador, a área afetada deverá 

ser prontamente lavada e o profissional encaminhado para o Serviço de Saúde 

Ocupacional, sendo sujeito a um follow-up médico. [50] 

Por fim, não devem ser aceites devoluções de preparações já utilizadas, visto 

constituírem um risco em termos de transporte, devendo ser eliminadas em local 

próprio para o resíduo em questão. 

 

5.2.4 Validação e Monitorização da Prescrição de Citotóxicos 

Para a preparação de medicamentos citotóxicos é necessário a existência de uma 

prescrição médica, em modelo próprio para doentes internados - prescrição verde 

(ANEXO XII) – e para doentes de ambulatório (ANEXO XIII) – prescrição rosa. Estas 

prescrições devem reunir as condições necessárias para a sua dispensa, devendo 

para tal, estar de acordo com os protocolos de quimioterapia praticados na instituição, 

diplomas legais, autorizações da direção clínica, do conselho de administração, da 

CFT e Comissão de Ética para a Saúde (CES). Os protocolos praticados no CHP 

baseiam-se nos protocolos internacionais, de tal forma que a dose prescrita varia em 

função da superfície corporal, peso ou área sob a curva (AUC) de cada doente, 

podendo esta sofrer oscilações, nomeadamente uma redução sempre que se verifique 

toxicidade, insuficiência renal/hepática ou mielosupressão.  

Assim, o farmacêutico é responsável por validar esta prescrição, o que pressupõe 

a sua análise de acordo com as normas em vigor na instituição, bem como em termos 

de segurança, eficácia e de adequabilidade do protocolo prescrito. Para tal avaliação, 

devem ser contemplados um conjunto de critérios mínimos de aceitação, tais como: 

 Identificação do doente (nome e n.º do processo); 

 Peso (kg), altura (cm), superfície corporal (m2), AUC se aplicável; 

 Citotóxicos prescritos de acordo com a DCI; 

 Dose padrão do protocolo e dose ajustada de acordo com a estrutura do 

doente ou ainda parâmetros laboratoriais (como a clearance da creatinina); 

 Via de administração; 

 Data de realização do ciclo; 
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 Serviço clínico; 

 Nome do protocolo e diagnóstico; 

 Nome e assinatura do médico prescritor. 

Na ausência de algum destes dados, a prescrição não pode ser validada devendo, 

por esse motivo, ser devolvida ao médico prescritor. Existem, no entanto, alguns 

critérios facultativos quanto à aceitação da prescrição, como por exemplo, a solução 

injetável de grande volume a utilizar na diluição; o seu volume e o tempo de perfusão 

uma vez que, em termos de preparação é desejável que se verifique se a solução de 

diluição e o seu volume são os adequados e não excedem os limites de aditivação; a 

ordem de administração e eventuais motivos para modificação da dose. Ainda assim, 

caso o farmacêutico considere necessário a presença destes dados, ele deve 

contactar o médico prescritor ou o processo clínico do doente, decidindo quanto à 

aceitação ou não da prescrição. [51] 

 

5.2.5 Emissão de Ordens de Preparação 

A emissão das OP (ANEXO XIV) dos citotóxicos aplicam-se ao tratamento de 

doentes em regime de HD e doentes internados na instituição, sendo realizada pelo 

farmacêutico que se encontra na zona negra a dar apoio à equipa da zona branca. 

Este processo é acompanhado pela impressão dos rótulos (ANEXO XIV) e é, por 

norma, realizado no dia anterior à sua preparação, sendo posteriormente confirmadas 

no dia da sua preparação. Depois de feitas todas as OP, segue-se a impressão de 

uma listagem com todo o material necessário à preparação dos citotóxicos.  

A OP é específica para cada tipo de preparação (bólus, soluções diluídas e 

bombas infusoras), partilhando, no entanto, alguns pontos comuns no que diz respeito 

à validação e monitorização da prescrição de citotóxicos. Assim, o farmacêutico deve: 

preencher os dados de identificação do doente; identificar o fármaco citotóxico e a 

dose a preparar; identificar o solvente de reconstituição a utilizar, no caso de se tratar 

de um liofilizado; indicar a via de administração do fármaco; referir as condições de 

armazenamento; proteção da luz e tempo durante o qual a preparação é estável; 

rubricar e datar a elaboração da ordem de preparação; calcular o volume de fármaco 

necessário à preparação com base nas concentrações das apresentações disponíveis. 

Mais especificamente, no caso de: 

BÓLUS 

 Indicar o volume final, calculado no ponto anterior. 
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SOLUÇÕES DILUÍDAS 

 Indicar o tipo de solução de diluição utilizada, o volume de diluição e a sua 

apresentação (Ex: NaCl 0,9% 250 ml/saco; Glucose 5% 500 ml/saco); 

 Se for o caso, indicar o aditivo (dose e volume a adicionar); por exemplo 

nas soluções de Cisplatina, recorre-se à adição de 12,5 ml de NaCl 20%; 

 Calcular o volume final, adicionando o volume de diluição ao volume de 

fármaco calculado (e se for o caso o volume de aditivo); 

 Calcular o ritmo de perfusão com base na duração da perfusão indicada no 

protocolo. 

BOMBAS INFUSORAS 

 De acordo com os dados fornecidos pelos laboratórios em tabela, que 

contêm os volumes residuais para cada tipo de bomba infusora (Vr), calcular o 

volume de fármaco adicional (VA) e adicioná-lo ao volume calculado no passo 

anterior, de modo a obter o volume final (Vf) de fármaco a medir (Vf=V1+VA); 

Por exemplo, uma bomba infusora com ritmo de perfusão de 2ml/h com 

capacidade total de 100 ml e com volume residual de 4 ml a ser utilizada num 

protocolo em que o 5-FU deva perfundir em 46 horas. Se a bomba perfunde a 2ml/h, 

então para 46 horas serão necessários 92 ml. Assim, partindo de uma solução de 5-

FU de 5000mg/100ml, se no protocolo consta que determinado doente necessita de 

3222mg de 5-FU, então: 

                    

              

          

Contudo, visto que a bomba infusora tem um volume residual de 4 ml, então o volume 

total da bomba é de 94 ml, pelo que o volume de fármaco necessário, já com ajuste é: 

                         

             

                  

 Indicar a solução de diluição a utilizar; 

 Calcular o volume de diluição, por subtração do volume total de fármaco a 

medir ao volume final da preparação. No exemplo anterior: 

                                                      

 Indicar o ritmo de perfusão e o tempo de perfusão de acordo com o 

protocolo e as características da bomba. [52] 
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5.2.6 Equipamento de Proteção Individual  

O EPI é indispensável, não só na garantia dos padrões de qualidade, higiene e 

desinfeção dos citotóxicos aí preparados, mas também para garantir a proteção do 

individuo, dados os seus graves efeitos adversos. Desta forma, o pessoal que se 

encontra na sala de preparação de citotóxicos deverá estar equipado com vestuário 

protector, substituindo, assim, o vestuário habitual por calças, túnicas e socos 

apropriados. Depois de lavar e secar as mãos, deve-se colocar a touca e a máscara 

com filtro de partículas PFR P3 e vestir a bata esterilizada que, é de baixa 

permeabilidade, com frente fechada, com manga comprida e punhos apropriados. 

Seguidamente, coloca-se o primeiro par de luvas, sem látex e não empoadas que 

devem cobrir completamente o pulso e estender-se por cima do punho da bata. Já 

dentro da câmara, o TDT e o farmacêutico deverão colocar o segundo par de luvas 

que são constituídas por um material rugosos e de baixa permeabilidade (nitrilo ou 

neopreno). Estas luvas deverão ser trocadas a intervalos de 60 minutos ou 

imediatamente na eventualidade de contaminação. [53] 

Para além disso, está interdita a entrada na zona branca de grávidas ou mães a 

amamentar, pessoal que já tenha efetuado um tratamento de quimioterapia, que tenha 

alergias a fármacos ou que se encontre a usar adornos, relógios ou cosméticos. [2] 

 

5.2.7 Manipulação de Citotóxicos 

O início da manipulação dos citotóxicos deve ser precedida pela ligação da CFLv, 

pela sua desinfeção com álcool a 70º, bem como pela colocação de todos os produtos 

necessários à preparação na zona branca.  

O farmacêutico que se encontra na sala limpa vai recebendo, através do SAM, as 

“luzes verdes” dos doentes agendados para esse dia, isto é, os doentes que 

efetivamente vão realizar o tratamento. Seguidamente, este consulta a capa com as 

preparações previstas para esse doente vai organizando as OP de acordo com a 

ordem de prioridade e, por fim, seleciona o material de trabalho de acordo com o tipo 

de preparação em questão. Aqui convém reforçar que, dadas as informações que 

associam a exposição ocupacional de citotóxicos e a contaminação ambiental, com 

estes medicamentos e o aparecimento de doenças, foram desenvolvidos um conjunto 

de dispositivos médicos específicos para a manipulação destes citotóxicos, com o 

objetivo de prevenir ou minimizar possíveis contaminações. Entre eles, destaca-se a 

utilização de mini chemo-spikes, seringas luer-lock (para evitar um possível 

gotejamento), a presença de obturadores em bólus, entre outros. A utilização de 

agulhas deve, sempre que possível, ser evitada. Contudo, quando não é possível 

proceder à sua substituição na medição/reconstituição dos citotóxicos, o seu 
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manuseamento deve obedecer à técnica de pressão negativa. Para além disso, todas 

as medições e transferências de volumes com seringa devem ser feitas recorrendo a 

compressas esterilizadas embebidas em álcool a 70º e colocadas a envolver a 

conexão seringa/agulha ou seringa/spike, para prevenir a contaminação do operador. 

