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RESUMO 

 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) a nível hospitalar devem assegurar a terapêutica 

medicamentosa aos doentes, bem como a sua qualidade, a eficácia e a sua segurança. 

O Técnico de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), nomeadamente na área da farmácia o 

Técnico de Farmácia (TF), encontra-se habilitado a intervir nas diferentes etapas do circuito 

do medicamento: seleção, aquisição, receção e verificação, armazenamento, distribuição e 

administração ao doente para que estes sejam utilizados de forma segura, correta e racional.  

A distribuição de medicamentos é um ato “técnico-científico” orientado para o 

doente/utente associado à entrega e distribuição de medicamentos, sendo que o TDT deve 

efetuá-la de forma muito rigorosa para serem evitados erros. Em ambiente hospitalar existem 

diferentes tipos de distribuição, sendo que cada um deles é efetuado de forma diferente; por 

isso, o TDT deve estar apto para cada uma delas.  

A distribuição tradicional ou clássica (DT/DC), por não ser a que garante maior 

segurança, uma vez que não permite o acompanhamento farmacoterapêutico, é mais 

suscetível à ocorrência de erros, e por isso, exige do TF uma grande responsabilidade. Esta 

responsabilidade está também inerente à gestão de stocks, dado que este sistema pode resultar 

numa acumulação excessiva de medicamentos no stock, aumentando a probabilidade de 

caducidade dos prazos de validade ou armazenamento indevido. Por outro lado, a distribuição 

individual diária em dose unitária (DIDDU), exige do TF uma racionalização da terapêutica e 

ainda uma vigilância do perfil farmacoterapêutico, para evitar possíveis erros (interações, 

dosagem, posologia,…). 

A farmacotecnia tem como objetivo estabelecer procedimentos relativos à preparação 

de formas farmacêuticas, sendo que cada uma delas deve ser preparada consoante as 

necessidades do centro hospitalar tendo em conta cada doente. As preparações que se fazem 

destinam-se essencialmente a: doentes específicos, reembalamento de formas sólidas orais e 

preparações assépticas.  

Um TF, também, deve saber interagir numa equipa multidisciplinar e adquirir novas 

competências. Por isso, ao longo deste relatório estão demonstrados todos os conhecimentos 

adquiridos, essenciais para as funções do TF no âmbito hospitalar. 
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INTRODUÇÃO 

 

Integrado no plano de estudos da Licenciatura em Farmácia da Escola Superior de 

Saúde da Guarda do Instituto Politécnico da Guarda, o estágio é o culminar de  toda uma 

formação técnica e científica, com uma formação prática proveniente do contacto com a vida 

profissional. O estágio possibilita um enquadramento na realidade do quotidiano da farmácia, 

aproximando o estudante do mercado de trabalho. Para além de poder aplicar os 

conhecimentos teóricos adquiridos, coloca-o face a situações verídicas e problemas 

inesperados. Isto promove um maior desenvolvimento da capacidade de intervenção 

profissional e uma obtenção de experiência prática, que será indispensável para o futuro 

exercício profissional.  

O presente relatório é referente ao Estágio Profissional I em Farmácia Hospitalar, 

realizado no Centro Hospitalar Tondela- Viseu, Unidade de Viseu (CHTV-Unidade de Viseu), 

o qual surge inserido no plano curricular de estudos do 4º Ano/1º Semestre, tendo com 

finalidade a descrição de todas as atividades realizadas e observadas no decorrer do mesmo. O 

estágio decorreu entre o dia 10 de outubro e 13 de janeiro de 2012, num total de 455 horas, 

sob orientação da Técnica Principal de Farmácia Anabela Andrade, que em conjunto com 

todos os outros elementos da Farmácia, me mostrou o quão importante e aliciante é a 

atividade dos Técnicos de Farmácia. 

Como já referi, este estágio reveste-se de grande importância na nossa formação, pelo 

que de uma forma geral apresenta como objetivos: 

- favorecer, em contexto real, a integração das aprendizagens que vão sendo 

desenvolvidas ao longo do curso, de modo que o perfil do estudante vá ao encontro das 

competências necessárias no âmbito da sua formação; 

 

- preparar o estudante para dar resposta às exigências da sociedade, promovendo a 

socialização e integração profissional. 

 

Os objetivos primordiais apresentados anteriormente, dividem-se em objetivos 

específicos estabelecidos por mim, enquadrados na realidade dos Serviços Farmacêuticos do 

CHTV-Unidade de Viseu, os quais remetem para a caracterização da estrutura física e 

organizacional dos Serviços Farmacêuticos; a aplicação dos conhecimentos teóricos e teórico-

práticos nas diferentes áreas de intervenção do Técnico de Farmácia; a aplicação dos 
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princípios éticos e deontológicos inerentes à profissão; descrever e avaliar todas as 

competências práticas no que diz respeito aos sistemas de Distribuição de Medicamentos; o 

desenvolvimento de competências na área da farmacotecnia, nomeadamente na preparação de 

manipulados estéreis e não-estéreis e ainda, estabelecer relações interprofissionais e 

desenvolvimento do espírito de equipa. 

A metodologia utilizada na realização do relatório foi o método descritivo/analítico de 

forma a explicar todas as atividades observadas e realizadas durante o período de estágio. Para 

tal, recorri a uma pesquisa cuidada para conseguir o devido apoio teórico necessário para a 

elaboração deste relatório e ainda, usei como suporte o Guia de Elaboração e Apresentação de 

Trabalhos Escritos da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico da Guarda, tendo 

seguido assim as regras do mesmo.  

A organização do relatório que seguidamente apresento, pretende sistematizar de 

forma objetiva o conjunto de informações que registei no decorrer de todas as atividades 

realizadas, organizado e estruturado de forma a ser coerente e percetível, evitando 

sobreposições e repetições. 
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1. CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO 

 

O CHTV-Unidade de Viseu (figura 1) localiza-se na cidade de Viseu, na Avenida Rei 

Dom Duarte e entrou em funcionamento no dia 14 de julho de 1997. 

Em 2005 e em virtude do Decreto-lei nº93/2005 de 7 de junho, o qual impõe a 

transformação dos hospitais sociedades anónimas em entidades públicas empresariais (EPE), 

é transformado numa EPE, tendo em conta o novo regime jurídico de Gestão Hospitalar. 

Passou a ter a designação de Hospital de Viseu, EPE e em 2005 passou a ser Hospital Central, 

servindo todo o distrito de Viseu e alguns concelhos fora dele. 

Recentemente, entrou em vigor o Decreto de Lei nº30/2011 de 2 de março, através do 

qual o XVIII Governo Constitucional tem vindo a promover a reestruturação dos hospitais a 

nível financeiro, tecnológico e humano. Tendo em conta esta política e com base em critérios 

de homogeneidade demográfica, procedeu-se à fusão do Hospital Cândido Figueiredo-

Tondela e do Hospital São Teotónio -Viseu, criando assim o atual Centro Hospitalar Tondela-

Viseu, E.P.E.  

Dado o crescente desenvolvimento e aumento populacional de Viseu, o Hospital 

apresenta uma capacidade para seiscentas e trinta e duas camas, possuindo várias valências 

(Anexo I) adequadas às necessidades não só dos que recorrem à instituição, mas também dos 

que lá trabalham, promovendo e valorizando a prática de uma medicina moderna 
(1)

.  

Atualmente é considerado um dos melhores hospitais públicos do país, estando em 

segundo lugar do ranking nacional de um estudo realizado pela Escola Nacional de Saúde, 

promovido e publicado pela revista Sábado
 (2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Unidade de Viseu (Fonte 1) 
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1.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

O CHTV- Unidade de Viseu, pretende impor-se como uma instituição de prestígio, 

pelo que se tem verificado um reforço da sua posição na comunidade através de uma oferta 

progressiva de cuidados de saúde, os quais por sua vez, apresentam uma crescente 

diferenciação técnica. Todo este esforço é sustentado pela aquisição dos recursos necessários 

à prossecução da missão do CHTV- Unidade de Viseu. Esta missão está centrada em “prestar 

cuidados de saúde diferenciados, em articulação com os cuidados de saúde primários e com os 

hospitais integrados na rede do Serviço Nacional de Saúde, com qualidade e eficiência 

elevados”
 (3)

 

O CHTV- Unidade de Viseu, visa ser um hospital com uma atitude centrada no doente 

e na promoção da saúde da comunidade, prestando cuidados de saúde com qualidade, eficácia 

e eficiência. 

Com isto, reinam valores, nos quais o CHTV-Unidade de Viseu se apoia de modo a 

atingir resultados ambiciosos e mensuráveis na concretização dos objetivos e da missão. Estes 

valores assentam no respeito pela dignidade e intimidade de cada pessoa, na humanização e 

qualidade, nos níveis mais elevados de prestação e desempenho dos serviços, no 

profissionalismo, integridade e na cultura de multidisciplinaridade, compromisso e 

entusiasmo para atingir os objetivos. 

 

 

1.3 COMISSÕES TÉCNICAS HOSPITALARES 

 

Os hospitais têm um conjunto de meios que funcionam como um todo e que possuem 

um objetivo comum: a racionalização e eficácia da terapêutica. Entre estes meios estão as 

comissões técnicas (Decreto Lei nº 44 204 de 22 de fevereiro 1962), nomeadamente a 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar 

(CCIH) e a Comissão de Ética (CE). 

O processo de obtenção e seleção de informação relativa aos medicamentos, é um 

processo complexo, devido às constantes investigações, ao desenvolvimento de novos 

medicamentos, às novas tecnologias de produção, diversidade da oferta de medicamentos e 

ainda, à sua complexidade farmacológica. Assim sendo, cada vez mais, a colaboração dos 

Serviços Farmacêuticos (SF) na prestação de informação se torna imprescindível, 

nomeadamente para as comissões técnicas referidas acima. 
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As comissões técnicas, constituem órgãos consultivos indispensáveis para a 

implementação de regras e normas, pelo que a intervenção dos SF do CHTV- Unidade de 

Viseu enquadra-se nas seguintes comissões sectoriais de apoio à direção clínica: 

 

 

1.3.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 

 A CFT é considerada um órgão de apoio técnico aos órgãos de administração, 

pronunciando-se por sua iniciativa ou a pedido, sobre as matérias que forem da sua 

competência, sendo obrigatória a sua existência em todos os hospitais. 

 No CHTV-Unidade de Viseu a CFT é  constituída por seis membros, três médicos e 

três farmacêuticas, entre os quais o Diretor Clínico que preside e tem voto de qualidade, e a 

Diretora dos SF. É uma comissão especializada, responsável pela definição e monitorização 

da política do medicamento no hospital atuando fundamentalmente
 (4)

: 

• No desenvolvimento e atualização periódica do Formulário Hospital Nacional de 

Medicamentos (FHNM) e da adenda hospitalar; 

• Na elaboração de protocolos de utilização; 

• Na elaboração de programas de educação; 

• Na monitorização da utilização de medicamentos. 

Esta comissão, deve também assumir um papel estratégico na monitorização 

sistemática do consumo de medicamentos no hospital, da adesão aos protocolos terapêuticos 

instituídos e na análise da adequação da prescrição à situação clínica. 

 

 

1.3.2 Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar  

 

A CCIH rege-se pelas disposições estabelecidas no despacho do Diretor-Geral de 

Saúde de 23/08/1996, publicado no Diário da República n.º 246, II Série, de 23/10/1996. 

No CHTV-Unidade de Viseu, a CCIH tem como objetivos prevenir, detetar e controlar 

as infeções, promovendo ações neste âmbito, em articulação com os vários departamentos, 

serviços, unidades e demais órgãos técnicos. A CCIH é composta por três núcleos distintos
 (5): 

- Executivo: um coordenador e duas enfermeiras 

- Apoio técnico: cinco médicos e uma enfermeira 
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- Consultivo: um responsável pelos SF, um responsável pelos Serviços de 

Aprovisionamento (SA), um responsável pelos Serviços de Instalações e Equipamentos e um 

responsável pelos Serviços de Saúde Ocupacional. 

A CCIH poderá ainda agregar a si membros dinamizadores nos serviços médicos, 

enfermeiros, TDT e outros designados pelas respetivas chefias e entre profissionais que 

manifestem sensibilidade e interesse por esta temática. 

As funções dos SF no âmbito da CCIH prendem-se com: 

• Informar sobre as propriedades dos antissépticos 

• Elaborar normas sobre a sua utilização 

• Participar nos programas de limpeza e higiene do hospital 

• Contribuir para a formação dos restantes profissionais de saúde 

 

 

1.3.3 Comissão de antibióticos 

 

A Comissão de Antibióticos (CA) surge pela importância da implementação de uma 

política de utilização racional de antibióticos. Esta funciona no âmbito e sobre supervisão da 

CFT, competindo-lhe a definição, acompanhamento e monitorização da política de 

antibióticos implementada. 