Seguidamente, o farmacêutico de suporte à preparação deve introduzir todo o 

material necessário e previamente descontaminado com álcool a 70º na CFLv, 

fornecer todas as OP ao TDT e conferir todos os fármacos e volumes medidos em 

cada preparação, validando-os do ponto de vista quantitativo, qualitativo e quanto à 

técnica de manipulação. Posteriormente rubrica o verso da preparação no campo 

“Registo de validação de preparação de CTX” em “preparado e validado por”. Tal 

serve para garantir a rastreabilidade de quem fez a preparação, quem a conferiu e 

quando foi feita. Por fim, depois de preparados os citotóxicos, estes devem ser 

selados em manga de plástico e, caso sejam preparações fotossensíveis, devem ser 

protegidas com um revestimento de folha de alumínio procedendo-se de seguida à sua 

rotulagem e identificação com etiqueta de “biohazard”. 

O farmacêutico que se encontra na zona negra deve apoiar o farmacêutico que se 

encontra na zona branca, nas solicitações que lhe forem feitas, nomeadamente na 

elaboração de novas OP e rótulos, no caso de novas “luzes verdes” serem 

acompanhadas de redução de dose ou alteração de protocolo. Deve ainda, dispensar 

fármacos não sujeitos a manipulação prévia (que é o caso da medicação oral).  

 Durante o tempo de permanência na UFO, observamos a preparação de 

citotóxicos na zona branca e participamos no processo de validação de prescrições 

médicas (através da avaliação dos respetivos protocolos), bem como na introdução no 

sistema informático dos dados necessários à formulação das OP. 

 

6. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E 

OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

A distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde é uma das atividades 

de maior visibilidade e importância para os SF, uma vez que, permite o contacto direto, 

não só com os diferentes serviços clínicos do hospital, como também com os utentes. 

Cabe assim, a este serviço, assegurar a dispensa e distribuição de medicamentos e 

outros produtos, segundo as prescrições do médico e as requisições dos enfermeiros. 

O principal objetivo dos sistemas de distribuição é disponibilizar os produtos certos, 

nas quantidades corretas e com a qualidade e prazos exigidos, ao menor custo 

possível, garantindo, igualmente, a correta preservação e uso racional dos mesmos. 

De salientar que, estes sistemas de distribuição são da responsabilidade do 
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farmacêutico hospitalar que, valida todas as prescrições médicas, assegurando, assim 

uma distribuição personalizada.  

Posto isto, os sistemas de distribuição de medicamentos e PF ramificam-se em 

três vias: a Distribuição Clássica, a Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

(DIDDU) e a Distribuição em regime de Ambulatório [2]. 

  

6.1 Distribuição Clássica 

Este sistema de distribuição, assegurado pelo APF, consiste no fornecimento de 

medicamentos, com vista a repor os stocks existentes nas farmácias satélites do CHP, 

UFO, FA, nos Serviços Clínicos, Blocos e Consultas e ainda no veículo médico de 

emergência médica. As quantidades a fornecer são previamente acordadas entre os 

SF, o enfermeiro-chefe e o diretor clínico, para um determinado período de tempo. Tal 

metodologia, advém da necessidade de aceder fácil e rapidamente aos 

medicamentos, dado a impossibilidade dos serviços e unidades preverem o tempo de 

internamento dos doentes, assim como eventuais alterações da medicação. Tais 

razões, impossibilitam, assim, o uso de outros sistemas de distribuição. [54, 55]  

Portanto, cada serviço envia para os SF a requisição manual (ANEXO XV) ou 

eletrónica (através do GHAF) dos medicamentos que necessita, de forma a serem 

repostos nos dias pré-definidos. Seguidamente, o farmacêutico responsável valida as 

respetivas requisições e o TDT procede ao aviamento e débito da medicação no 

GHAF. Este aviamento é feito em contentores fechados e devidamente identificados 

com o nome do serviço a que se destina. Para além da medicação, no interior do 

contentor encontram-se uma cópia do débito e uma guia de transporte, onde consta o 

nome do serviço, a data de fornecimento e, finalmente os espaços para as assinaturas 

manuscritas do técnico que a forneceu, do AOP que a transportou e do enfermeiro que 

a recebeu. Os medicamentos termolábeis devem ser colocados em caixas de 

esferovite com acumuladores de gelo, apenas no momento do transporte dos 

contentores. Deve-se colocar no exterior do contentor, a menção “Conservar no 

frigorífico 2º a 8ºC”. 

Na Distribuição Clássica, a reposição de stocks pode ainda ser efetuada por HLS 

ou por stocks nivelados. Todos estes tipos de reposição baseiam-se em quantitativos 

previamente estudados e acordados entre os intervenientes do processo. A reposição 

por HLS, realizada no Bloco Neoclássico por exemplo, baseia-se no sistema de “dupla 

caixa” consistindo na troca de caixas vazias por caixas cheias. Por outro lado, na 

reposição de stocks nivelados, feita por exemplo no Serviço de Urgência, o TDT 

desloca-se ao local, para proceder à contagem dos medicamentos consumidos e 

verificar os PV respetivos. Depois, o APF avia todos os medicamentos em falta para 
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esse serviço, procedendo ao débito informático e ao acondicionamento dos mesmos 

em contentores próprios. Note-se que, a reposição, depois é realizada pelo AOP. [54, 55] 

 

6.1.1 Antissépticos e Desinfetantes 

Diariamente, os AOP recolhem nos diferentes serviços, as requisições dos 

antissépticos e desinfetantes (ANEXO XVI) ou as caixas de HLS. Os serviços que 

utilizam a requisição manual ficam com o triplicado enquanto que, o original e o 

duplicado são enviados para os SF. O farmacêutico responsável valida todas as 

requisições. Posteriormente, o TDT procede ao aviamento e ao débito informático no 

GHAF, colocando os produtos em caixas de cartão identificadas com o nome do 

serviço. A entrega dos antissépticos e desinfetantes é acompanhada do duplicado da 

requisição e da folha de débito, devidamente assinadas e datadas. Esta entrega é 

assegurada pelos AOP no dia seguinte ao pedido. [56] 

 

6.1.2 Soluções Estéreis de Grande Volume 

A requisição das soluções estéreis de grande volume obedece aos mesmos 

critérios que a anterior. Todavia, o modelo da requisição manual está adaptado aos 

produtos em causa (ANEXO XVII). [57]  

 

6.1.3 Produtos de Contraste Radiológico 

Os Produtos de Contraste Radiológico, necessários para alguns Serviços Clínicos e 

Blocos são repostos mediante o envio da requisição manual (ANEXO XV), em 

duplicado, aos SF. O farmacêutico responsável valida, igualmente, estes pedidos e 

cabe ao TDT não só o aviamento dos produtos, como o seu débito no GHAF. 

Posteriormente são devidamente armazenados em caixas de cartão, previamente 

identificadas. Na entrega feita pelo AOP, os produtos são acompanhados pelo 

duplicado da requisição e folha de débito. [58] 

 

6.2 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

Este sistema de distribuição surgiu como imperativo legal pelo Despacho 

Conjunto, de 30 de dezembro de 1991, dos Gabinetes do Secretário de Estado 

Adjunto do Ministro da Saúde pois, verificou-se que se tratava de um método mais 

seguro e eficaz. [59] De facto, a DIDDU aumenta, não só a segurança durante todo o 

circuito do medicamento, como permite ao farmacêutico hospitalar conhecer e 

acompanhar o perfil farmacoterapêutico dos doentes e reduzir desperdícios.  
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Os medicamentos distribuídos por este sistema são então dispensados em doses 

unitárias, para um período de 24 horas. Todavia, ao sábado, é efetuado a dispensa 

por um período de 48 horas, uma vez que ao Domingo não se realiza transporte. 

 

6.2.1 Identificação e Individualização de Medicamentos para 

Distribuição em Dose Unitária 

Cada medicamento, na sua forma unitária, deve possuir a DCI; dose; o nome da 

marca ou laboratório, caso sejam medicamentos genéricos; lote e PV. Caso tal não se 

verifique, é obrigatório proceder à reembalagem dos medicamentos em equipamentos 

próprios para esse efeito. Para além disso, sempre que um TDT rececione um 

medicamento na unidade de distribuição deve verificar se este necessita de condições 

especiais de armazenamento, como por exemplo necessidade de proteção da luz, 

utilizando para esse fim, papel de alumínio, ou de conservação 2º a 8ºC, sendo 

colocado no frigorífico. [60] 

 

6.2.2 Validação e Monitorização da Prescrição Médica 

Tal como o Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos refere, o ato farmacêutico 

engloba a interpretação e avaliação das prescrições médicas, com vista a otimizar os 

resultados da farmacotecnia, promover a sua efetividade e reduzir a ocorrência de 

efeitos adversos. [61]  

Portanto, cabe ao farmacêutico validar as prescrições, quer eletrónicas, quer em 

papel para que, posteriormente sejam preparados os medicamentos a distribuir. Note-

se que, este procedimento realiza-se sempre que haja uma alteração e/ou atualização 

do perfil farmacoterapêutico do doente. O farmacêutico receciona, então, a prescrição 

médica, através do GHAF, que, de uma forma geral, é realizada de forma eletrónica no 

módulo de Prescrição Eletrónica do Circuito do Medicamento (CdM). 

Independentemente do formato da prescrição médica, nesta devem constar dados 

concretos, como a identificação do doente (nome, n.º do processo, serviço e n.º da 

cama), designação do medicamento por DCI, FF, dose, frequência, via de 

administração e duração do tratamento, quando aplicável, data e hora da prescrição e 

identificação do prescritor. Adicionalmente deve constar, para uma validação mais 

correta a idade, peso e altura do doente, assim como o respetivo diagnóstico. [62] 

Para proceder à validação propriamente dita, o farmacêutico deve ter em conta 

vários itens, nomeadamente o cumprimento das Politicas de Utilização de 

Medicamentos, verificando se o medicamento prescrito se encontra no FHNM, 

adendas ou deliberações da CFT uma vez que, é a partir através destas ferramentas 

que se promove a segurança e eficácia da terapêutica farmacológica. Para além disso, 
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deve-se atender a características específicas do doente como por exemplo a função 

renal e hepática, a integridade do tubo digestivo e as características do medicamento 

no que concerne à sua necessidade, adequabilidade, administração e posologia. 

Saliente-se que, por vezes, é necessário recorrer, igualmente ao RCM do 

medicamento para confirmar a dose e frequência. Deve ainda ter-se em atenção quais 

os serviços clínicos com modelo de distribuição de medicamentos misto. Isto porque, 

no Serviço de Cuidados Intensivos, embora as prescrições devam ser avaliadas na 

sua totalidade, só podem ser validados os anti-infeciosos, os imunomoduladores, os 

produtos de NA, o material de penso ou outros medicamentos que não façam parte do 

stock do serviço. Todos os outros medicamentos, por fazerem parte do stock do 

serviço, devem ser validados a “0”. [62] 

 

6.2.3 Preparação da Medicação em Unidose 

Depois das prescrições médicas estarem validadas, compete ao farmacêutico, a 

partir do CdM, imprimir as listas de preparação de medicação, assim como as 

etiquetas identificativas dos doentes para que, o TDT proceda à preparação dos carros 

de cada serviço. As listas de preparação são emitidas de acordo com a ordem e 

horário pré definidos, tendo o farmacêutico a responsabilidade de registar, em 

impresso próprio, a hora de impressão das listas, bem como o nome do farmacêutico 

que as emitiu. Nestas listas, as substâncias ativas estão por ordem alfabética, com 

discriminação do quantitativo das mesmas, para cada doente/cama. [63] 

A preparação da medicação em unidose é da responsabilidade do TDT que utiliza 

o equipamento semiautomático PharmaPick e, se necessário as células de aviamento. 

O PharmaPick e as células de aviamento contêm um stock avançado de 

medicamentos e PF de maior consumo pelos diversos serviços, as chamadas 

referências A. Estas células, compostas por gavetas com a identificação da substância 

ativa, dispostas por tamanho e, consequentemente por ordem alfabética, são 

utilizadas caso dado medicamento não se encontre no PharmaPick e em situações em 

que este não esteja em funcionamento, tendo assim, a DID uma alternativa de apoio. 

Note-se que, para utilizar o PharmaPick o farmacêutico, depois das validações, tem de 

enviar a informação ao robot, que posteriormente seleciona uma das substâncias 

ativas, disponibilizando-a numa das suas gavetas ao TDT, que, por sua vez, a coloca 

nos diferentes doentes de cada serviço. A vantagem da utilização destes 

equipamentos semiautomáticos deve-se à redução de tempo despendido nesta tarefa 

e de eventuais erros e na melhoria da qualidade de trabalho executado.  

Para além destes stocks, existe a torre onde se encontram praticamente todos os 

medicamentos de todas as referências utilizadas, as A, B e C, utilizados na DID. A sua 
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disposição é similar às células de aviamento, estando ainda separados pela referência 

a que pertencem. Ainda no espaço da distribuição propriamente dito, está presente o 

material de penso mais utilizado pelos serviços, bem como os injetáveis de grande 

volume e a nutrição entérica e parentérica. Finalmente, existe o supermercado onde 

se concentram todos os medicamentos e PF excedentes, a colocar no PharmaPick 

(identificados no supermercado pelos Kanbans roxos) ou nas células de aviamento 

(identificados no supermercado pelos Kanbans verdes) sempre que haja rutura de 

stock nos mesmos. Ou seja, as gavetas e/ou células que ficarem vazias durante o 

aviamento devem ser colocadas numa prateleira destinada para esse fim. 

Diariamente, ao final do dia, o TDT recolhe as gavetas vazias e desloca-se ao 

supermercado da DID para proceder ao seu enchimento. O mesmo acontece com as 

gavetas do PharmaPick. Relativamente à reposição da torre, sempre que, após 

consumo, atinja o respetivo Kanban deve-se recolhê-lo e, de acordo com a cor, 

coloca-lo em caixa identificada como “Kanbans a repor no supermercado” ou “Kanban 

a repor no APF”. Já a reposição do próprio supermercado faz-se, igualmente, pela 

recolha dos respetivos Kanbans colocando-os no carro identificativo com “Pedidos da 

DID ao APF”.  

Antes do envio da mala, o farmacêutico hospitalar responsável imprime, a partir 

do GHAF, as listas precedidas pelo “processamento das prescrições com 

revertências”, com o objetivo dos TDT corrigirem a medicação presente nas diversas 

cassetes de dado carro. Há que referir que, estes carros, para além das cassetes 

referentes a cada doente, possuem gavetas maiores com o intuito de se armazenar 

produtos de maior dimensão como o material de penso ou nutrição, sendo, também 

identificados com etiquetas, de modo a identificar o doente para que se destina. 

Finalmente, o AOP transporta o carro para o respetivo serviço. Os medicamentos que 

necessitem de serem conservados no frigorífico só são colocados no respetivo carro, 

na altura em que este sai para o serviço correspondente. [63, 64] 

 

6.3 Distribuição de Medicamentos a Doentes em Ambulatório 

No âmbito da política do medicamento, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

assegura a dispensa de medicamentos em regime de ambulatório gratuitamente, nas 

farmácias hospitalares, em situações especiais. [65] Esta dispensa em regime de 

ambulatório torna-se imperativa para certas patologias crónicas que, necessitam de 

um maior acompanhamento por razões de segurança, uma vez que, muitas das vezes, 

a terapêutica utilizada apresenta janelas terapêuticas estreitas e exigem uma 

monitorização frequente por parte de especialistas hospitalares. [66] 
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A necessidade da dispensa de medicamentos a doentes em regime de 

ambulatório na FH surge também, pelo facto de certos medicamentos serem 

comparticipados a 100% se forem dispensados pelos SF hospitalares, ou em casos 

excecionais, quando o fornecimento de certos medicamentos não pode ser 

assegurado pelas Farmácias Comunitárias. [2] 

 

6.3.1 Espaço Físico 

A FA apresenta um acesso exterior aos SF para fácil acesso dos doentes e 

localiza-se numa zona separada da restante área dos SF. [2]  A FA possui, assim: 

 Sala de atendimento ao público – possui três postos de atendimento e cada um 

deles está equipado com um computador que permite o acesso ao GHAF; 

 Armazém – é constituído por armários de armazenamento dos medicamentos 

localizados atrás dos postos de atendimento. Estes armários estão 

organizados por patologia e dentro da patologia por ordem alfabética de DCI. 

Existem ainda frigoríficos para armazenar os medicamentos termolábeis (entre 

2ºC e 8ºC), também organizados por ordem alfabética. O armazenamento dos 

medicamentos é feito segundo a regra FEFO, possuindo sistema Kanban; [67] 

 Sala de espera – o atendimento é organizado por um sistema de atendimento 

por senhas informatizado. Após a recolha da senha, o utente aguarda na sala 

até chamada no painel eletrónico; 

 Gabinete de atendimento personalizado – é constituído por uma secretária e 

um computador que permite o acesso ao GHAF. Possui ainda um armário onde 

são armazenadas as malas térmicas usadas pelos doentes, assim como 

documentação variada. Esta sala é ainda utilizada para atendimento de 

doentes num ambiente com maior privacidade. 

 

6.3.2 Enquadramento Legal da Farmácia de Ambulatório 

A dispensa de medicamentos pela FA ocorre nas seguintes situações: 

medicamentos de “uso exclusivo hospitalar” devido às suas características 

farmacológicas, à sua novidade ou por razões de saúde pública [13], assim como 

fármacos que, por motivos comerciais ou científicos não estão disponíveis fora da FH; 

medicamentos que possuem diplomas legais que permitem a sua dispensa gratuita 

pela FH e medicamentos em regime experimental. 