Da CA fazem parte: um elemento da CFT, um médico infeciologista, um 

microbiologista, um farmacêutico e um elemento da luta contra a infeção hospitalar
 (6)

. 

Para além da CFT, a CA funciona em estreita ligação com a CCIH. A infeção 

hospitalar é um problema de importância crescente sendo responsável por um aumento da 

morbilidade e até da mortalidade dos doentes internados no hospital. Assim, se por um lado 

com a CCIH, se prevê uma diminuição de infeções, como resultado do cumprimento dos 

indicadores da CCIH, por outro assiste-se ao aparecimento de estirpes de microorganismos 

resistentes e multirresistentes, cujo aparecimento está sem dúvida relacionado com o uso de 

antibióticos de forma incorreta.
 

A atuação da CA enquadra-se numa prescrição com bases científicas e portanto mais 

racional, e por isso as suas funções são sobretudo educativas e pedagógicas, tendo em conta a 

resistência que as bactérias podem desenvolver em relação aos antibióticos.  
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1.3.4 Comissão de Ética 

 

Na perspetiva da defesa da vida humana e da respetiva qualidade, as Comissões de 

Ética (CE) permitem o estabelecimento de normas consensuais de defesa, da dignidade e 

integridade humana. 

É um órgão de apoio ao Conselho de Administração, no âmbito das exigências de 

natureza ética associadas à atividade do hospital, tendo como competências: zelar no âmbito 

do funcionamento da instituição pela salvaguarda da dignidade e integridade humana; emitir 

por iniciativa ou por solicitação pareceres sobre questões éticas no domínio da atividade do 

hospital; pronunciar-se sobre protocolos de investigação científica que envolvem seres 

humanos nomeadamente no que se refere à proteção de dados e pronunciar-se sobre a 

realização de ensaios clínicos. 

A CE tem uma composição multidisciplinar e são constituídas por sete membros, 

designados entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos, juristas, teólogos, psicólogos e outros 

profissionais das áreas sociais. Podem no entanto sempre que necessário, solicitar o apoio de 

outros técnicos ou peritos
 (7)

. 
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2. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS HOSPITALARES 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Com a estruturação dos organismos hospitalares, a Farmácia Hospitalar, começou a 

adquirir autonomia e a afirmar-se como uma atividade profissional integrada em toda uma 

dinâmica hospitalar de prestação de cuidados de saúde. 

Em Portugal, o Decreto-Lei nº 44 204 de 2 de fevereiro de 1962, define Farmácia 

Hospitalar como sendo, “o conjunto das atividades farmacêuticas exercidas em organismos 

hospitalares, com vista à colaboração nas funções de assistência que pertencem a esses 

organismos e serviços, bem como à promoção de ações de investigação científica e de ensino 

que lhes couber”.  

Todas estas atividades são exercidas num departamento tecnicamente autónomo – os 

Serviços Farmacêuticos. 

Este departamento constitui um serviço de apoio clínico funcional e está 

hierarquicamente integrado no hospital, tendo como principal objetivo o uso racional de 

medicamentos. De acordo com o Decreto-Lei nº 44 204 de 2 de fevereiro de 1962 e o Manual 

de Boas Práticas da Farmácia Hospitalar, aos Serviços Farmacêuticos Hospitalares compete: 

• A gestão (seleção, aquisição, armazenamento e distribuição) do medicamento; 

• A gestão de outros produtos farmacêuticos (dispositivos médicos, reagentes, etc.); 

• São os principais responsáveis pela implementação e monitorização da política de 

medicamentos, definida no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e 

pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, a qual assenta na garantia da eficácia, 

segurança e a qualidade dos medicamentos, na garantia da sustentabilidade do 

sistema, introduzindo maior racionalidade e eficiência na gestão do medicamento 

em meio ambulatório e hospitalar; na melhoria da prescrição e dispensa e ainda, na 

promoção do desenvolvimento do sector farmacêutico.  

• A gestão dos medicamentos experimentais e dos dispositivos utilizados para a sua 

administração, bem como os demais medicamentos já autorizados, eventualmente 

necessários ou complementares à realização dos ensaios; 

• A gestão da segunda maior rubrica do orçamento dos hospitais. 

No âmbito da Farmácia Hospitalar, o TF é parte integrante do circuito do 

medicamento (CM), uma vez que a sua atividade abrange tarefas relacionadas com a 

distribuição dos medicamentos pelos diferentes serviços hospitalares, o armazenamento de 

medicamentos, o controlo da sua validade, a aquisição e receção de produtos, a gestão de 
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stocks, a preparação de formulações em condições asséticas e de fórmulas magistrais e a 

manipulação de citotóxicos
 (8)

. 

A par destas atividades deverá também haver uma constante atualização de 

conhecimentos, uma vez que a ciência está sempre em pleno desenvolvimento. 

O técnico de farmácia deve estar sempre apto a responder às dúvidas que possam 

surgir em relação ao medicamento, contribuindo para a sua utilização cada vez mais 

racionalizada em virtude da inequívoca missão que assumem neste âmbito. 

Para além disso, deverá manter uma boa relação não só com os profissionais de saúde 

que integram os SF, mas também com todos os outros profissionais, o que também possibilita 

toda uma troca de conhecimentos.  

 

 

2.2 LOCALIZAÇÃO E ESPAÇO FÍSICO 

 

Os SF do CHTV- Unidade de Viseu apresentam-se como um espaço moderno, 

funcional e acolhedor, ostentando diversas áreas funcionais, essenciais para o 

desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com o circuito do medicamento. 

Estão localizados no primeiro piso do hospital e o seu acesso pode ser feito através do 

átrio localizado na entrada principal ou por uma entrada secundária que corresponde à zona 

das descargas de mercadoria destinadas ao armazém, estando esta condicionada aos 

profissionais dos SF e aos fornecedores. 

Em prol de um adequado enquadramento de todas as necessidades, características e 

exigências dos serviços clínicos existentes no hospital, os SF apresentam as seguintes áreas 

funcionais: Zona de Receção de Encomendas, Gabinete de apoio à receção de encomendas, 

Armazéns (geral, de gases medicinais, de produtos inflamáveis), Setor da Distribuição de 

Dose Unitária, Gabinete de apoio à Distribuição por Dose Unitária, Sala de reembalagem, 

Câmara frigorífica, Cofre dos Estupefacientes e Psicotrópicos, Sala de lavagens, Setor da 

Distribuição Tradicional, Laboratório de Preparações Não Estéreis, Laboratório de 

Preparações Estéreis Citotóxicas e Não Citotóxicas, Sala de Ensaios Clínicos, Gabinete da 

Farmácia de Ambulatório, Sala de convívio e ainda Gabinete dos administrativos, da Diretora 

do Serviço (DS) e dos Técnicos de Farmácia. 

Ao longo deste relatório, mediante a pertinência da sua inserção em cada tema tratado, 

algumas das áreas referidas acima irão ser descritas e caracterizadas. 
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2.3 RECURSOS HUMANOS 

 

Os recursos humanos são a base essencial dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

(SFH) pelo que, a correta gestão/racionalização dos medicamentos e cumprimento da 

terapêutica do doente encontra-se desde logo dependente da adequação dos meios humanos, o 

que na farmácia hospitalar se pode relacionar com a adequação quer em número quer em nível 

de conhecimento e atualização dos seus colaboradores. 

Sendo o CHTV um hospital central com inúmeras valências que requerem 

constantemente os serviços da farmácia, é imprescindível que ela mantenha os recursos 

humanos necessários para satisfazer a qualquer hora, todas as obrigações que a farmácia do 

hospital acarreta. Assim, os SF do CHTV- Unidade de Viseu possuem um quadro de 

profissionais competentes e empenhados, constituído por trinta e cinco elementos, 

nomeadamente onze farmacêuticos, treze TF, quatro assistentes técnicos e sete assistentes 

operacionais (AO). A direção dos SF é assegurada pela da Dra. Maria Helena Martins. No 

anexo II  está descrito o organigrama funcional dos SF do CHTV- Unidade de Viseu. 

 

 

2.4 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Os Serviços Farmacêuticos têm que garantir a dispensa de medicamentos e produtos 

farmacêuticos 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano.  

Desta forma, encontram-se em funcionamento todos os dias da semana, apresentando 

dois horários distintos mediante as necessidades do doente interno e do doente externo (em 

regime de ambulatório). Assim, para o doente externo, o gabinete da farmácia de ambulatório, 

encontra-se disponível entre as 9h e as 18h de 2ª a 6ª feira. 

Por outro lado, a dispensa pelos SF de todos os meios necessários à terapêutica do 

doente internado, é assegurada 24 horas por TF e farmacêuticos distribuídos conforme 

demonstrado no anexo III. 

 

 

2.5 SISTEMA INFORMÁTICO 

 

A informatização constitui-se como uma ferramenta indispensável à prática diária na 

farmácia hospitalar. Permite desde logo um melhor controlo e gestão dos stocks, melhor  

racionalização do medicamento, entre outros. 
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Nos SF do CHTV- Unidade de Viseu, a informatização está presente em todas as fases 

do circuito do medicamento através do programa Sistema de Gestão Integrada do Circuito do 

Medicamento (SGICM). O SGICM é um produto da empresa Global Intelligent Technologies 

(Glintt) que disponibiliza aos utilizadores uma variedade de funções em áreas como a gestão 

integrada da produção, compras, armazenamento, controlo e distribuição de medicamentos, 

prescrição, registo terapêutico, distribuição de medicamentos e distribuição de outros 

produtos
 (9)

.  

Em cada fase do Circuito de Medicamento (CM) são percetíveis as vantagens que o 

SGICM revela, sendo que este garante melhorias ao nível da gestão das compras e stocks, 

atualizações das prescrições, permite o conhecimento rigoroso e análise do perfil 

farmacoterapêutico dos doentes, uma diminuição dos custos, desperdícios e erros de 

prescrição, de interpretação e de transcrição, contribuindo assim, para o aumento da eficiência 

e segurança do processo. 

No decorrer de todo o estágio pude verificar e confirmar a aplicação do sistema 

informático nas diversas atividades desenvolvidas na farmácia. 
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3. INFORMAÇÃO E ATIVIDADES DE FARMÁCIA CLÍNICA 

 

Atualmente a informação em saúde é extraordinariamente extensa, surge a uma 

enorme velocidade e está sujeita a alterações contínuas. O constante desenvolvimento técnico-

científico em áreas ligadas à saúde, reflete-se também no campo farmacêutico.   

  Só um profissional de saúde atualizado e que procure diariamente ampliar os seus 

conhecimentos, poderá atuar com eficiência e eficácia, estando apto a corrigir problemas 

decorrentes da terapêutica.  

Desta forma, os profissionais integrados nos SF devem selecionar as fontes de 

informação, de maneira a recorrer a fontes legítimas e atualizadas, que satisfaçam as suas 

necessidades e que melhor qualidade e credibilidade ofereçam. Aqui, toda a informação 

recebida durante a licenciatura, sobre as várias fontes de informação disponíveis, a sua 

credibilidade e ainda, os diversos métodos de pesquisa, revela-se muito útil.   

  No decorrer de dúvidas que possam surgir, torna-se necessário a existência de uma 

biblioteca atualizada e organizada nos SF, à qual se possa facilmente aceder para recolher 

informação e assim tomar decisões e também estabelecer relações com outros profissionais.  

De uma forma geral, os SF de um hospital devem ter uma área onde se tenha acesso a 

toda a informação necessária acerca dos medicamentos. Os SF poderão ter um Centro de 

Informação de Medicamentos (CIM) ou Serviço de Informação de Medicamentos (SIM), 

sendo importante fazer uma distinção já que nem todos os Serviços de Farmácia Hospitalar 

possuem um CIM, embora todos devam fornecer um SIM.  

O CIM destina-se a proporcionar informação objetiva, independente e em tempo útil 

sobre medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos, mediante a 

seleção, análise e avaliação das fontes disponíveis. 

Por outro lado, existe o SIM, que apresenta como objetivo dar resposta aos pedidos de 

informação formulados por todos os profissionais de saúde. As informações prestadas 

incluem diversas áreas como a investigação farmacêutica e clínica, medicina baseada na 

evidência, farmacoepidemiologia, farmacovigilância, farmacoeconomia, medicinas 

alternativas e plantas medicinais, dispositivos médicos, medicina veterinária e normas 

nacionais e internacionais. No que diz respeito aos SF do CHTV- Unidade de Viseu, não 

existe uma área destinada ao CIM, no entanto, por toda a farmácia é visível uma panóplia 

diversificada de informação facilmente acessível (livros básicos e especializados,
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publicações periódicas, “Índices de Nomenclatura”, Formulários Hospitalares, monografias, 

CD’s, entre muitos outros). Assim, o contacto com estes diversos centros/serviços de 

informação, o CIM ou o SIM, revela-se importante, útil e seguro na procura de informação. 

Para além de fontes de informação em suporte papel, existem também aquelas em 

suporte informático, que constituem uma mais valia ao nosso desempenho. Nestas inclui-se a 

internet, que sem nenhuma dúvida é a maior fonte de informação atual. No entanto, é sempre 

importante verificar a origem da informação, de forma a utilizar apenas a fidedigna.  

  A participação dos vários elementos integrantes na equipa de profissionais dos SF do 

CHTV- Unidade de Viseu em cursos e ações de formação, de índole mais ou menos 

específica e a colaboração com as Comissões Especializadas do Hospital também permite 

uma atualização e desenvolvimento de novos conhecimentos.  

  As dúvidas vão sempre surgir no desenvolvimento da atividade profissional e é 

importante saber procurar e selecionar o que realmente é relevante para o seu correto e rápido 

esclarecimento. Saber tirar partido de todas as fontes de informação a que se tem acesso, é 

uma mais valia na realidade atual.   
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4. CIRCUITO DO MEDICAMENTO 

 

O circuito do medicamento define-se como o percurso efetuado por este, desde a sua 

seleção e aquisição até chegar ao doente, estando a prescrição médica inerente a todo este 

trajeto. Este possui várias fases, iniciando-se com a sua seleção, seguida de aquisição, 

armazenagem, passando pela distribuição e acabando na administração ao doente. 

 

 

4.1 APROVISIONAMENTO E GESTÃO DE STOCKS 

 

A aquisição de produtos farmacêuticos é o início de todo o circuito do medicamento e 

de uma forma geral, é realizada consoante as existências atuais, a variabilidade do consumo e 

as necessidades terapêuticas. Os serviços farmacêuticos hospitalares, sendo um departamento 

de assistência e de prestação de serviços de saúde, necessitam de uma adequada organização e 

gestão para realizar com eficácia os seus serviços.  

Entenda-se por aprovisionamento, “o conjunto de todas as funções e atividades que 

constituem o sistema centralizado de suporte ao fornecimento e disponibilidade contínua, em 

quantidade e qualidade, de bens e serviços, no local exato, no momento oportuno e pelo 

menor custo global”. Para otimizar o aprovisionamento, devem ter-se em conta aspetos:  

 

 Administrativos: é necessário um controlo das entradas e saídas dos produtos, ou seja, 

é necessário um conhecimento exaustivo e periódico das existências e  da  sua contabilização;  

No decorrer do meu estágio, tive a oportunidade de verificar este ponto. No final de 

cada ano, nos SF do CHTV- Unidade de Viseu, procede-se à contagem de todas as 

existências. São impressas listagens que contêm todos os produtos dos SF onde, após a 

contagem, se registam as quantidades existentes nos vários setores dos SF. Após a 

contabilização, para os produtos cujas quantidades contadas não correspondam ao stock 

informático, é feito um acerto. 

 

 Técnicos: tem que proporcionar facilidade na receção, armazenamento e rotação de 

produtos, garantindo assim a sua segurança bem como a dos utilizadores;  
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 Económicos: análise de preços, descontos, bonificações e previsão de consumo.  

 

Assim, compreende-se facilmente a importância da gestão por  forma  a  evitar  ruturas  

de  stock  e  a  promover  a  rotação  do  stock  existente. Uma gestão  eficaz  evita  uma  

acumulação  de  produtos,  diminui  a  imobilização  de  capital  e permite uma fácil 

atualização dos stocks com as novidades do mercado. 

No CHTV- Unidade de Viseu o aprovisionamento que garante a satisfação das 

necessidades relativas a medicamentos e dispositivos médicos, é efetuado pela DS dos SF 

com base em previsões de consumo anual, no histórico de necessidades do hospital, nos 

stocks existentes, nas falhas de reposição por parte dos fornecedores e nas necessidades 

pontuais do hospital. 

No programa SGICM estão definidos “stocks mínimos” para os medicamentos e 

dispositivos médicos de uso corrente. Em caso de ser atingido o “stock Mínimo”, é criada 

uma “listagem de produtos em ponto de encomenda” e a DS efetua uma encomenda. 

De forma a auxiliar na identificação das necessidades de compras, existe na sala de 

distribuição tradicional as agendas “armazenista local” (corresponde ao laboratório da 

Alliance Healthcare®) e “medicamentos em Falta” para registar as faltas detetadas ou 

produtos cujo stock esteja muito próximo da rutura.  

Na gestão de stocks, os SF auxiliam-se ainda de um programa criado por um dos 

administrativos, sendo por isso exclusivo do CHTV- Unidade de Viseu – o DocGest. O 

DocGest foi concebido com o intuito de se poder fazer o registo de reclamações de notas de 

encomenda pendentes relativas a certos produtos, dando a indicação aos administrativos de 

que deve contatar o laboratório em causa. Após este contato, os administrativos imitem uma 

nota no DocGest indicando a razão pela qual o produto ainda não está disponível, o que 

poderá ser porque o produto está esgotado, não está a ser comercializado, haverá demora na 

entrega, entre outros. Com esta informação, os restantes colaboradores dos SF poderão prever 

se o produto de que necessitam estará disponível em tempo útil ou se por outro lado não 

estará, pelo que deverão arranjar outra alternativa. 

A aquisição propriamente dita, resulta da articulação entre a Direção 

Clínica/Administração, os SF e o SA que em conjunto determinam quanto e quando 

encomendar tendo em conta o stock de segurança e de acordo com o Formulário Hospitalar do 

Medicamento (FHNM) pelo que a adenda hospitalar deverá estar sempre atualizada e pronta 

para consulta. Todos os medicamentos e produtos farmacêuticos que não façam parte do 

FHNM e da Adenda, constituem medicamentos extraformulário e necessitam de uma 

justificação especial de utilização emitida pelo médico prescritor. 



29 

 

No decurso do processo de compra, são utilizados três métodos distintos: 

 Concursos públicos: O DS elabora no final de cada ano, as previsões de consumo 

anual para o ano seguinte e no desencadeamento do processo de compra, são lançados 

concursos.  

 Ajuste Direto: Aplica-se sempre que surjam necessidades de medicamentos 

específicos, medicamentos novos ou de concursos não cumpridos por parte dos fornecedores, 

no qual a DS consulta o Catálogo da Administração Central dos Sistemas de Saúde (ACSS) 

disponível no SGICM, para verificar se o produto consta do catálogo. 

Este processo não implica a consulta de vários fornecedores, pelo que há contacto 

direto com o laboratório pretendido/relacionado. 

 Armazenistas: Para necessidades pontuais e transitórias, os produtos são adquiridos ao 

armazenista local com quem existe um acordo, nomeadamente a Alliance Healthcare®.  

Para finalizar o processo de compra, é emitida uma nota de encomenda com o 

respetivo número, atribuído automaticamente pelo computador, e é arquivada em pasta 

própria até à receção da encomenda. Posteriormente, por via fax, é enviada aos fornecedores 

pretendidos. 

No que diz respeito às encomendas realizadas ao armazenista local – Alliance 

Healthcare®, os pedidos são efetuados diariamente via telefone e a nota de encomenda 

apenas é efetuada após a receção da encomenda. 

 

 

4.2 RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 

 

A  receção  de  encomendas  é  um  ponto  crítico não só na garantia da qualidade dos 

produtos recebidos mas também  na  gestão  de  existências  na farmácia.  Isto  porque  apesar  

de  esta  tarefa  se  encontrar  facilitada  pelo  sistema informático,  que  permite  a  

atualização  do  stock  do  produto  aquando  da  sua  entrada, qualquer erro a este nível altera 

os stocks que deixam de ser reais. Deste descontrolo de stocks pode  resultar uma  rutura do  

stock  real ou uma encomenda de produtos que  não  são  verdadeiramente  necessários  e  que  

acarreta  consequências  negativas  para  a farmácia e para a prestação de serviços. 

A zona de receção, segundo o Manual de Farmácia Hospitalar, deve ter acesso direto 

com o exterior; um fácil acesso ao armazém dos medicamentos e sem riscos de contaminação 

para os demais medicamentos; possuir área de manobra e estacionamento de carros de 

transporte; ter uma porta com largura suficiente para entrada de grandes volumes; proteger 
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devidamente as remessas em relação às condições climatéricas e possuir uma área de receção 

dos volumes e de uma área administrativa. 

Nos SF do CHTV- Unidade de Viseu a sala de receção de encomendas, respeita todas 

as exigências anteriores e todos os procedimentos inerentes à receção são da responsabilidade 

de um AO e um TF. 

No momento da receção, o primeiro passo a realizar pelo AO, é verificar se a 

encomenda é dirigida aos SF do CHTV- Unidade de Viseu e caso se confirme, deve informar 

o TF da necessidade da receção. De forma a auxiliar a conferência, o AO abre as caixas e 

agrupa as embalagens. De seguida, o TF efetua a receção a qual implica: 

 Conferência da Guia de Remessa/Fatura do fornecedor com a respetiva Nota de 

Encomenda; 

 

 Conferência da Guia de Remessa/Fatura do fornecedor com a respetiva mercadoria 

(produto, dosagem, forma farmacêutica, lote e prazos de validade); 

 

 Verificação visual do estado da embalagem e/ou medicamento/dispositivos 

médicos; 

 

 Verificação da existência de documentos de suporte (exemplo: certificados de 

análise). 

 

Posteriormente é dada entrada dos produtos no SGICM através do registo do produto, 

da quantidade recebida, do nº da Guia de Remessa/ Fatura, do lote e da validade. A Guia de 

Receção é emitida no SGICM pelo TF que a imprime, a assina e a anexa à Guia de 

Remessa/Fatura e Nota de Encomenda, entregando posteriormente aos administrativos. 

No caso de receção de matérias-primas, cabe ao farmacêutico avaliar se o boletim 

analítico satisfaz as exigências da respetiva monografia de acordo com o regime jurídico dos 

medicamentos manipulados (Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril).  

Aquando da receção de hemoderivados o TF entrega o certificado de análise ao 

farmacêutico de modo a que este proceda à sua análise e arquivo.  

No que diz respeito aos produtos provenientes da Alliance Healthcare®, estes são 

rececionados na sala da distribuição tradicional por um TF que anota no duplicado da fatura a 

DCI, a quantidade recebida, o lote e a validade de cada um dos produtos rececionados. A 

fatura é entregue ao técnico responsável pela receção que procede ao registo da entrada dos 

produtos no SGICM.  
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No seguimento de muitos medicamentos provenientes dos laboratórios, cujo princípio 

ativo, dose, lote e prazo de validade, não vêm identificados individualmente (o que para uma 

farmácia hospitalar, onde a unidose se destaca, não é viável), é necessário proceder à sua 

identificação. Estão excluídos deste procedimento todas as formulações orais sólidas que se 

destinem ao ambulatório ou a serem reembaladas no Fast Dispensing System (FDS). 

Cabe ao TF responsável desta seção emitir e imprimir rótulos identificativos para os 

demais produtos que o exijam e registá-los na folha de “registo de emissão de rótulos e sua 

destruição” (anexo IV), que é arquivada na sala da receção. Os AO procedem à sua 

rotulagem, conferindo novamente o princípio ativo, a dosagem, o prazo de validade e o lote. 

Depois de rotulados, o AO identifica a caixa como rotulada e regista a rotulagem na folha 

“registo de rotulagem” (anexo V).  

No que diz respeito aos citotóxicos, também é necessário emitir rótulos de 

identificação, que são usados para controlar os lotes aquando da sua manipulação, pelo que o 

conjunto das etiquetas é colocado no armário ao lado do citotóxico correspondente. 

Por vezes, a urgência de determinado medicamento ou produto farmacêutico, quando 

o stock deste entrou em rutura, exige que se faça um empréstimo a outros hospitais, 

laboratórios ou até farmácias comunitárias. Nestes casos, dá-se a entrada destes no SGICM e 

imprime-se uma guia de “empréstimo obtido” que é arquivada num dossier específico. O 

sistema informático permite ao técnico obter uma lista dos medicamentos emprestados, pelo 

que  quando existir stock suficiente na farmácia estes são devolvidos. 