 

6.3.2.1 Medicamentos Autorizados por Diplomas Legais 

Os medicamentos cuja dispensa se encontra autorizada por diplomas legais são 

publicados em Diário da República, estando esta informação também disponível no 
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site do INFARMED. A cada diploma corresponde uma patologia específica, onde se 

define os motivos e as condições de prescrição e de dispensa, assim como a lista de 

medicamentos utilizados. Os diplomas até à data publicados abrangem as seguintes 

patologias: artrite reumatoide, espondilite anquisolante, artrite psoriática, artrite 

idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas; fibrose quística; insuficiência renal 

crónica e transplantados renais; vírus da imunodeficiência humana; deficiência da 

hormona de crescimento na criança, síndrome de Turner, perturbações do 

crescimento, síndrome de Prader-Willi; esclerose lateral amiotrófica; síndrome de 

Lennox-Gastaut; paraplegias espásticas familiares e ataxias cerebelosas hereditárias; 

profilaxia da rejeição aguda de transplante alogénico renal, hepático e cardíaco; 

hepatite C; esclerose múltipla; acromegalia; doença de Crohn ativa grave ou com 

formação de fístulas e polineuropatia amiloidótica familiar. [68] Nestes casos, a 

prescrição médica deve fazer referência ao diploma legal que a originou e à respetiva 

especialidade médica autorizada a prescrever. 

Ainda há a possibilidade de serem prescritos medicamentos cuja dispensa se 

encontra autorizada por diplomas legais mas com restrições impostas pelo CHP, como 

é exemplo a epoetinabeta-metoxietilenoglicol e os medicamentos biológicos. Neste 

caso, para além da referência ao diploma e à especialidade médica autorizada a 

prescrever, deve haver também uma autorização do CHP para a sua dispensa. [69] 

 

6.3.2.2 Outros medicamentos sem Diplomas Legais 

A FA pode ainda dispensar medicamentos que não estejam autorizados por 

diplomas legais, mas que possuam deliberações específicas autorizadas pelo 

Conselho de Administração do CHP. Os medicamentos utilizados no tratamento da 

hepatite B ou hipertensão arterial pulmonar são alguns exemplos disso. Neste caso, a 

prescrição médica deve ser acompanhada da justificação médica onde é identificada a 

situação clínica. 

Existem ainda outras situações em que é possível dispensar medicamentos sem 

diplomas legais nem deliberações específicas do CHP, sendo que cada caso é 

analisado individualmente pela direção clínica ou pela CFT. Deste modo, os 

medicamentos em causa só podem ser dispensados após ser emitido a autorização de 

dispensa por estas entidades. [69] 

 

6.3.3 Dispensa de Medicamentos 

A dispensa de medicamentos a doentes em regime de ambulatório deve ser feita 

mediante a apresentação de uma prescrição médica eletrónica (ANEXO XVIII) ou em 

formato de papel (ANEXO XIII). Após a validação da prescrição, o farmacêutico digita 
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o n.º do processo do doente no GHAF e debita os respetivos medicamentos em nome 

do doente. A receita deve ser datada e assinada pelo farmacêutico, assim como pelo 

doente ou o seu representante. O farmacêutico deve imprimir e assinar a folha de 

débito dos medicamentos dispensados, que fica agrafada à prescrição médica. [70, 71] 

No caso de prescrição de novos medicamentos, deve ser dada toda a informação 

necessária sobre os mesmos ao doente, quer verbalmente, quer através de folhetos 

informativos, com o objetivo de evitar problemas terapêuticos, promovendo a adesão à 

terapêutica. [69] Se os medicamentos não forem dispensados na sua totalidade, deve 

ser dado ao doente um documento que identifique a medicação em falta, permitindo 

assim que este levante a medicação pendente em visitas posteriores. [70, 71] 

Caso não seja possível dispensar os medicamentos na embalagem original, este 

devem ser entregues em envelopes devidamente identificados com a DCI do 

medicamento, a dose e a quantidade dispensada. Os medicamentos termolábeis 

devem ser entregues em bolsas térmicas com acumuladores de gelo, devidamente 

identificadas com a designação “Conservar no frigorífico 2ºC a 8ºC”, para que a cadeia 

de frio se mantenha durante o transporte. 

 

6.3.3.1 Validação e Monitorização da Prescrição Médica de Ambulatório 

A validação da prescrição médica permite verificar a sua conformidade com a 

política do medicamento estabelecida pelo hospital. Compete ao farmacêutico validar 

todas as prescrições que vão ser dispensadas na FA, de acordo com os critérios: 

 Prescrição eletrónica elaborada segundo as normas estabelecidas; 

 Modelo apropriado de prescrição médica manual para a FA; 

 Identificação do doente; 

 Designação do medicamento pela sua DCI; 

 FF, dose, frequência e via de administração; 

 Identificação da especialidade médica emissora da prescrição; 

 Indicação da próxima consulta; 

 Identificação e assinatura do prescritor; 

 Identificação do diploma legal a que obedece a prescrição médica, ou 

autorização da Direção Clínica e/ou CFT. 

Após conferir estes critérios, o farmacêutico deve analisar a prescrição médica e 

detetar interações medicamentosas, duplicações terapêuticas, doses, frequência e 

vias de administração incorretas. Caso sejam identificados critérios não conformes, 

este serão comunicados ao médico prescritor, não se podendo proceder à dispensa 

dos medicamentos antes de se regularizar a situação. [69] 
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6.3.3.2 Orientações para a Dispensa de Medicamentos na Farmácia de 

Ambulatório 

A dispensa de medicamentos na FA deve obedecer aos seguintes critérios: 

 Os medicamentos devem ser dispensados para 3 meses de tratamento, desde 

que o montante do seu valor total seja inferior a 100 euros, para doentes 

residentes em qualquer área do distrito do Porto ou até 300 euros se residirem 

fora do distrito do Porto; 

 Quando o montante total dos medicamentos excede os valores anteriormente 

referidos, estes serão dispensados para 1 mês; 

 Nos doentes transplantados renais ou hepáticos, os imunossupressores são 

dispensados até 3 meses. 

Qualquer exceção às situações anteriores necessita de autorização por parte da 

Direção Clínica. No entanto, em alguns casos deve imperar o bom senso, tendo em 

conta por exemplo, o n.º de dias de tratamento. No caso do tratamento durar mais que 

1 mês mas menos que 2 meses, os medicamentos são dispensados na totalidade. Ou 

então, ter em atenção à embalagem disponível, isto é, se determinado medicamento 

se apresenta em frascos de 60 comprimidos, deve-se ajustar o quantitativo à 

apresentação comercial do medicamento. [72] 

 

6.3.4 Venda de Medicamentos 

De acordo com o DL n.º 206/2000, de 1 de setembro [73], o Ministro da Saúde pode 

autorizar as farmácias hospitalares a vender medicamentos ao público em 

circunstâncias excecionais, nomeadamente: 

 Quando surjam circunstâncias excecionais capazes de comprometer o acesso 

aos medicamentos, nomeadamente o risco de descontinuidade nas condições 

de fornecimento e distribuição, com as implicações sociais decorrentes; 

 Quando por razões clínicas resultantes do atendimento em serviço de urgência 

hospitalar se revele necessária ou mais apropriada a imediata acessibilidade 

ao medicamento. [73, 74] 

No caso de ocorrer rotura de um determinado medicamento, a venda do mesmo 

pela FA é feita mediante a apresentação da respetiva prescrição médica que, deve ser 

acompanhada por três carimbos de farmácias comunitárias que comprovem a sua 

rotura. [74] 

 

6.3.5 Receitas Externas ao Hospital  

A legislação permitiu a prescrição médica em consultas especializadas a doentes 

com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática 
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juvenil poliarticular e psoríase em placas. No entanto, devido a um difícil controlo, esta 

legislação permitiu um acréscimo da dispensa de medicamentos biológicos e, 

consequentemente, um aumento do seu encargo para o SNS. Assim, o Despacho n.º 

18419/2010, de 13 de dezembro define que, embora estes medicamentos possam ser 

prescritos em todas as consultas especializadas de diagnóstico e tratamento das 

patologias referidas anteriormente, a dispensa tem que ser efectuada, exclusivamente, 

pelos SF dos hospitais do SNS. [75] Importa referir que, a FA só dispensa gratuitamente 

estes medicamentos previstos no Despacho n.º 1845/2011, de 25 de janeiro [76,77], se 

todos os requisitos estiverem conforme, nomeadamente: prescrição médica com 

vinheta do médico prescritor e com o carimbo ou vinheta do local de prescrição; 

identificação do n.º de certificação de registo da clínica na Direção Geral de Saúde e 

se a dispensa do medicamento está registada em base de dados. 

 

6.4 Devolução de Medicamentos 

Frequentemente, os serviços ou doentes de ambulatório possuem medicação 

excedentária por inúmeros motivos, como por exemplo suspensão ou alteração da 

terapêutica ou porque o doente, entretanto, teve alta do serviço onde esteve internado. 