Inversamente, quando outros hospitais efetuam um pedido ao CHTV-Unidade de 

Viseu, estes são retirados do stock e o TF imprime uma guia com os produtos e as 

quantidades cedidas a outros hospitais que é arquivada na pasta “empréstimos a outros 

hospitais”. 

É prática habitual dos laboratórios, oferecerem bonificações em quantidades quando 

uma encomenda obedeça a certos critérios, nomeadamente no que respeita às quantidades 

encomendadas. A entrada destes produtos é feita de maneira díspar relativamente aos outros 

produtos, uma vez este processo deve ser precedido pela correção das quantidades na nota de 

encomenda. Feitas as correções, é dada a entrada destes produtos como sendo “Ofertas”, para 

os quais se imprime um documento comprovativo que é arquivado na pasta “Bonificações”. 
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4.2.1 Controlo dos prazos de validade 

 

A verificação dos prazos de validade é um procedimento inerente a todas as fases do 

circuito do medicamento (receção, armazenamento, distribuição e farmacotecnia) e 

consequentemente a todos os profissionais envolvidos, pelo que estes são responsáveis pela 

inutilização do medicamento quando o prazo de validade tenha expirado. 

É da responsabilidade do TF que se encontra na receção verificar os prazos de 

validade. Mensalmente é emitida uma lista com os produtos cuja validade expira nos 

próximos três meses e no caso de existirem produtos a expirar o prazo de validade ou que já 

tenha expirado, nos produtos que se justifique, deve-se enviar um fax ao laboratório para 

verificar qual a possibilidade de haver recolha ou troca desses produtos. Este pedido ocorre 

quando o produto em questão apresenta pouca rotatividade ou quando o valor associado é 

elevado. 

Se o laboratório não aceitar a troca/recolha ou caso não se tenha efetuado qualquer 

tipo de pedido para troca/recolha, e o produto em questão tenha passado o prazo de validade, 

o produto terá que ser retirado de todos os locais da Farmácia e ser colocado numa caixa e 

num local próprio para medicamentos fora do prazo de validade. Mas, caso o laboratório 

aceite, estes produtos serão colocados no local dos “Produtos Não Conforme”. 

 

 

4.3 ARMAZENAMENTO 

 

O armazenamento é a etapa seguinte à receção e de uma forma geral, em quaisquer 

SF, visa a organização dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos de modo a que se 

prime pela segurança, rapidez e eficiência. E o armazenamento nos SF do CHTV- Unidade de 

Viseu não é exceção. Assim, este tem criadas as condições necessárias de tal forma, que 

garantem espaço, segurança e temperatura adequada. 

Após a receção, os medicamentos/dispositivos médicos são colocados de imediato nos 

respetivos locais, assegurando que estão devidamente identificados e protegidos. 

Os medicamentos estão organizados por ordem alfabética da Denominação Comum 

Internacional (DCI) e formas farmacêuticas, com uma disposição tal, de modo a que os que 

apresentem validades mais curtas sejam os primeiros a serem dispensados, aplicando o 

método “first expired, fist out” (FEFO), caso o prazo de validade seja igual ao já existente, 

respeita-se a regra “first in first out” (FIFO). Os medicamentos que têm indicação de 
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conservação à temperatura e humidade ambiente estão armazenados em locais que apresentam 

valores de temperatura compreendidos entre 20º C ± 5º C e humidade inferior a 60%. 

No armazém (figura 2), encontra-se a 

maior parte dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos, estando dividido da seguinte 

forma: injetáveis de grande volume,  nutrição 

entérica e parentérica, anti-infeciosos e 

medicamentos / produtos farmacêuticos de 

uso comum.   

 

 

Na sala de DT estão armazenados medicamentos / produtos farmacêuticos de uso 

comum, de apoio à DT e ainda antídotos, colírios e material de penso. Aqui, encontra-se 

também uma estante reservada aos medicamentos provenientes da Alliance Healthcare®. 

Os estupefacientes e psicotrópicos, devido às suas características especiais, necessitam 

de um armazenamento específico, estando por isso, armazenados num cofre, com fechadura 

de segurança. 

Relativamente aos medicamentos citotóxicos, estes estão separados dos restantes, 

sendo armazenados num armário próprio e devidamente identificado. Adjacente ao armário, 

encontra-se um kit de emergência para o caso de haver derrame. 

No caso de medicamentos que necessitam de temperaturas de conservação 

compreendidas entre 2º e 8ºC (termolábeis), aquando da sua receção são armazenados 

prioritariamente numa câmara frigorífica. No interior da câmara frigorífica, estão dispostos 

nas prateleiras por ordem alfabética da DCI e são mantidos espaços entre os produtos e entre 

estes e as paredes, de forma a permitir a circulação adequada do frio. As temperaturas na 

câmara frigorífica são controladas por sondas ligadas ao Sistema de Emergência. 

As matérias-primas estão armazenadas no laboratório de preparações não estéreis por 

ordem alfabética. 

Por fim, os produtos inflamáveis estão armazenados em local próprio, exterior aos SF. 

Este possui condições especiais, nomeadamente o facto de estar longe de fontes de calor, 

(devido a serem facilmente inflamáveis) e ainda, possuir portas corta-fogo.  

 

 

4.4  DISTRIBUIÇÃO 

 

Figura 2 – Armazém dos SF do CHTV-Unidade de Viseu 
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A Distribuição de Medicamentos é uma função de destaque da Farmácia Hospitalar 

representando um processo fundamental no CM. É um ato orientado para o doente/utente, 

cujo objetivo primordial é o cumprimento da prescrição médica de forma racional. Deve ser 

realizado minuciosamente e com métodos conducentes, disponibilizando o medicamento 

correto, na quantidade e qualidade certas para todos os doentes do hospital. 

Ao longo do estágio contactei e desenvolvi competências nos diversos Sistemas de 

Distribuição que são estabelecidos no CHTV- Unidade de Viseu, os quais são aplicados de 

acordo com a realidade de cada serviço clínico.  

 

 

4.4.1 Distribuição individual diária em dose unitária 

 

A distribuição em dose unitária consiste na dispensa de medicamentos em doses 

unitárias, distribuídos de acordo com o perfil farmacoterapêutico, para um período de 24 

horas e sempre que possível por toma. 

A preparação e distribuição de medicamentos em sistema de dose unitária surge como 

um imperativo para aumentar a segurança no circuito do medicamento, conhecer melhor o 

perfil farmacoterapêutico dos doentes, diminuir os riscos de interações, racionalizar melhor a 

terapêutica, os enfermeiros dedicarem mais tempo aos cuidados dos doentes e menos nos 

aspetos de gestão relacionados com os medicamentos e redução dos desperdícios.  

Nos SF do CHTV- Unidade de 

Viseu, a DIDDU é efetuada na sala da 

DIDDU (figura 3) para um período de 

24 horas, com exceção dos fins de 

semana e feriados, nos quais são 

distribuídos medicamentos para 48 

horas. 

O processo inicia-se com o 

pedido da medicação por meio das 

prescrições efetuadas on-line pelo 

médico e rececionadas pelo 

farmacêutico informaticamente através do programa SGICM. 

Após a receção, é imprescindível que farmacêutico analise o pedido para verificar a 

sua coerência e a segurança do medicamento no que respeita às dosagens das substâncias 

Figura 3 – Sala de DIDDU dos SF do CHTV-

Unidade de Viseu 
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ativas, ao perfil farmacoterapêutico do doente e à inexistência de incompatibilidades e 

interações que ponham em causa a ação do medicamento e a segurança do doente.  

O processo de preparação dos medicamentos a distribuir pode ser totalmente manual 

ou com o apoio de automatismos. Nos SF do CHTV- Unidade de Viseu a preparação é 

apoiada pelo Kardex vertical (figura 4), que é um equipamento para fornecimento 

semiautomático de medicamentos em dose unitária, e pelo FDS, equipamento automatizado 

de reembalagem de formas orais sólidas de medicamentos (figura 5), pois ajudam a reduzir os 

erros, reduzir o tempo destinado a esta tarefa, melhorar a qualidade do trabalho executado e 

racionalizar os diversos stocks nas unidades de distribuição. 

 

O farmacêutico, após validação, elabora mapas gerais no SGICM e envia a ordem de 

preparação via SGICM para os automatismos. A partir deste ponto, cabe aos TF’s prosseguir 

com o processo de distribuição.  

Cada unidade de internamento tem um armário/módulo de dotação fixa e adaptada às 

suas caraterísticas, nos quais cada cassete corresponde a um doente. Assim, uma das primeiras 

tarefas a realizar pelos TF’s, é imprimir uma lista por serviço, com os nomes dos doentes e 

respetivo número de cama e, de seguida, proceder à sua identificação nas cassetes. 

No decorrer do procedimento anterior e enquanto a ordem de preparação da medicação 

para os serviços não é rececionada nos automatismos, é reposto o stock do Kardex com base 

numa lista impressa no fim do dia anterior (anexo VI) e paralelamente, um TF responsável 

pelo FDS, prepara e limpa este mesmo automatismo, que por ser um processo moroso, se 

deve efetuar o mais cedo possível. 

 De acordo com os horários de recolha e troca dos módulos (anexo VII), assim devem 

ser preparados os serviços. Por exemplo, aqueles serviços cuja recolha se efetua pelas 14h são 

os primeiros a serem preparados e assim sucessivamente. 

Figura 4 - Kardex Figura 5 - FDS 
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A preparação é efetuada por dois TF’s com o auxílio do Kardex, que de uma forma 

geral, funciona da seguinte maneira: 

1. Uma vez introduzidas as prescrições, o armário recebe toda a informação, que é 

processada e agrupada por produto, de modo que, quando for necessário encher o carro, ele 

nos dará a medicação total por fármaco e individualizada por paciente.  

2. O armário reconhece as localizações e os stocks dos produtos que contém, 

procurando assim a forma mais rápida de acesso aos mesmos, de modo que, 

independentemente do local onde se encontre, comece sempre a dispensar medicamentos por 

esse local (prateleira) seguindo a rota predefinida ao receber a informação do programa de 

unidose.  

3. O TF coloca a medicação nas cassetes seguindo as informações obtidas no monitor 

(DCI, dosagem, quantidade a dispensar, nome do doente, serviço e posologia). 

Toda a medicação que não tem atribuída gaveta no Kardex é registada e impressa em 

folhas de “Listagem de produtos externos” (anexo VIII), que correspondem a produtos que 

saem com menos frequência ou a produtos de grande volume e que por isso, não é possível a 

sua colocação nas gavetas do Kardex.  

Na preparação de todos estes produtos, recorre-se ao stock da própria sala, do 

armazém ou da sala de DT, sendo sempre identificados e colocados junto dos respetivas 

módulos.  

Sempre que algum produto externo corresponda a produtos que se encontrem 

armazenados na câmara frigorífica, é identificado um saco que deve conter o serviço, o nome 

do doente, o medicamento e quantidade bem como a indicação de que deve ser guardado no 

frigorífico. Devido às características destes medicamentos, estes só devem ser retirados da 

câmara frigorífica no momento em que os AO efetuam o transporte da medicação para os 

respetivos serviços. 

O FDS permite uma reembalagem automática de formas sólidas orais, com uma 

elevada capacidade de produção. Este sistema é utilizado em todos os serviços presentes na 

sala de DIDDU, permitindo um processo menos moroso. 

Na FDS está presente um TF que tem a responsabilidade de verificar a reembalagem 

automática das formas sólidas orais. A medicação sai numa fita por serviço e por doente, em 

que cada toma sai individualizada da outra; por isso, o TF deve ter em atenção se algum 

medicamento sai no local errado.  
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Os serviços de Pediatria, Unidade de Cuidados Intensivos Continuados (UCIC), 

Obstetrícias (A e B) e alguns setores do serviço de Urgência Geral e Urgência Pediátrica, 

apenas possuem preparação e distribuição em dose unitária para os antibióticos. 

 

4.4.1.1 Alterações à medicação preparada 

 

No seguimento da terapêutica, poderão ocorrer alterações a esta, as quais poderão 

corresponder a situações como alteração da medicação ao nível de dosagem, forma 

farmacêutica, quantidade ou mesmo suspensão. Podem ainda ser relativas a introdução de 

medicação para novos doentes que deram entrada ou a doentes que tiverem alta e que por isso 

é necessário retirar das gavetas a medicação preparada. 

Até à hora da distribuição da medicação para o serviço, os TF´s verificam se existem 

alterações ao mapa geral (anexo IX), corrigindo (retirando ou acrescentando) a medicação 

preparada na gaveta de cada doente. 

 

Importa referir, que por motivos urgentes, nem 

sempre é possível fornecer a medicação nos horários 

estabelecidos. Assim, toda a medicação preparada após a 

distribuição das malas, é enviada pelo Sistema de Vácuo 

(figura 6) ou recolhida pelos Serviços que se deslocam aos 

SF, quando necessário, após contacto pelo TF.  

 

 

Após a saída das cassetes, todas as alterações às prescrições são aviadas através de um 

ou mais mapas de alteradas. O TF prepara a medicação de acordo com as alterações e envia-a 

em sacos separados por doente devidamente identificados, com indicação do serviço, doente e 

cama. 

Antes do envio dos módulos para cada serviço, o TF faz o consumo de cada mapa 

geral, o que corresponde a uma correção do stock indicando que toda a medicação preparada 

foi enviada para os serviços e que por isso já não faz parte dos stocks dos SF.  

 

 

 

 

Figura 6 – Sistema de vácuo presente na 

sala de DT dos SF do CHTV-Unidade de 

Viseu 
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4.4.1.2 Revertências 

 

O AO, aquando da indicação do TF e atendendo ao horário de distribuição, distribui a 

medicação preparada pelos respetivos serviços. No serviço é trocada a mala, sendo recolhida a 

medicação excedente, na mala da distribuição anterior. Os módulos que regressam, poderão 

ter medicação que não foi consumida e por isso é devolvida. O processo de devoluções é 

efetuado imediatamente após a chegada das cassetes aos SF, onde são abertas todas as 

cassetes para se verificar as que contêm medicação. Consequentemente o TF regista as 

devoluções dos medicamentos através do SGICM por doente e na ausência desta informação, 

é feita por serviço. No final, toda a medicação excedente é arrumada.  

 

No meu estágio, a participação no DIDDU foi uma atividade de destaque. Durante as 

seis semanas que estive nesta unidade de distribuição, participei em todas as fases do processo 

inerentes ao TF. A insegurança e desconhecimento dominaram na primeira semana, mas o 

prolongado contacto com a DIDDU permitiu-me desenvolver e ganhar conhecimentos 

concisos que se traduziram numa segurança e autonomia progressivas. 

 

 

4.4.2 Distribuição Clássica ou Tradicional 

 

Embora sendo considerada a mais eficaz e segura, a DIDDU nem sempre é viável, 

pelo que existem alternativas de distribuição tendentes a melhorar a eficácia e a segurança. 

Com este objetivo, surge a distribuição tradicional, na qual coexistem mais do que uma 

variante deste sistema que se complementam.  

Cada enfermaria dispõe de um stock que é controlado pelos profissionais de 

enfermagem. O enfermeiro chefe de cada enfermaria geralmente elabora uma requisição 

semanalmente, para que o stock se apresente em quantidades adequadas para satisfazer as 

necessidades de cada enfermaria. 

Este sistema de distribuição utiliza-se em serviços cujas características particulares 

não permitem utilizar a DIDDU. 

A Distribuição Clássica ou Tradicional (DC ou DT) permite aumentar o contacto dos 

SF com os Serviços Clínicos e garante baixos custos na implementação visto que necessita de 

poucos recursos materiais e humanos. Contudo, não há a possibilidade de acompanhar o perfil 

farmacoterapêutico do doente e poderá ocorrer passagem dos prazos de validade ou 
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armazenamentos indevidos, devido à acumulação excessiva de medicamentos no stock dos 

serviços clínicos.
 (10)

 

Nos SF do CHTV- Unidade de Viseu, a DT é realizada na sala de DT (figura 7) à qual estão 

afetos diariamente dois TF´s e três AO e onde são distribuídos medicamentos de uso geral, a 

nutrição artificial (parentérica e entérica, dietas lácteas e suplementos alimentares) no caso 

dos serviços de Unidade de Cuidados Intensivos Permanentes (UCIP) e Serviço de 

Alimentação e Dietética, o material de penso, os injetáveis de grande volume; os 

estupefacientes e psicotrópicos e ainda, os gases medicinais (como por exemplo o protóxido 

de azoto, o oxigénio medicinal e o oxigénio medicinal líquido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada serviço é atendido por um TDT mediante uma requisição, a qual é satisfeita no 

dia da semana que lhe está atribuído de acordo com a escala estabelecida no Mapa Semanal 

de Atendimento (anexo X). São exceções os pedidos relativos a soros e desinfetantes, os quais 

são atendidos na véspera do dia descrito no mapa.  

As requisições podem ser feitas por duas vias distintas: manual (anexo XI) ou on-line 

(anexo XII).  

Os pedidos feitos manualmente são efetuados por cada serviço em modelos próprios 

do CHTV- Unidade de Viseu, nomeadamente: Mod.408 – Requisição de Soros, Mod.520 – 

Estupefacientes e Psicotrópicos; Mod.409 – Requisição de Desinfetantes e Mod.294 – 

Requisição de Gases Medicinais. Quando as requisições são feitas por esta via, o original é 

enviado para os SF, e o duplicado fica no serviço requisitante. A requisição manual, torna-se 

menos vantajosa comparativamente à on-line, na medida em que o processo de 

estabelecimento pelas enfermarias de um stock fixo por medicamento se torna menos 

rigoroso.    

Figura 7– Sala de DT dos SF do CHTV-

Unidade de Viseu 
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Muitos dos medicamentos solicitados nas requisições manuais, ao invés das 

requisições on-line, apresentam-se com o nome comercial do princípio ativo. Sem dúvida que 

o atendimento destes pedidos, foi deveras enriquecer para o meu estágio e revestiu-se de 

grande importância, ao permitir que eu fizesse a associação da DCI com o nome comercial. O 

desconhecimento de alguns dos medicamentos solicitados com o nome comercial, que me 

impedia de satisfazer os pedidos com autonomia, coagiu-me num processo de procura de 

informação na literatura disponível nos SF. Isto permitiu-me desenvolver a minha ânsia na 

procura de novos conhecimentos e consequentemente fortalecer os meus saberes nesta vasta 

área. 

Quando por outro lado, o serviço faz chegar aos SF a requisição por via on-line, o TF 

verifica no SGICM a existência desta. Os pedidos que não foram satisfeitos apresentam-se 

como estando pendentes, pelo que o TF imprime a requisição e procede à concretização da 

mesma. 

Seja a requisição manual ou on-line, o processo para a satisfazer é o mesmo, no qual o 

TF recorre ao stock existente na sala de distribuição ou ao armazém. A aparente simplicidade 

com que este processo é concretizado, não deve de forma alguma descurar uma criteriosa e 

perspicaz análise das quantidades a serem enviadas, pelo que o caráter não urgente deste 

sistema de distribuição, implica que se tenha sempre em conta as quantidades que 

permanecem, de forma a garantir o bom funcionamento das restantes valências dos SF. 

Assim, na requisição impressa são registadas as quantidades enviadas, as quais nem 

sempre são passíveis de satisfazer na totalidade, seja porque não existe em stock ou o stock é 

muito reduzido, porque o produto está esgotado no mercado ou até mesmo porque já não é 

comercializado. Sempre que se verifique esta situação, deverá ser preenchida um formulário 

de comunicação com o serviço (anexo XIII), onde se justifica a falha no envio das 

quantidades solicitadas.  

Caso exista medicação que pelas suas características especiais necessite de estar 

armazenada na câmara frigorífica, deverá ter-se o cuidado de indicar na requisição uma 

informação que alerte para esta situação, para que no ato da entrega ao AO dos pedidos 

satisfeitos, essa mesma medicação não fique em falta. 

A concretização dos pedidos é concluída com o débito das quantidades satisfeitas no 

sistema informático, mantendo desta forma o stock informático atualizado com as reais 

existências de cada produto. Para as requisições manuais, é necessário gerar um pedido 

informático (anexo XIV), pelo que o débito é feito pela introdução de cada 

medicamento/produto farmacêutico e respetivas quantidades consumidas. Automaticamente o 
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programa assume um número de processo o qual deve ser escrito a vermelho no canto 

superior direito da requisição impressa. 

No final, os medicamentos/produtos farmacêuticos juntamente com a respetiva 

requisição são colocados em caixas, que de seguida são armazenadas, até que o AO do serviço 

correspondente o solicite. 

Em todo o processo de dispensa, deve-se ter em conta a validade do medicamento, 

contudo é também da responsabilidade dos profissionais de enfermagem confirmar os 

respetivos prazos, e sempre que estes tenham sido ultrapassados fazê-los regressar aos SF. 

Quando os serviços devolvem medicamentos à farmácia, é necessário identificá-los 

como sendo uma devolução, mencionando todos os medicamentos devolvidos e respetivo 

prazo de validade. O TF confere a medicação devolvida (DCI, dosagem, forma farmacêutica, 

quantidade, prazo de validade e lote) e quando os medicamentos estão dentro do prazo de 

validade o TF dá entrada no stock da farmácia. Uma vez expirado o prazo de validade, são 

colocados num contentor amarelo para posterior incineração. 

 

 

4.4.3 Sistema de reposição de stocks nivelados 

 

A distribuição por reposição de stocks nivelados (DRSN) enquadra-se nos sistemas 

tradicionais da distribuição de medicamentos. O termo “nivelado” está relacionado com uma 

certa quantidade correspondente a cada medicamento, considerada ótima em termos de stocks, 

stock esse estabelecido de acordo com o seu consumo médio. Isto significa que essa 

quantidade pode ser nivelada consoante os consumos registados, isto é, pode ser ajustada às 

exigências temporárias do serviço em questão
 (11). 

De uma forma geral, na reposição de níveis, é efetuada para o serviço uma lista de 

medicamentos tendo em conta os níveis previamente estabelecidos de modo a evitar um stock 

abusivo na enfermaria permitindo assim um maior controlo da validade dos produtos 

farmacêuticos. 

No CHTV- Unidade de Viseu apenas os serviço de Urgência Obstétrica, a Obstetrícia 

(A e B) e o Bloco Operatório utilizam a DRSN.  

Cada um destes serviços possui dois módulos, um que fica no serviço para ser 

utilizado e outro que vai para a farmácia para ser reposto.  

Cada módulo está dividido em vários compartimentos separando os diversos 

medicamentos e formas farmacêuticas, sendo que cada um desses compartimentos está 
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identificado com a DCI, forma farmacêutica, dosagem e a quantidade correspondente a cada 

nível. 

Este sistema de distribuição é realizado por um TDT presente na Distribuição 

Tradicional. O método de reposição dos diferentes módulos é feito com base numa lista 

(anexo XV)  com o nível de cada medicamento e consiste na contagem e verificação do prazo 

de validade. Nessa folha deve-se registar a quantidade que vai ser reposta (se necessário) 

tendo em conta o nível máximo.  

Toda a medicação enviada nas gavetas deve estar acondicionada de forma individual, 

sem cartonagem exterior e cumprir com as regras de identificação individual: DCI, dosagem, 

forma farmacêutica e validade. 

Após estarem totalmente preparados os medicamentos cedidos/repostos são debitados 

informaticamente tendo em conta o serviço e as quantidades que foram necessários para repor 

o stock. Depois de debitado é gerado um número do respetivo processo que será colocado a 

vermelho no canto superior direito da lista, posteriormente o TF responsável pela reposição 

assina e arquiva a folha em pasta própria para o efeito. 

 

 

4.4.3.1 Armazéns Avançados 

 

Os armazéns avançados são stocks utilizados em situações de emergência e foram 

criados para gerir os stocks de medicamentos de consumo clínico de alguns serviços. Estes 

stocks são gerados informaticamente e automaticamente consoante o que é pedido para repor 

nos SF. Este sistema de distribuição evita ruturas de stocks e permite que os profissionais 

localizem o produto desejado, minimizando a possibilidade de os prazos de validade serem 

ultrapassados. 

Os armazéns avançados são repostos consoante os dias pré-definidos e embora sejam 

uma valência do DRSN, estes efetuam-se na sala da DIDDU, uma vez que funcionam como 

apoio à unidose.  

Na folha impressa que contém o pedido (anexo XVI), deverão ser registadas as 

quantidades que são enviadas. No final, os produtos acondicionados separadamente em 

pequenos sacos, são colocados num saco comum identificado com o serviço e a indicação 

“Armazéns Avançados”. Cada saco fica colocado sobre a cassete do serviço correspondente, 

de forma a que o AO ao distribuir os módulos da DIDDU, distribua paralelamente os 

armazéns avançados. 
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O passo final deste processo consiste na satisfação do pedido informaticamente pelo 

TF, gerando uma guia de saída que comprova a satisfação dos pedidos (anexo XVII). 