Por estas razões, é possível proceder à devolução de medicação aos SF. Assim, 

todos os medicamentos devolvidos, quer para a FA, quer para a Distribuição Clássica 

ou para a DID devem ser colocados em local próprio e individualizado, sendo 

registado, junto dos mesmos, quem os recebeu e em que dia. Cabe ao farmacêutico, 

analisar os medicamentos devolvidos de forma a aproveitá-los ou a rejeitá-los. O PV, a 

sua origem, a integridade da embalagem primária e secundária, o tempo de 

permanência à temperatura ambiente a que os medicamentos termolábeis estiveram, 

são alguns dos critérios a ter em conta. Se os medicamentos forem rejeitados são 

colocados em contentores vermelhos, sendo eliminados conforme o procedimento de 

eliminação de resíduos hospitalares (Grupo IV). Por outro lado, os medicamentos 

aceites são devolvidos informaticamente, através do GHAF ou do CdM, à distribuição 

clássica, à FA ou à DID. [78, 79, 80, 81] 

 

6.4.1 Devolução de Medicamentos Hemoderivados 

O farmacêutico hospitalar é quem tem a responsabilidade de proceder à 

devolução de medicamentos hemoderivados. A devolução destes medicamentos deve 

ser acompanhada de um impresso próprio, devidamente preenchido pelo enfermeiro 

que realiza a devolução. Este profissional de saúde tem de discriminar quais são os 

medicamentos devolvidos e a que doente(s) se destinava(m), a data da dispensa e, 

ainda, o motivo pela revertência. Seguidamente, o farmacêutico verifica os critérios 
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acima referenciados e ainda se, estes medicamentos estão identificados com o 

autocolante do doente para quem se destinavam, de forma a assegurar a 

rastreabilidade dos lotes administrados a cada doente. Caso sejam reaproveitados, 

são arrumados no local apropriado, respeitando o critério FEFO. [80] 

   

6.5 Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

6.5.1 Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são substâncias constantes 

nas tabelas I e II presentes no DL n.º 15/93, de 22 de janeiro [82], carecendo de uma 

receita médica especial para a sua dispensa. Dada a sua ação sobre o Sistema 

Nervoso Central são inúmeras as suas aplicações terapêuticas. Todavia, estas 

substâncias possuem alguns riscos, podendo causar habituação e até mesmo 

dependência física e psíquica. Por este motivo, cabe ao farmacêutico hospitalar a 

responsabilidade de efetuar um controlo rigoroso durante todo o circuito destes 

medicamentos. [83] 

A prescrição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos é realizada em 

impresso próprio, o Modelo nº 1509 (ANEXO XIX) da Imprensa Nacional da Casa da 

Moeda (INCM). Este modelo deve, não só estar devidamente preenchido, como 

também ser assinado por um médico do serviço requisitante. De facto, cada serviço 

possui um stock destes medicamentos, previamente acordado com o diretor de 

serviço, o enfermeiro-chefe e o farmacêutico e, posteriormente tal é aprovado pela 

CFT. Sempre que estes medicamentos são administrados aos doentes, o enfermeiro 

responsável preenche o referido modelo de prescrição/requisição sendo entregue aos 

SF com o objetivo de reposição do stock. O farmacêutico confere se os campos estão 

devidamente preenchidos e assinados e, de seguida, preenche a quantidade 

dispensada, assina e indica a data de fornecimento. Note-se que, cada requisição só 

pode conter uma substância ativa, de determinada dose e FF. [62] 

Depois desta verificação, o farmacêutico realiza o débito dos medicamentos a 

dispensar no CdM, imprimindo as guias respetivas. Numa sala fechada de acesso 

restrito existente no espaço do APF, o farmacêutico procede ao aviamento dos 

estupefacientes e psicotrópicos. Por fim, realiza a conferência dos documentos e dos 

medicamentos aviados, procedendo à assinatura das respetivas guias. A requisição/ 

prescrição deve ainda ser assinada pelo AOP que procede à entrega ao serviço 

respetivo e pelo enfermeiro que receba os referidos medicamentos. Depois, o original 

da requisição e o duplicado da guia são devolvidos aos SF para serem arquivados 

durante um período de 5 anos. [62] De referir ainda que, as requisições de 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são acompanhadas pelo Impresso 
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“Registo de Receção de Prescrições de Estupefacientes e Psicotrópicos nos Serviços 

Farmacêuticos” (ANEXO XX). O farmacêutico ou o TDT preenchem-no, destacando a 

“Via Serviço”, de forma a ser devolvida ao serviço Requisitante.  

O INFARMED é a entidade responsável pela fiscalização de todas as atividades 

que dizem respeito aos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. Assim, 

trimestralmente, os SF enviam para esta entidade os mapas de controlo das saídas e 

entradas destes medicamentos. [63, 83] 

 

6.5.2 Medicamentos Hemoderivados 

Os hemoderivados são medicamentos produzidos pelo fracionamento do plasma 

humano. Devido ao risco associado a estes medicamentos, estes são sujeitos a um 

rigoroso controlo. A sua requisição, distribuição e administração é regulada por 

Despachos que permitem assim uniformizar os registos feitos pelos SF hospitalares, 

de modo a ser possível posteriormente investigar uma eventual relação de 

causalidade entre a administração destes medicamentos e a deteção de doenças 

infeciosas transmissíveis pelo sangue. [1] 

A prescrição médica de medicamentos hemoderivados deve ser realizada em 

impresso próprio Modelo n.º 1804 da INCM de forma a assegurar a rastreabilidade dos 

lotes administrados a cada doente. Este impresso é constituído por duas vias, uma 

original “Via farmácia” autocopiável e um duplicado “Via serviço” (ANEXO XXI). Cada 

prescrição é válida por um período de 24 horas. O impresso deve ser devidamente 

preenchido pelo médico (quadro A e B) com a identificação do doente, a identificação 

do médico prescritor, o hemoderivado, a dose e o diagnóstico do doente.  

Após a validação da prescrição, o farmacêutico dispensa o hemoderivado, 

preenchendo o quadro C do impresso com o nome deste, dose, quantidade fornecida, 

lote, laboratório de origem e o n.º do CAUL emitido pelo INFARMED. O CAUL é 

específico para cada lote de hemoderivados, sendo que o farmacêutico deverá sempre 

certificar-se da correspondência entre o CAUL e o lote do hemoderivado. [84] 

O hemoderivado deve ser devidamente identificado com o autocolante 

identificativo do doente e com o nome do serviço onde o doente se encontra internado. 

De seguida, o farmacêutico deve proceder ao débito do hemoderivado no GHAF, 

assinando tanto o impresso como a folha de débito, que deve ser agrafada à “Via 

farmácia”, para ser arquivada em pasta própria nos SF durante pelo menos 50 anos. O 

duplicado acompanha o medicamento e é assinado pelo enfermeiro que recebe a 

medicação (Quadro D), sendo depois arquivado junto ao processo do doente. [84] 
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6.5.3 Medicamentos Extraformulário 

Os medicamentos extraformulário são quaisquer medicamentos que não integrem 

o FHNM nem a adenda ao FHNM. Neste caso, o médico deve preencher o formulário 

“Justificação de Receituário de Medicamentos” (ANEXO XXII), cabendo à CFT 

apreciar a justificação do médico em considerar o medicamento solicitado mais 

apropriado para a situação de dado doente do que outros, com a mesma finalidade 

terapêutica presente no FHNM ou na adenda. Depois desta avaliação, a CFT aprova 

ou não a dispensa do medicamento pedido na solicitação. [62] 

 

6.5.4 Material de Penso 

A requisição de material de penso deve ser realizada em impresso próprio 

(ANEXO XXIII) pelos médicos/enfermeiros, sendo que é válida por um período de 8 

dias. [62] Esta requisição serve, não só para repor o material de penso utilizado na 

enfermaria dos serviços hospitalares, como também contribui para o estudo da 

incidência/prevalência de úlceras de pressão no hospital, constituindo, assim, um 

indicador de qualidade dos serviços prestados pelo hospital. 

O enfermeiro deverá preencher devidamente todos os campos da requisição, 

sendo esta, posteriormente, validada pelo farmacêutico que verifica se o material de 

penso pedido é adequado às características da ferida. De seguida, deve proceder ao 

seu débito no GHAF. Por sua vez, o TDT procede ao aviamento do material de penso. 

Sendo uma requisição em triplicado, o original e duplicado ficam armazenados na 

farmácia e o triplicado é arquivado junto ao processo do doente. 

 

6.5.5 Anti-Infeciosos 

As doenças infeciosas de expressão clínica grave devem ser tratadas em meio 

hospitalar para a eventual administração de terapêutica antibiótica adequada, por via 

parentérica e para a sua correta monitorização. A prescrição de anti-infeciosos deve 

ser realizada com sensatez, tendo sempre em conta o uso racional dos mesmos. Há 

que escolher o antibiótico mais correto, segundo o diagnóstico e as características do 

doente.[39] A prescrição médica dos antibióticos para os doentes internados em 

serviços clínicos com DIDDU deve ser realizada de forma eletrónica no CdM. 

Relativamente ao Serviço de Urgência ou aos Blocos, por possuírem um stock fixo, 

enviam a prescrição/requisição em impresso próprio, “Prescrição e Requisição de Anti-

Infeciosos” (ANEXO XXIV). O original da prescrição é arquivado no processo do 

doente e o duplicado fica na posse dos SF. O farmacêutico deve ter em conta que, as 

prescrições/requisições para profilaxia são válidas durante 24 horas, enquanto que, as 

para tratamento efetivo cessam automaticamente ao fim de 7 dias. Depois destes 
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períodos, se o doente necessitar de continuar o tratamento, o médico deve realizar 

uma nova prescrição. Se, por outro lado, o médico alterar algum aspeto da 

terapêutica, as anteriores prescrições fecham-se automaticamente. Para além disto, a 

prescrição simultânea de três ou mais antibióticos, exige sempre uma justificação 

médica.  