 

 

4.4.4 Distribuição a Doentes em Ambulatório 

 

A dispensa de medicamentos em regime ambulatório está restringida a situações 

devidamente clarificadas e é destinada a doentes portadores de determinadas patologias que 

não se encontram internados mas que estão abrangidos pela instituição, que lhes fornece toda 

a medicação que necessitam. Os medicamentos que são dispensados nesta unidade estão 

definidos em legislação própria. 

Surge da necessidade de vigilância e controlo de determinadas patologias crónicas, 

bem como da necessidade de vigilância da terapêutica prescrita para as referidas patologias, 

em estabelecimentos de cuidados de saúde diferenciados. Esta vigilância e controlo, são 

exigidos pelas características próprias das patologias, pela potencial carga tóxica dos 

fármacos utilizados no seu tratamento e também, muitas vezes, pelo seu elevado valor 

económico. Surge ainda da necessidade de fazer face a situações de emergência, em que o 

fornecimento dos medicamentos não possa ser assegurado pelas farmácias comunitárias.  

Relativamente à sala de ambulatório do CHTV- Unidade de Viseu, esta encontra-se à 

entrada dos SF próxima de um corredor por onde circulam normalmente os doentes, o que 

facilita a entrada dos mesmos, não sendo necessário que estes circulem no interior da 

farmácia. Esta zona apresenta ainda, um aspeto bastante positivo, dado que a zona de 

atendimento se encontra individualizada, o que permite manter a privacidade do doente. 

Nos SF do CHTV- Unidade de Viseu este tipo de distribuição é assegurado pelas 

farmacêuticas, que dispensam os medicamentos devidamente embalados e identificados e 

paralelamente fornecem informação e aconselhamento, fomentando a sua correta utilização.  

 

 

4.4.5 Distribuição de Medicamentos sujeitos a controlo especial  

 

4.4.5.1 Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

Os psicotrópicos e  estupefacientes  são medicamentos dotados de  ação  central que  

apresentam  propriedades  sedativas,  narcóticas  e  euforizantes,  podendo  provocar 

dependência e toxicomania. Estas características aliadas ao crescente tráfico criminoso e 
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consumo ilícito, obrigam  a  que  estas  substâncias  estejam  sujeitas  a  um  controlo 

rigoroso, imposto por legislação específica vigente, no que diz respeito à sua aquisição, 

armazenamento  e  cedência  nomeadamente  o Decreto-Lei  nº  15/93  de  22  de  janeiro, 

retificado  a  20  de  fevereiro, o Decreto-Regulamentar  nº  61/94  de  12  de  Outubro  e a 

Portaria nº 981/98 de 18 de setembro. A legislação tem como objetivo o controlo da utilização 

destes produtos, evitando o  seu uso  indevido e  ilícito, combater o  tráfico e estabelecer 

normas para fiscalização e penalização.   

No CHTV- Unidade de Viseu, a distribuição de Estupefacientes (ES) e Psicotrópicos 

(PS) está a cargo dos TF´s que estão presentes no setor da DT sendo um processo que exige 

rigor e minúcia. 

Cada serviço clínico que tenha consumo de ES/PS, tem um stock em quantidade e 

qualidade, previamente definido. 

O levantamento de ES/PS é efetuado presencialmente nos SF pelo enfermeiro, 

mediante apresentação do destacável da ficha de controlo de cada medicamento (Mod. 021 – 

Folha de Controlo de Estupefacientes (anexo XVIII) e Mod. 022 – Folha de Controlo de 

Psicotrópicos (anexo XIX)) devidamente preenchido para reposição do respetivo stock. No 

descartável o enfermeiro regista a dosagem usada, o nome do doente a quem administrou, o 

médico responsável e a assinatura do enfermeiro que administra e caso alguma medicação 

tenha ficado inutilizada o enfermeiro deve registar na parte posterior do destacável o motivo e 

a quantidade desperdiçada.  

Este destacável faz-se corresponder ao cabeçalho com a mesma numeração que se 

encontra em arquivo nos SF na sala do cofre. Assim, é restituído o stock pretendido, devendo 

ficar registado no cabeçalho já agrafado ao destacável, o número de saída informática da 

requisição correspondente. 

É também elaborada uma nova ficha de controlo, sendo o destacável enviado ao 

serviço para respetivos registos e o cabeçalho fica arquivado na farmácia. 

Na ficha de controlo de stock por medicamento, existente no cofre, é registada a saída, 

por lote, tendo em atenção o prazo de validade do medicamento, bem como, o número 

informático atribuído à requisição do serviço, a data, o serviço, a quantidade retirada e a 

quantidade que ainda fica no cofre. 

Antes de efetuar a entrega dos mesmos ao Enfermeiro, o TF procede ao débito 

informático dos medicamentos fornecidos. No momento da entrega dos medicamentos ao 

enfermeiro, o TF confere juntamente com este se tudo está correto. 
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4.4.5.2 Antibióticos 

 

No HSTV, os antibióticos são enviados com a restante medicação na DIDDU. No 

entanto, alguns serviços requerem uma receita médica com justificação para que sejam 

enviados os antibióticos. O período de tempo relativamente ao qual os antimicrobianos são 

fornecidos é de sete dias, a partir do qual o fornecimento desta terapêutica é suspenso, caso o 

médico não faça uma renovação da prescrição. 

 

4.4.5.3 Hemoderivados 

 

Os hemoderivados são medicamentos biológicos obtidos a partir do plasma humano, 

submetidos a processos de industrialização, normalização e controlo de qualidade, que lhes 

conferem qualidade, estabilidade, atividade e especificidade
 (12)

. 

No CHTV-Unidade de Viseu, a dispensa de hemoderivados é inteiramente da 

responsabilidade dos farmacêuticos. 

 

 

4.4.5.4 Distribuição de medicamentos em ensaios clínicos 

 

Ensaio clínico define-se 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”.
 (13)

 

A intervenção dos SF do CHTV- Unidade de Viseu em ensaios clínicos é da 

exclusividade dos farmacêuticos, que para além da principal responsabilidade de gestão dos 

medicamentos de ensaio clínico, tem competências na informação dos procedimentos e ainda 

no acompanhamento e assessoria da monitorização do ensaio clínico, pelo que aqui se reveste 

de grande importância a participação dos farmacêuticos na Comissão de Ética. 
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5. FARMACOTECNIA 

 

A preparação de medicamentos manipulados, sendo uma prática ancestral, continua a  

constituir  uma  realidade importante no contexto da terapêutica medicamentosa nos nossos 

dias. 

A farmacotecnia corresponde à produção de formas farmacêuticas e/ou dosagens 

adequadas às necessidades específicas de cada doente, com segurança e qualidade.  

Estas produções destinam-se, maioritariamente a recém-nascidos, doentes pediátricos, 

idosos e doentes com patologias especiais
 (10). 

Para tal, devem-se estabelecer procedimentos 

relativos à preparação de formas farmacêuticas em dosagem e apresentações adequadas para 

estes doentes, sempre que não exista alternativa no mercado nacional.  

Desta forma, a arte de manipular a partir de matérias-primas, utilizando material 

laboratorial  adequado  e  respeitando  as  Boas  Práticas  de  Farmácia,  continuará  a  ser 

efetuada, apesar do enorme progresso da industrialização no fabrico de medicamentos.  

Nos SF do CHTV- Unidade de Viseu, as principais preparações realizadas neste setor 

englobam a reconstituição de medicamentos citotóxicos, a preparação de outros 

medicamentos que exigem técnicas assépticas, a manipulação/adaptação de especialidades 

farmacêuticas comercializadas e o acondicionamento de medicamentos em dose unitária 

(reembalagem). 

O setor de Farmacotecnia labora em dois espaços fisicamente distintos: 

- setor de não – estéreis (laboratório): local onde se realizam as operações de 

preparação de medicamentos manipulados não estéreis; 

- setor de estéreis: local onde se realiza as operações de preparação de medicamentos 

manipulados estéreis. 

 

 

5.1 PREPARAÇÕES NÃO-ESTÉREIS 

 

A elaboração das formulações exige segurança e qualidade e, como tal, os SF devem 

ter uma área reservada à preparação dos manipulados – o laboratório (figura 8). 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta a preparação, o acondicionamento e o controlo de medicamentos 

manipulados, o laboratório dos SF do CHTV- Unidade de Viseu encontra-se devidamente 

organizado, contendo armários para o armazenamento das matérias-primas, de medicamentos, 

do material laboratorial (provetas, almofarizes de vidro e porcelana, espátulas, funis de 

vidro,…) e ainda para equipamentos imprescindíveis nesta área, nomeadamente uma hotte, 

uma câmara de fluxo laminar horizontal, duas estufas de banho térmico, uma balança analítica 

e uma eletrónica. Possui ainda, uma mesa central onde são realizadas as preparações. 

Os materiais e equipamentos são mantidos limpos e em bom estado de  

funcionamento,  de modo  a  evitar  contaminações  cruzadas  e,  os aparelhos  de  medida  são  

controlados  e  calibrados  periodicamente,  assegurando  a exatidão das medidas.  

As  matérias-primas  utilizadas  na  preparação  de  medicamentos  manipulados, 

segundo Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril,  têm de obedecer  a pelo menos um dos 

requisitos seguintes: estar inscritas na Farmacopeia Portuguesa; estar  inscritas  nas  

farmacopeias  de  outros  estados  partes  na  convenção relativa à elaboração de uma 

farmacopeia europeia; estar inscritas na Farmacopeia Europeia ou estar inscritas em 

documentação científica compendial. 

Cumpridos  os  requisitos  relativos  à  conformidade  das matérias-primas  com  o 

boletim de análise e à sua correta conservação, a utilização destas matérias-primas na 

elaboração de um manipulado pode ser realizada de forma segura. 

Algumas das formulações realizadas, habitualmente, pelos TF e observadas durante o 

período de estágio foram: papéis medicamentosos (sildenafil e bicarbonato de Cálcio), 

solução oral de cafeína e solução oral de furosemida. 

Figura 8 – Laboratório dos SF do CHTV-Unidade de Viseu 
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Nos SF do CHTV-Unidade de Viseu a prescrição é rececionada por um farmacêutico, 

que analisa o pedido para verificar a sua coerência. A prescrição fica posteriormente 

armazenada no laboratório de não estéreis, numa pasta própria para o efeito. 

A ordem de preparação é emitida pelo farmacêutico (supervisor) e executada pelo TF 

(operador). Estes, antes de iniciarem a preparação de qualquer manipulado devem assegurar-

se que possuem todas as condições necessárias, como por exemplo, a disponibilidade de todas 

as matérias-primas, bem  rotuladas e dentro do prazo de validade, dos equipamentos e das 

fichas técnicas (ficha técnica do medicamento manipulado (anexo XX) e ficha de registo dos 

lotes de manipulados (anexo XXI)). 

 Depois de preparadas, as formulações são devidamente rotuladas. A embalagem e a 

rotulagem do produto final deve permitir a correta identificação do produto (contendo no 

mínimo o nome e a composição com as respetivas quantidades), o número de lote, o prazo de 

validade, e outras observações pertinentes (ex: nome do hospital e condições de 

armazenamento). 

O farmacêutico, com base na requisição e na respetiva Ficha Técnica do Medicamento 

Manipulado, deve registar todos os dados (medicamento manipulado, forma farmacêutica, 

data de preparação, quantidade, lote, validade, quantidade final, número de lote atribuído, 

prazo de utilização, serviço, doente, prescritor, manipulador, supervisor e carateres 

organoléticos finais) na Ficha de Preparação do Medicamento Manipulado e efetuar os 

respetivos cálculos necessários; no caso dos papéis, este registo é efetuado num impresso 

“Registo de Produção de Papéis”.  

A cada um dos manipulados é atribuído um lote que deve ser registado na ficha 

“Registo de Lotes do Medicamento”. A denominação dos lotes dos medicamentos 

manipulados é alfanumérica. O primeiro dígito do lote corresponde a uma letra do alfabeto e 

que é introduzida sequencialmente, diariamente. Os seis dígitos seguintes são numéricos e 

correspondem ao dia da preparação do manipulado seguindo a ordem: ano(AA), mês(MM) e 

dia(DD). Ou seja, X AA MM DD. 

Para  a  atribuição  do  prazo  de  validade  de  um manipulado,  deve  fazer-se  uma 

pesquisa bibliográfica relativamente à sua estabilidade e ter em atenção aspetos como, a  

natureza  das  matérias-primas  e  os seus  mecanismos  de  degradação,  a  embalagem 

utilizada, as condições de conservação preconizadas e a duração prevista do tratamento.  

Na ausência de dados sobre a estabilidade de dado medicamento, o prazo de validade 

para  medicamentos  manipulados  não  estéreis,  conservados  em  embalagens  bem 

fechadas, ao abrigo da luz e à temperatura ambiente, exceto indicação em contrário, deve ser 

de acordo com o descrito na tabela 1. 
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Tabela 1 – Atribuição do prazo de validade de um manipulado (Fonte: SF do CHTV-Unidade 

de Viseu) 

 

Tipo de Preparação Prazo de Utilização 

Preparações líquidas não 

aquosas e preparações 

sólidas. 

 

 

A substância ativa é um produto industrializado ou consiste 

numa matéria-prima individualizada: o prazo de utilização será 

igual a 25% do tempo que resta para expirar o prazo de 

validade, não ultrapassando os 6 meses. 

 

Preparações líquidas que 

contêm água (preparadas 

com substâncias ativas no 

estado sólido) 

 

O prazo de utilização não deverá ser superior a 14 dias, 

devendo ser conservado no frigorífico. 

 

 

Restantes preparações 

 

 

O prazo de utilização deverá corresponder à duração do 

tratamento, não excedendo os 30 dias. 

 

 

 

5.1.1 Preparação de soluções/suspensões orais 

 

As formas farmacêuticas líquidas, em especial as soluções e as suspensões orais, 

constituem as formas mais adequadas para uso em pediatria, já que para além de facilitarem a 

administração e poderem contribuir para a adesão dos doentes à terapêutica, apresentam 

grande flexibilidade permitindo ajustar, de um modo simples e rápido, as doses a administrar 

durante o tratamento, em função da evolução da patologia e do desenvolvimento da criança. 

Estes aspetos são particularmente relevantes nos casos em que a duração dos tratamentos é 

prolongada.  

As fichas técnicas das soluções/suspensões orais que visualizei no estágio encontram-

se descritas no anexo XXII. 
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5.1.2 Papéis medicamentosos 

 

Os papéis medicamentosos são uma forma de acondicionamento de uma quantidade de 

pó num involucro de papel vegetal, folhas metálicas ou outros materiais, que sirvam para o 

fim em vista. Representam uma dose individual que se administra de uma só vez.  

A preparação de papéis é feita através da realização de numerosas pesagens de 

quantidades de matérias-primas ou de quantidades de pós resultantes da pulverização de 

comprimidos ou da abertura de cápsulas e implica um grande volume de trabalho, altamente 

suscetível de ocasionar erros de pesagem.
 

Tive a oportunidade
 
de observar a pesagem de papéis de sildenafil e bicarbonato de 

cálcio assim como, a realização dos seus cálculos, como no exemplo a seguir: 

A dosagem de um princípio ativo pretendida é de por exemplo 5mg. Cada comprimido 

com este princípio ativo tem uma dosagem de 30mg. São precisos cinco papéis. 

 

 

5.2 PREPARAÇÕES ESTÉREIS  

 

A esterilidade é uma característica fundamental e essencial para certos produtos 

farmacêuticos. Muitos desses produtos são de uso parenteral e devem seguir requisitos 

específicos para a sua preparação.  

A manipulação de soluções estéreis é inevitavelmente complexa pois envolve várias 

etapas durante o processo, com aumento de probabilidades de ocorrer de contaminação 

microbiológica do produto final. Para manter os requisitos essenciais desses produtos, como a 

esterilidade, a apirogenicidade e a ausência de partículas suspensas, a manipulação deve ser 

realizada em condições ambientais adequadas e com equipamentos apropriados, utilizando 

técnicas assépticas. 

O setor de preparações estéreis citotóxicas é um local de trabalho com potenciais 

riscos de acidente, dado que se manipulam substâncias com perigosidade considerável, que se 

indevidamente utilizadas, podem causar danos graves de grandes repercussões. 

Assim, existem regras básicas, que se impõem a quem trabalha neste meio, 

nomeadamente o uso de equipamentos de proteção individual. 
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5.2.1 Preparações Estéreis (Não citotóxicas) 

 

Todo o processo relativo ao envio da prescrição aos SF, validação por parte do 

farmacêutico, realização dos cálculos necessários, lote atribuído, preenchimento da ficha de 

preparação do medicamento manipulado e respetivo rótulo é idêntico à preparação de 

fórmulas farmacêuticas não-estéreis. 

As preparações estéreis não citotóxicas são manipuladas em ambiente asséptico, numa 

Câmara de Fluxo de ar Laminar Horizontal (CFLH). O manipulador, antes de entrar para a 

sala asséptica, efetua todos passos para manter o ambiente estéril e não contaminar o 

manipulado, aplicando as regras de segurança preconizadas, sendo essencial a lavagem 

asséptica das mãos e desinfeção da CFLH com álcool a 70º. 

As preparações assépticas realizadas no HSTV, enquanto estive nesta secção, foram a 

Solução Salina Balanceada de Vancomicina a 0,5%, Infliximab e reconstituição de 

Ganciclovir. 

Após se efetuar a preparação deve-se acondicionar e rotular devidamente; bem como 

descontaminar, novamente, a CFLH com álcool a 70º. 

 

 

5.2.2 Preparações estéreis citotóxicas 

 

A prescrição é rececionada pelo farmacêutico informaticamente ou em papel, através 

de modelo próprio do Hospital “Folha de Terapêutica/ Hospital de Dia”. A prescrição deverá 

conter as indicações necessárias à preparação, como a dose de cada citotóxico, o tempo 

previsto para a perfusão, o solvente de diluição a utilizar e respetivo volume, a via de 

administração e a superfície corporal e/ou peso. 

O farmacêutico analisa o pedido, e posteriormente elabora os rótulos de identificação 

de cada tratamento. No rótulo deve constar o nome do doente, o serviço, a data de 

manipulação, o principio ativo e a sua dosagem, o volume correspondente, a solução e volume 

de diluição, o volume final e o n.º mecanográfico do farmacêutico responsável. 

Antes de se iniciar a preparação o TF retira do stock o número de embalagens 

necessárias de cada medicamento para o total de preparações diárias e coloca-as num 

tabuleiro de inox, transportando-o de seguida para a sala de apoio da Unidade Centralizada de 

Preparação de Citotóxicos (UCPC)(figura 9).  

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui, retira-se toda a cartonagem e colocam-se os solventes de reconstituição, diluição 

e sistemas de administração a utilizar. O TF faz o registo de lotes e validades dos 

solventes/soluções de diluição dos medicamentos citotóxicos manipulados na ficha própria 

para o efeito (anexo XXIII). 

 Os frascos/ ampolas de cada medicamento são dispostos no tabuleiro, de forma a 

assegurar a separação por princípio ativo. Nesta fase, todos os materiais sofrem uma primeira 

descontaminação, com álcool etílico a 70ºC, sendo de seguida colocados dentro do transfer. 

Uma segunda descontaminação é feita no momento da utilização para a preparação. 

É também registado o lote de cada medicamento utilizado por doente, utilizando para 

isso etiquetas autocolantes pré-impressas, como referi anteriormente no ponto 4.1 – Receção e 

conferência de encomendas. 

Para diminuir o risco de contaminação, é usado material estéril e descartável e efetua-

se a lavagem asséptica das mãos. O operador, antes de dar entrada na câmara, passa pela 

“zona suja”, na qual existe um lavatório dotado de torneira acionada por cotovelo, onde se 

procede à lavagem e desinfeção das mãos. 

Depois, o operador senta-se num banco corrido em que coloca o cobre-pés/pézinhos, 

passando de seguida para a antecâmara. Esta é uma zona de passagem obrigatória, onde se 

procede a nova lavagem asséptica das mãos e o operador e o ajudante se equipam 

devidamente, pela seguinte ordem: coloca-se a touca, seguida da máscara, depois veste-se a 

bata, e por último antes de entrar na “zona estéril”, calçam-se as luvas esterilizadas. Na zona 

estéril, existe uma câmara de fluxo de ar laminar vertical (CFLV), onde são realizadas todas 

as reconstituições; bancadas de aço inox onde se coloca todo o material e medicamentos 

citotóxicos a utilizar, bem como os medicamentos já reconstituídos. Aqui o TF de apoio 

coloca o segundo par de luvas (no caso do manipulador deve colocá-las dentro da CFLV). 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

Zona Suja 

  

  

    

Zona Limpa/ 

Antecâmara Zona estéril 

Figura 9– Esquema representativo da UCPC dos SF do CHTV-Unidade de Viseu 
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A preparação é feita por medicamento e não por doente, começando pelos anticorpos 

monoclonais e dando prioridade aos tratamentos de tempo de administração mais longo. 

Toda a medicação é rotulada com um rótulo no saco/seringa com a medicação e outro 

no saco preto protetor exterior. Finalizado este processo, os serviços são contactados e os AO 

transportam os citotóxicos até ao serviço em carros de transporte preparados para o efeito 

(com o símbolo de citotóxicos). 

Finalizadas todas as preparações, procede-se novamente à descontaminação da CFLV 

com álcool a 70º. 

No que diz respeito à gestão dos resíduos, todo o material utilizado e em contacto com 

os citotóxicos é acondicionado em contentor amarelo apropriado existente na CFL do seu lado 

direito. Este material compreende agulhas, filtros de arejamento (spikes), seringas e ampolas 

com restos de soluções que não permitem o aproveitamento (resíduos de tipo IV). 

No final das preparações é removido todo o material eventualmente contaminado 

usado na preparação e colocado no contentor com saco vermelho da CFL, assim como o par 

de luvas exterior do manipulador que sela de imediato o contentor (resíduos de tipo IV).  

Cada manipulador, depois de finalizadas todas as preparações, deverá fazer um registo 

diário do número de horas de exposição e manipulação de citotóxicos. Para além deste 

registo, um TF deverá registar na ficha “Registo diário de consumos” as quantidades dos 

medicamentos e solventes que foram utilizados e de seguida, fazer o débito dos mesmos 

informaticamente. 

Todas as segundas-feiras é realizada uma monitorização microbiológica à câmara. O 

farmacêutico numera as placas e com base numa lista controlo microbiológico da área de 

preparação de citotóxicos (anexo XXIV) na qual se encontram os números com os respetivos 

locais de colheita. Posteriormente, o farmacêutico envia as placas para o laboratório de 

microbiologia que envia os resultados às quartas-feiras. 

Durante o estágio e relacionada com esta secção, tive também a oportunidade de 

assistir a uma ação de formação da Hospira® demonstrando um novo sistema de maior 

segurança, para quem está a manipula, transporta e administra –  a Chemo CLAVE ®.  

Este sistema fechado inclui um inovador conector CLAVE® sem agulha, para 

eliminar a possibilidade de picadas por agulha e evitar fugas e derrames acidentais, reduzindo 

o risco de infeção e de exposição a medicamentos perigosos. Permite também uma maior 

segurança no momento da administração visto que são sistemas fechados e sem agulha, 

diminuindo, assim, infeções por administração intravenosa. 
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5.3 REEMBALAGEM 

 

O setor de farmacotecnia opera também relativamente à transformação e 

acondicionamento dos produtos farmacêuticos através do seu fracionamento e/ou 

reembalagem. A reembalagem é um processo deveras importante, inerente a qualquer SF que 

prima pela segurança do doente. Este assume especial importância na unidose nomeadamente 

na redução de erros de medicação. 

No CHTV – Unidade de Viseu, a reembalagem de medicamentos, pode assumir quatro 

formas: 

 Reembalagem diária para atendimento de serviços com distribuição em dose 

unitária, efetuada na FDS; 

 Reembalagem de necessidades Pontuais e Fórmulas Farmacêuticas Fracionadas, 

efetuada na FDS; 

 Reembalagem manual de formas sólidas; 

 Reembalagem de Produtos líquidos. 

 

No HSTV, o reembalamento das formas sólidas orais é efetuada pela FDS podendo ser 

feito por medicamento ou por doente. São reembalados todos os medicamentos que saiam 

para os serviços em unidose, que necessitem de fracionamento, e os que não vêm 

acondicionados em blisters. 

Na FDS, os comprimidos inteiros que tenham que ser reembalados são colocados em 

cassetes presentes no interior da FDS. Por outro lado, quando são reembalados meios (1/2) ou 

quartos (1/4), estes são colocados numa gaveta própria dividida em quadrados para serem 

colocados um a um. No computador, antes de se iniciar o reembalamento, deve-se colocar a 

quantidade que se pretende reembalar, bem como o lote e a validade indicados na caixa do 

medicamento. Os medicamentos saem numa fita, cada um individualizado do outro, em que 

cada um deles é identificado por substância ativa, dosagem respetiva, lote e validade. O prazo 

de validade é calculado e atribuído, automaticamente pela FDS, que corresponde a 25% do 

seu prazo original, num período máximo de 6 meses. 