Por fim, o farmacêutico hospitalar procede ao débito dos anti-infeciosos no GHAF 

e o TDT ao aviamento dos anti-infeciosos para cada unidade requisitante. [62] 

 

6.5.6 Citotóxicos 

Estes fármacos, utilizados no tratamento de neoplasias são dispensados pela 

UFO. No entanto, alguns deles, administrados oralmente, podem ser dispensados na 

FA. Dado ao seu elevado custo e toxicidade, estão sujeitos a um controlo especial, 

desde o seu armazenamento até à sua administração. Os procedimentos a realizar no 

que diz respeito à validação da receita médica são os mesmos a ter na dispensa em 

regime de ambulatório. A produção dos citotóxicos já foi explanada, anteriormente. 

 

6.5.7 Nutrição Artificial 

A dispensa de NA é feita mediante uma prescrição médica eletrónica e é fornecida 

pelo sistema DID, após validação do farmacêutico. Cada prescrição é válida por um 

período de 10 dias. [62] 

Também pode ser dispensada NA a doentes em regime de ambulatório, desde 

que tenha sido concedida uma autorização. Neste caso, o doente faz-se acompanhar 

pelo impresso de requisição de medicamentos (ANEXO XIII). O farmacêutico valida a 

prescrição, e de seguida, dispensa os produtos requisitados e debita-os no GHAF. O 

original é arquivado em pasta própria e o triplicado é dado ao doente. Caso haja 

medicação pendente fica referido no triplicado do impresso. É de referir que a nutrição 

entérica fornecida em regime de ambulatório não é gratuita para todos os doentes, 

dependendo das condições socioeconómicas. Essa decisão é emitida pela CFT. 

 

6.5.8 Antídotos 

Os antídotos, substâncias que revertem os efeitos de agentes tóxicos, são 

prescritos de forma eletrónica no módulo de Prescrição Eletrónica do CdM. Os SF 

fornecem os antídotos por um período de 48 horas, suspendendo a sua dispensa caso 

não exista renovação da prescrição. Todavia, os serviços de cuidados intensivos 

possuem um stock de antídotos para situações de emergência e, neste caso, a 

requisição/prescrição dos mesmos faz-se em impresso próprio “Prescrição e 

Requisição de Antídotos” (ANEXO XXV), servindo para reposição do stock. Nestes 
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casos, o triplicado e quadruplicado do referido impresso são enviados aos SF, onde o 

farmacêutico responsável procede de imediato ao aviamento. O original é arquivado 

no processo do doente enquanto que, o duplicado fica arquivado no serviço de 

enfermagem. [62] 

 

6.6 Atividades Desenvolvidas  

Na distribuição clássica foi-nos possível participar na preparação e dispensa de 

PF, para diferentes serviços clínicos do HSA.  

Por sua vez, na DID, o nosso trabalho incidiu na observação da validação das 

prescrições médicas eletrónicas e na posterior preparação dos carros para os 

serviços. Também neste setor e em relação aos PF sujeitos a controlo especial, 

designadamente os estupefacientes e psicotrópicos, os hemoderivados e o material de 

penso, foi-nos permitido, sob orientação do farmacêutico responsável, efetuar todo o 

seu processo de dispensa, desde o débito no GHAF até à sua separação para 

poderem ser distribuídos. 

No caso da distribuição em regime de ambulatório e, também sob supervisão, 

procedemos à validação das prescrições médicas, dispensa dos medicamentos 

prescritos, na quantidade ajustada à data da próxima consulta, tendo em conta 

também o tipo de patologia e o stock existente, esclarecendo, igualmente, as dúvidas 

colocadas pelos doentes e aconselhando-os de forma correta. 

 

7. INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS E OUTRAS ATIVIDADES DA 

FARMÁCIA CLÍNICA 

7.1 Cuidados Farmacêuticos 

Os CF correspondem a um conjunto de atividades que o farmacêutico realiza 

orientadas para o doente, com o objetivo de conseguir o máximo benefício possível 

em saúde. Torna-se assim uma prática fundamental nos SF de um hospital. 

 

7.1.1 Apoio Informativo a outros Profissionais de Saúde e 

Comissões Técnicas 

O farmacêutico tem um papel fundamental na obtenção de “informação e consulta 

sobre medicamentos (…) e sobre dispositivos médicos, sujeitos e não sujeitos a 

prescrição médica, junto de profissionais de saúde e de doentes, de modo a promover 

a sua correta utilização”, segundo o Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. [61] Devido 

à grande evolução que se faz sentir no setor farmacêutico, a informação disponível é 

cada vez maior e mais dispersa. Cabe ao farmacêutico ser capaz de identificar, avaliar 

e usar essa informação de modo efetivo para cada situação específica que surge. Os 
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SF devem assim, ser possuir uma Biblioteca, onde se possa encontrar todas as fontes 

de informação relevantes sobre saúde e medicamentos. 

Quando os outros profissionais de saúde solicitarem pedidos de informação sobre 

medicamentos e/ou dispositivos médicos, por via oral e/ou escrita, os farmacêuticos 

devem responder da forma mais precisa, objetiva, completa e rápida possível. 

Compete ao farmacêutico que é contactado, registar a pergunta em impresso próprio 

(ANEXO XXVI), analisá-la e de seguida pesquisar informação nas fontes disponíveis. 

A resposta deve ser elaborada e comunicada de acordo com a sua urgência e 

complexidade. Por fim, a resposta é registada no impresso anteriormente referido e 

arquivado em pasta própria nos SF. [85] 

 

7.1.2 Farmacovigilância 

A farmacovigilância trata-se de uma atividade de saúde pública que tem por 

objetivo a identificação, avaliação e prevenção dos riscos do uso de medicamentos 

depois de comercializados. Deste modo, os farmacêuticos como profissionais do 

medicamento, não se devem limitar apenas à dispensa de medicamentos, mas devem 

também contribuir para a deteção e notificação de quaisquer reações adversas que 

possam advir da sua utilização. [1] Para este efeito foi criado em Portugal um Sistema 

Nacional de Farmacovigilância (SNF) regulamentado pelo DL nº 242/2002, de 5 de 

novembro, que tem, entre outras funções, avaliar e identificar Reações Adversas do 

Medicamento (RAM), avaliar a segurança dos medicamentos, etc. [86]  

Os hospitais são assim unidades de farmacovigilância, e todos os profissionais de 

saúde que deles fazem parte devem ter um papel ativo na recolha e registo das RAM, 

para que estas sejam rapidamente identificadas pelo SNF. [1] Para este efeito existem 

impressos próprios disponibilizados pelo INFARMED. No entanto, na falta destes as 

notificações podem ser feitas também por contacto telefónico ou informático. 

 

7.1.3 Intervenção Farmacêutica 

A validação das prescrições médicas permite ao farmacêutico hospitalar inteirar-

se sobre a farmacoterapia dos diferentes doentes dos diferentes serviços, podendo 

intervir ativamente. [62] A Intervenção Farmacêutica (IF) corresponde assim a uma 

atividade farmacêutica “destinada a modificar alguma característica do tratamento, do 

doente que o utiliza ou das condições de uso, e que tem como objetivo prevenir ou 

detetar alterações dos efeitos terapêuticos da farmacoterapia e/ou melhorar as 

condições de saúde do doente”. [87] Assim, o farmacêutico hospitalar durante a 

avaliação do Processo de Uso de Medicamentos (PUM) deve procurar, identificar e 
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resolver os Problemas Relacionados com os Medicamentos (PRM), com a finalidade 

de prevenir os resultados negativos associados à medicação. 

O farmacêutico sempre que efetua uma intervenção durante a validação das 

prescrições médicas no CdM, deve imprimir a prescrição médica onde constem as 

observações da farmácia. De seguida, utilizando o impresso “Identificação e 

Resolução de PRM´s” (ANEXO XXVII), deve avaliar o PUM e classificar os PRM, 

atendendo a parâmetros farmacoterapêuticos. Caso seja esta a sua decisão clínica, 

para além do contacto com o médico prescritor, via CdM (observações da farmácia), o 

farmacêutico pode não dispensar ou suspender o medicamento até que o PRM esteja 

resolvido. O contacto ao prescritor poderá adicionalmente ser feito via telefónica. No 

final, o resultado da intervenção deve ser registado, imprimindo a prescrição médica 

caso a intervenção tenha sido aceite. [87] 

 

7.2 Ensaios Clínicos 

A Lei 46/2004, de 19 de agosto que, aprova o regime jurídico aplicável à 

realização de EC com medicamentos de uso humano, define EC como “qualquer 

investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos 

clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo 

e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a 

respetiva segurança ou eficácia”. Por outras palavras, um EC é um estudo sistemático 

que, utiliza medicamentos experimentais (MExp) em indivíduos doentes ou saudáveis, 

dependendo da fase clínica do estudo, com o intuito de averiguar e investigar todos os 

seus efeitos. [88] 

Na unidade de EC dos SF do HSA existem, atualmente, 60 ensaios ativos. A 

grande maioria são ensaios de Fase III; multicêntricos, ou seja, EC efetuados segundo 

um único protocolo e em mais de um centro de ensaio; duplamente cegos uma vez 

que, o investigador e restante equipa assim como os doentes não conhecem o braço 

de tratamento que lhes foi instituído. [88]  

De ressalvar que, os EC, como metodologia de investigação, são a melhor forma 

de determinar a eficácia e segurança de uma intervenção terapêutica, devendo ser 

sempre realizados de acordo com as Boas Práticas Clínicas. [83] 

 

7.2.1 Intervenientes de um Ensaio Clínico 

De acordo com a Lei nº 46/2004, de 19 de agosto, são vários os intervenientes de 

um EC, nomeadamente o promotor que é responsável por toda a conceção do ensaio, 
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bem como o seu financiamento; o monitor, pessoa delegada pelo promotor que tem 

como função monitorizar, através de reuniões, o EC em todos os centros de ensaio, de 

forma a manter o responsável primário do estudo devidamente informado e o 

investigador que é o médico ou outro profissional de saúde devidamente habilitado 

para exercer a atividade de investigação. Para além destes, temos o INFARMED, que 

é a entidade que recebe o pedido de autorização da realização de determinado EC, 

autorizando-o ou não; a Comissão de Ética para a Investigação Clínica responsável 

pela emissão de um parecer sobre a realização dos EC, tendo como princípios 

assegurar os direitos de segurança e bem-estar dos doentes a integrar os ensaios; a 

CES e o sujeito de investigação, ou também designado por participante, que, é o 

doente que aceita, a partir do consentimento informado, participar num dado ensaio 

clínico, quer como recetor do ME quer para efeitos de controlo. [88] 

 

7.2.2 Serviços Farmacêuticos na Investigação Clínica 

Segundo a legislação em vigor é na FH que se procede ao armazenamento, 

controlo e dispensa do MExp. Para isso, a farmácia deve reunir não só todas as 

condições necessárias para a implementação dos EC como possuir um dossier da 

farmácia, para cada ensaio, organizado de acordo com o índice “Pharmacy File Index” 

(ANEXO XXVIII) em vigor neste hospital. [88, 89] 

 

7.2.2.1 Espaço Físico 

A UEC dos SF é constituída por duas salas contíguas, a sala de armazenamento 

dos MExp e o gabinete de trabalho. Na primeira sala, existem armários de acesso 

restrito onde está acondicionada, quer a medicação de ensaio, quer a medicação 

devolvida pelos doentes e a não utilizada pelos mesmos e um frigorífico, com 

temperatura monitorizada por uma sonda, onde se armazena a medicação que 

necessite de ser conservada entre 2 a 8ºC. Nesta sala, a temperatura e humidade 

devem ser adequadas e, por tal motivo são devidamente controladas e monitorizadas 

pelo Dataloger. O gabinete de trabalho, por sua vez, possui, igualmente, armários de 

acesso restrito que se destinam ao arquivo de toda a documentação relativa aos 

estudos ativos e aos estudos já encerrados; uma secretária; uma mesa de reuniões 

utilizada para as visitas dos intervenientes dos ensaios; um telefone com linha direta; 

um fax; um computador com acesso à Internet e um endereço de e-mail. [89] 

 

7.2.2.2 Responsabilidade do Farmacêutico Coordenador do Ensaio 

Cabe ao farmacêutico coordenador dos EC assegurar a gestão das amostras em 

estudo, ou seja, garantir a receção; acondicionamento; dispensa; manipulação, se 
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necessário; segurança; informação necessária ao doente e contabilização da 

medicação devolvida. Para além disso, deve fazer o controlo do inventário dos MExp. 

O farmacêutico tem ainda a responsabilidade de agir de forma a cumprir as Boas 

Práticas Clinicas. [89] 

 

7.2.2.3 Procedimentos 

A UEC dos SF só realiza o registo de dado EC, numa base própria do Excel, 

quando há uma aprovação institucional por parte da CES. A utilização da referida base 

de dados permite saber, a qualquer momento, qual a situação de todos os EC. 

Seguidamente, cabe ao respetivo monitor entrar em contato com a UEC para se 

realizar a reunião de iniciação do estudo, com a toda equipa envolvida no mesmo, com 

o objetivo de apresentar o protocolo e analisar todas as exigências do estudo. Nesta 

primeira reunião é estabelecido a data da entrega das amostras para o ensaio; os 

procedimentos relativos à prescrição, dispensa, preparação da medicação de ensaio; 

procedimentos referentes aos registos de dispensa e devolução da medicação, 

incluindo a não utilizada, e os procedimentos de comunicação interna entre os vários 

elementos da equipa de investigação. Depois desta reunião, o farmacêutico elabora e 

implementa um procedimento normalizado de trabalho (PNT) interno (ANEXO XXIX). 

Este procedimento permite que todos os profissionais dos SF envolvidos na UEC 

tenham acesso, de forma escrita, a toda a informação relativa às condições de 

receção, conservação, dispensa, manipulação, registos e devoluções das amostras de 

todos os ensaios. Durante o nosso estágio, não só tivemos a oportunidade de assistir 

a todos os tipos de reunião (reunião de inicio, de monitorização e encerramento) com 

os monitores, como também, de criar um PNT referente a dois EC que estavam a ser 

introduzidos no HSA. Ainda, tivemos a oportunidade de ler os protocolos e as 

brochuras do investigador de vários EC, tomando, assim, conhecimento da possível 

instituição de novas terapias. [89] 

 

7.2.2.4 Circuito do Medicamento Experimental 

7.2.2.4.1 Receção 

Os MExp são rececionados no APF, sendo preenchido o impresso “Receção da 

medicação de ensaio clínico” (ANEXO XXX). Este impresso é enviado, juntamente 

com a medicação, à UEC, ao cuidado do farmacêutico responsável. Este, por sua vez, 

verifica a etiquetagem da embalagem, “Medicamento/amostra de ensaio clínico”; o 

código do medicamento segundo o protocolo; estado de conservação; integridade dos 

selos e embalagem; PV; coincidência entre o n.º de embalagens descritas no 
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documento que acompanha a medicação e as entregues; n.º do lote; envio do CA; 

dispositivos de registo de temperatura durante o transporte, entre outros.  

Depois disto, o farmacêutico responsável procede à receção escrita da medicação 

do estudo através do método pré-estabelecido (Interactive Voice Response System ou 

Interactive Web Response System), atualizando os registos de receção no “Pharmacie 

File” e arquivando os Drug Shiment Receipts e os CA. [89] 

 

7.2.2.4.2 Acondicionamento 

Após a medicação em estudo ser rececionada, esta deve ser acondicionada, de 

acordo com as suas especificidades na sala de armazenamento. [89] 

 

7.2.2.4.3 Prescrição e Dispensa 

A prescrição deste tipo de medicamentos é realizada em impresso próprio 

(ANEXO XXXI) pelo investigador principal ou por outro médico cuja função lhe tenha 

sido delegada. Cabe ao farmacêutico responsável pela UEC preencher o quadro da 

dispensa do referido impresso e arquivar todos os impressos de prescrição nos 

respetivos dossiers da farmácia relativos aos vários EC. Caso a medicação não possa 

ser dispensada diretamente porque exige manipulação, procede-se segundo o campo 

“Procedimento de manipulação” presente no PNT (ANEXO XXIX). [89] 

 

7.2.2.4.4 Registos 

A EUC dos SF deve manter todos os registos relacionados com os MExp, 

devidamente atualizados pois, estes parâmetros são verificados nas várias reuniões 

de monitorização realizadas pelo monitor. [89] 

 

7.2.2.4.5 Informação ao Doente 

O farmacêutico responsável pelos EC deve prestar toda a informação, quer oral, 

quer escrita ao doente, com o intuito do mesmo, ou os seus familiares, assegurarem a 

sua correta administração e conservação dos MExp. [89] 

 

7.2.2.4.6 Devoluções e Destruição Local 

Também é na reunião de início de cada estudo, que se estabelece os 

procedimentos a seguir, quando o doente procede à devolução das embalagens 

vazias ou das não utilizadas ou quando as embalagens caducam durante o decurso do 

ensaio ou sobram no seu final. De facto, os doentes dirigem-se aos SF a fim de 

devolver toda a medicação anteriormente levada e o farmacêutico responsável 

procede à sua contabilização, registando todos estes parâmetros em local apropriado. 
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Ora, o promotor pode querer que toda a medicação sobrante lhe seja devolvida ou 

acordar, previamente no contrato, que a sua destruição seja da responsabilidade do 

hospital. Se for o caso, a UEC dos SF preenche em impresso próprio (ANEXO XXXII) 

todas as informações necessárias para que, a referida medicação seja encaminhada 

para o circuito de incineração. [89] 

 

7.2.2.4.7 Notificações de Desvios 

Todas as situações anómalas que o farmacêutico responsável verifique, desde a 

receção dos MExp até à devolução dos mesmos pelos utentes, devem ser reportadas, 

logo de imediato, ao promotor do ensaio, a fim de se tomarem medidas apropriadas. 

Por exemplo, se ocorrer um desvio da temperatura durante o transporte ou na própria 

sala de armazenamento, a medicação é colocada em quarentena aguardando uma 

resposta do promotor. [89] 

 

7.2.2.4.8 Arquivo da Documentação nos Serviços Farmacêuticos 

O DL n.º 102/2007, de 2 de abril refere que a documentação de dado EC deve 

ficar arquivada durante 5 anos. No entanto, os promotores solicitam o arquivo por um 

período de 15 anos, de forma a uniformizar o processo, uma vez que se tratam de 

estudos multinacionais regidos por diferentes legislações. [90] 

Portanto, a realização de EC traduz-se em vantagens e ganhos significativos para 

as unidades de saúde, uma vez que os doentes têm acesso precoce a novas 

terapêuticas financiadas exclusivamente pelos promotores, que, igualmente 

beneficiam financeiramente o hospital.  

 

7.3 Comissões Técnicas 

7.3.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica 

As atuais políticas de saúde, principalmente as que remetem para a minimização 

dos gastos no âmbito da saúde, deram um destaque particularmente importante às 

CFT, ao garantirem a qualidade, controlo de custos e monitorização do plano 

terapêutico, no que diz respeito à substituição entre equivalentes terapêuticos e, ainda 

quanto à necessidade de implementação de formulários e protocolos terapêuticos.  

A CFT do CHP é constituída por três médicos e três farmacêuticos e é presidida 

pelo diretor clínico do hospital ou por um dos seus adjuntos, tendo como competência 

primordial a autorização de todos os PF, para além dos que constam no FNHM, para 

um determinado doente ou patologia e ainda para uma situação clínica específica. [91] 

Para além disso, a CFT tem, também as seguintes competências, de acordo com 

o Despacho nº 1083/2004, de 1 de dezembro: 
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 Atuar como órgão de ligação entre os serviços clínicos e os SF; 

 Velar pelo cumprimento do FHNM e das suas adendas; 

 Pronunciar-se sobre a correção da terapêutica prescrita aos doentes 

sem quebra das normas de deontologia; 

 Apreciar periodicamente com cada serviço os custos da terapêutica, 

após emissão de parecer obrigatório pelo diretor dos SF; 

 Elaborar, observando o parecer de custos, a lista de medicamentos de 

urgência que devem existir nos serviços clínicos; 

 Propor o que tiver por conveniente, dentro das matérias da sua 

competência e das solicitações que receber. 

Os pareceres da CFT devem ser enviados ao INFARMED trimestralmente, que 

depois os compilará e publicará para que todas as CFT do país tenham acesso. 

 

7.3.2 Comissão de Ética para a Saúde 

A CES é um órgão multidisciplinar de apoio ao conselho de administração, tendo 

em vista abranger os aspetos fundamentais dos problemas éticos de um hospital. [92] 

Cabe ao diretor clínico das instituições e serviços de saúde públicos ou unidades 

privadas de saúde designar os membros da respetiva CES, que deve ser composta 

por sete membros, designados entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos, juristas, 

teólogos, psicólogos, sociólogos ou profissionais de outras áreas das ciências sociais 

e humanas. Importa referir que, no exercício das suas funções, as CES atuam com 

total independência relativamente aos órgãos de direção ou de gestão da instituição. 

A CES procede também à análise e reflexão sobre temas da prática médica que 

envolvam questões de ética, cabendo-lhes, concretamente, emitir pareceres sobre 

questões éticas e pronunciar-se sobre os protocolos de investigação científica. Desta 

forma, as CES têm um papel fundamental em todo o processo que envolve o correr de 

um EC, pronunciando-se sobre os pedidos de autorização para a sua realização e 

fiscalização da sua execução. Como resultado da sua atividade, as CES elaboram, no 

fim de cada ano civil, um relatório, que deve ser enviado ao órgão de gestão da 

instituição respetivo. 

 

7.3.3 Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar 

Esta comissão é constituída por seis médicos (um infeciologista, um 

microbiologista, um cirurgião, um médico da área médica, um médico de saúde pública 

e o responsável do risco clínico), um farmacêutico, dois enfermeiros e o diretor dos 

serviços hoteleiros. Esta comissão trabalha ainda em conjunto com os responsáveis 

do SA, serviço de instalações e equipamentos, serviço de saúde ocupacional e serviço 
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de esterilização. [93] A principal função desta comissão é prevenir e adotar medidas de 

resolução e controlo de infeções, dotando assim todos os profissionais de saúde que 

integram o CHP, de conhecimentos sobre procedimentos a efetuar. Esta comissão tem 

um papel fundamental uma vez que a infeção hospitalar é um problema grave de 

saúde pública. 

 

8. OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ESTÁGIO  

Durante a formação no HSA foi-nos possível ter outras experiências, inicialmente 

não previstas e que serviram também para dinamizar a nossa experiência enquanto 

estagiárias. Entre elas, a visita a uma das farmácias-satélite do CHP, a da MJD, onde, 

apesar de o processo geral de trabalho ser semelhante ao já descrito, contactamos 

com uma realidade organizacional diferente, uma vez que, por exemplo, o pessoal 

presente consiste apenas num farmacêutico, um TDT e um AOP. Para além disso, 

constatamos que a gestão de stocks é distinta, pois grande parte dos PF está 

armazenada e são distribuídos pela DID do HSA, existindo um reduzido stock fixo, 

adaptado às necessidades específicas de uma maternidade. 

Mais ainda, disponibilizamo-nos para fazer parte do turno da noite com a nossa 

orientadora de estágio, de forma a conhecer outra dinâmica de trabalho. Nessa noite, 

verificamos que, cabe ao farmacêutico, que fica sozinho a partir das 22h, assegurar 

todo o serviço farmacêutico, sendo grande parte do tempo passado na DID. Aí, para 

além do habitual trabalho de dia, acompanhamos mais de perto o processamento de 

revertências que, normalmente é função do TDT.  

 

9. CONCLUSÃO 

Ao longo do estágio nos SF do CHP foi-nos possível contactar de perto com a 

atividade farmacêutica desenvolvida nesta instituição.  

A passagem pelos diferentes setores dos SF permitiu-nos aferir que, para a 

obtenção de bons resultados é necessário a coordenação de uma equipa 

multidisciplinar, sendo o farmacêutico um dos pilares da mesma. Percebemos assim, 

que o papel do farmacêutico hospitalar é crucial para uma correta gestão dos 

medicamentos nos hospitais, assegurando não só a qualidade como também a 

segurança da terapêutica. 

O estágio mostrou-se uma componente indispensável na nossa formação 

profissional, uma vez que foi possível adquirir conhecimentos de natureza prático-

profissional e humanas. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO I – Planta do Armazém 
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ANEXO II – Kanban 
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ANEXO III – Requisição de Psicotrópicos e Estupefacientes (Anexo VII) 
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ANEXO IV – Preparação de CAUL 
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ANEXO V – Preparação de FFNE 
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ANEXO VI  - OP de FFNE  

 

  



RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR 
Hospital de 

Santo António 

 

Julho e agosto de 2013 65 

 

ANEXO VII – Câmara de Fluxo Laminar horizontal 
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ANEXO VIII – Bolsa Tri-Compartimentada de Nutrição Parentérica 
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ANEXO IX – OP de Nutrição Parentérica 
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ANEXO X – Rótulos de Nutrição Parentérica 

 

Rótulo Hidrossolúveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rótulo de Lipossolúveis 
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ANEXO XI – OP de PEE 
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ANEXO XII – Prescrição médica em papel – Regime de Internamento 
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ANEXO XIII - Prescrição médica em formato de papel 
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ANEXO XIV – OP de Citotóxicos 
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ANEXO XV- Requisição Manual 
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ANEXO XVI - Requisição dos Anti-sépticos e Desinfetantes 
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ANEXO XVII - Requisição de Soluções Estéreis de Grande Volume 
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ANEXO XVIII- Prescrição Médica Eletrónica 
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ANEXO XIX - Prescrição/Requisição de estupefacientes e Psicotrópicos 
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ANEXO XX - Registo de Recepção de Prescrições de Estupefacientes e 

Psicotrópicos nos Serviços Farmacêuticos 
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ANEXO XXI - Prescrição/Requisição de Medicamentos Hemoderivados 
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ANEXO XXII - Formulário de “Justificação de Receituário de Medicamentos” 
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ANEXO XXIII - Requisição do Material de Penso 
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ANEXO XXIV – Prescrição e Requisição de Anti-infeciosos 
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ANEXO XXV  – Prescrição e Requisição de Antídotos 
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ANEXO XXVI – Registo de Pedidos sobre Informações de Medicamentos 
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ANEXO XXVII – Identificação e Resolução de PRM´s 
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ANEXO XXVIII – “Pharmacy File Index” 
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ANEXO XXIX – Procedimento Normalizado de Trabalho Interno 
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ANEXO XXIX (Continuação) – Procedimento Normalizado de Trabalho Interno  
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ANEXO XXX – Receção da Medicação de Ensaio Clínico 
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ANEXO XXXI – Prescrição e Dispensa de Medicamentos para Ensaio Clínico 
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ANEXO XXXII – Destruição Local de medicação 

 

 