Todos os medicamentos reembalados possuem um registo de reembalamento “Registo 

de Prazo de Validade de Medicamento Reembalado” (anexo XXV), que é preenchido pelo 

TDT responsável pela FDS. Nesse registo deve ser colocado a data que se efetua o 

reembalamento, a DCI, o lote, o prazo de validade e a assinatura do operador. No caso do 

lote, este é atribuído da seguinte forma: RA20111103, sendo que R – Rembalamento; A – 

letra atribuída consoante o número de reembalagens efetuadas ao longo do dia (nesta situação 
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foi atribuída a letra A pois seria o primeiro, depois seria a letra B e assim sucessivamente); 

2011 – ano em questão; 11 – mês em questão; 3 - dia em que foi efetuado o reembalamento. 

No HSTV, no decorrer do meu estágio, em relação ao funcionamento da FDS recebi 

noções teóricas em que pude colocar em prática com o auxílio e supervisão de um TF. 

 

 

5.3.1 Reembalagem diária para atendimento de serviços com distribuição em dose 

unitária 

 

Quando o farmacêutico envia os “Mapas Gerais” para a preparação dos medicamentos 

com distribuição individual em dose unitária, gera-se na FDS uma “Ordem de 

Reembalagem”. Segue-se o reembalamento de acordo com os procedimentos referidos 

anteriormente. 

 

 

5.3.2 Reembalagem de necessidades pontuais e formas farmacêuticas fracionadas 

 

Esta reembalagem é necessária para medicamentos em dose unitária quando não são 

fornecidos com o acondicionamento adequado às necessidades dos serviços e para fórmulas 

farmacêuticas em doses não disponíveis (fracionamento ou multiplicação de doses), de modo 

a adequar as doses aos medicamentos validados. 

Os medicamentos desblisterados (inteiros ou fracionados), são reembalados e é feito 

um registo de desblisteração e de prazos de validade de medicamentos reembalados. 

Estes medicamentos são acondicionados em local próprio na Sala de Distribuição de 

Dose Unitária. 

 

 

5.3.3 Reembalagem manual de formas sólidas 

 

Pontualmente é necessário efetuar reembalagem de medicamentos (inteiros ou 

fracionados) que não tenham sido assegurados pelas instruções definidas nos pontos 

anteriores. 

O TF ou F procede à higienização das mãos, calça as luvas de latéx não esterilizadas e 

acondiciona o medicamento num saco em branco da FDS, sendo selado por termocolagem. A 

reembalagem manual pode ser auxiliada por um AO. 
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5.3.4 Reembalagem de produtos líquidos 

 

Pontualmente é necessário efetuar reembalagem de produtos líquidos para satisfazer as 

exigências do volume requisitado pelos serviços. 
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6. GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES 

 

Os resíduos hospitalares, como o seu próprio nome indica, são os resíduos resultantes 

das atividades de saúde de um estabelecimento que presta qualquer tipo de cuidados de saúde 

à população. São resíduos cujas particularidades tornam inviável a sua colocação na rede de 

recolha de resíduos normais, podendo causar danos na saúde pública.  

Nos SF do CHTV- Unidade de Viseu, a separação de resíduos também é um requisito 

a ter em conta, com especial importância nos resíduos provenientes da manipulação de 

citotóxicos. A separação é feita de acordo com o que está descrito no Despacho n.º 242/96, de 

05 de julho o qual estabelece o tratamento de resíduos consoante ao grupo que pertencem 

(anexo XXVI). Assim, os resíduos do grupo I e II são colocados em saco preto, os resíduos do 

grupo III em saco branco (e devidamente identificado) e os resíduos do grupo IV em saco 

vermelho (e devidamente identificado).  

Desta forma, a separação dos resíduos nos SF do CHTV- Unidade de Viseu, é 

realizada da seguinte forma: 

- Os plásticos e o papel são colocados nos recipientes próprios para o efeito, 

identificado na sala de distribuição tradicional (azul – papel; amarelo - plásticos) para serem 

reciclados; 

- Todos os medicamentos que são rejeitados (exemplo: medicamentos preparados e 

não administrados; prazos de validade expirados), materiais cortantes e perfurantes (agulhas, 

ampolas partidas) são acondicionados em recipientes contentores amarelos, imperfuráveis. 

- Na UCPC, os recipientes vazios ou contendo citotóxicos e todo o material utilizado 

na preparação destes devem ser colocados em sacos vermelhos em contentores vermelhos, 

devendo estes ser devidamente selados e identificados com o rótulo de citotóxicos. Todos os 

materiais/resíduos não citotóxicos (invólucros dos sacos) são acondicionados em saco 

transparente. 
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CONCLUSÃO 

 

Chegado a este momento é necessário refletir sobre todo o tempo passado no meio 

hospitalar, assim como, verificar se os objetivos foram satisfatoriamente atingidos. 

É de considerar que a formação ao longo da vida profissional de todos os indivíduos, 

além de ser atualmente um requisito de ordem legal, é um fator essencial para o 

desenvolvimento e manutenção de competências aos mais diversos níveis, não sendo a área 

farmacêutica uma exceção. Trata-se assim de um trajeto de melhoria e de aquisição de mais e 

diversificadas competências nas diversas áreas em que os profissionais atuam, sempre em 

benefício da saúde dos doentes. 

A rotina da farmácia hospitalar exige esforço e dedicação para conduzir todas as 

tarefas necessárias para o bom funcionamento desta. Assim, este período de estágio fez-me 

consciencializar que dada a natureza das suas funções é fundamental que os profissionais de 

saúde de uma forma geral, nomeadamente os TF trabalhem de um modo preciso e cuidadoso, 

devendo ter sempre presente que o uso de medicamentos interfere com a saúde e a vida de 

quem os utiliza. 

Pude observar a  importância  do Técnico de Farmácia  no  funcionamento  do Sistema 

Nacional de Saúde, e de como ele deve cooperar com os demais profissionais da área, em prol 

da melhoria da qualidade de vida. O TF (mais que ceder medicamentos) é um agente da Saúde 

Pública. 

Concluo este estágio com a certeza que atingi os objetivos planeados para o mesmo, 

assim sendo, faço um balanço extremamente positivo, visto que, me foi permitido, por todos 

os profissionais dos SF, uma integração sem quaisquer perturbação e aos quais muito tenho a 

agradecer por todo o apoio, paciência e simpatia. Sem dúvida que foi muito aliciante fazer 

parte da dinâmica dos SF do CHTV – Unidade de Viseu. 

Não posso deixar de fazer referência à excelente estruturação do estágio neste 

estabelecimento de saúde. A divisão e individualização das atividades, com tempos pré-

definidos, nos vários setores dos SF, permitiram-me seguir uma linha orientadora, o que 

consequentemente se traduziu numa aprendizagem progressiva e contínua, pelo que 

rapidamente adquiri autonomia em cada um destes setores. Tudo isto teve influência na 

facilidade com que adquiri conhecimentos e na forma como os pude por em prática, pelo que 

as  únicas e principais dificuldades com que me deparei prenderam-se com a minha 

capacidade de responder a situações de imprevisto. 
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Considero que os SF do CHTV–Unidade de Viseu, permitem não só um 

enriquecimento a nível profissional, mas também a nível pessoal e social,  pois proporcionou-

me um conjunto de experiências positivas que sem dúvida contribuíram para o meu bom 

desempenho ao longo destes meses, pelo que recomendaria este estabelecimento para a 

realização de um estágio. 

Para finalizar, apenas acrescento que muito existe para aprender, pois o “mundo” da 

Farmácia engloba uma diversidade de conhecimentos praticamente infindáveis, onde o 

profissional desta área tem de estar em constante procura de atualização.  
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Anexo I – Valências do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Unidade de Viseu 

 

 

1. Cardiologia 

2. Cirurgia I 

3. Cirurgia II 

4. Gatroenterologia 

5. Ginecologia 

6. Medicina I 

7. Medicina II 

8. Neurocirurgia 

9. Obstetricia 

10. Oftalmologia 

11. Otorrinolaringologia 

12. Ortopedia 

13. Pediatria 

14. Neonatologia 

15. Psiquiatria 

16. Quartos Particulares 

17. Urologia 

18. Unidade de Cuidados Intensivos Continuados 

19. Unidade de Cuidados Intensivos Permanentes 

20. Urgência Geral 

21. Unidade de Internamento de Curta Duração  
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Anexo II – Organigrama funcional dos Serviços Farmacêuticos do CHTV – 

Unidade de Viseu 
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2ª a 6ª feira 

9h-18h 
Equipa constituída 

por : Farmacêuticos, 
TDT's e AO 

18h-00h 
1 Farmacêutico e 1 

TDT 

00h-9h 
1 Farmacêutico de 

prevenção 

Sábado 

9h-18h 
Equipa constituída  
por: farmacêuticos, 

TDT´s e AO 

18h-00h 
1 Farmacêutico de 

prevenção 

Domingo 

9h-18h 
1 Farmacêutico e 1 

TDT 

18h9h 
1 Farmacêutico de 

prevenção 

Anexo III – Horário de funcionamento dos Serviços Farmacêuticos do CHTV – 

Unidade de Viseu 
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Anexo IV - Folha de Registo de emissão de rótulos e sua destruição 

 
 

 

Anexo V – Folha de Registo de rotulagem 
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Anexo VI – Lista de reposição de mínimos do Kardex 

Anexo VII – Horário de entrega da Dose Unitária 
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Anexo VIII – Listagem de Produtos externos da Dose Unitária 

 

Anexo IX – Alterações da prescrição da Dose Unitária 
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Anexo X - Mapa Semanal de Atendimento da Distribuição Tradicional 

 

 

 

Anexo XI – Modelo da requisição manual de reposição de stock na DT 
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Anexo XII - Exemplo de um pedido online de reposição stocks na DT 
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Anexo XIII – Folha de comunicação aos serviços 
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Anexo XIV - Folha gerada pelo SGICM aquando do consumo de um pedido 

manual  
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Anexo XV – Exemplo de uma lista para Reposição de Stocks por Níveis 
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Anexo XVI – Exemplo de um pedido para reposição dos armazéns avançados 
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Anexo XVII- Comprovativo de satisfação de pedidos para reposição dos armazéns 

avançados 
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Anexo XVIII - Folha de Controlo de Estupefacientes 

 

Anexo XIX - Folha de Controlo de Psicotrópicos 
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 Anexo XX - Ficha técnica do medicamento manipulado 
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Anexo XXI – Ficha técnica da Solução oral de Furosemida 2,5mg/ml, Suspensão oral de 

sildenafil a 0,25% e Xarope de citrato de cafeína 

 
a) Solução oral de Furosemida 2,5mg/ml – Diurético Hipotensor 

Componentes: 

A. Furosemida ampolas 20mg/ml  ______________5 amp 

B. Água destilada ____________________________30ml    

 

Material 

1. Proveta graduada 

2. Matraz  

 

Modo de preparação 

1. Partir as ampolas e retirar o conteúdo 

2. Adicionar A ao B 

 

Estabilidade/conservação  

14 dias, temperatura: 2-8ºC em frasco escuro. 

 

b) Suspensão oral de sildenafil a 0,25%- Hipertensão pulmonar em crianças 

 

Componentes: 

A. Comprimidos de sildenafil a 25mg  ______________5  

B. Metilcelulose 1% ____________________________25ml  

C. Xarope simples _____________________________25ml   

 

Material 

1. Almofariz e pilão 

2. Provetas graduadas 

3. Varetas  

 

Modo de preparação 

1. Pulverizar os comprimidos; 

2. Medir B e C, juntar e agitar; 

3. Adicionar gradualmente a metilcelulose e o xarope aos comprimidos pulverizados de 

modo a obter uma pasta homogénea; 

4. Transferir para uma proveta e lavar o almofariz com a restante mistura de metilceluose 

e xarope; 

5. Perfazer com a mistura até aos 50ml. 
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c) Xarope de citrato de cafeína - Tratamento da apneia primária em recém-nascidos 

prematuros. 

 

Componentes: 

A. Citrato de cafeína_____________________1,5g 

B. Xarope comum _______________________40ml 

C. Água destilada________________________50ml   

 

Material 

1. Balança; 

2. Provetas graduadas. 

 

Modo de preparação 

1. Pesar A 

2. Dissolver com C 

3. Adicionar B até prefazer 

4. Agitar  

 

Estabilidade/conservação 

Frasco de vidro âmbar/ 14 dias 
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Anexo XXII – Folha de Registo de Lotes e Validades dos Solventes/Soluções de Diluição 

dos Medicamentos Citotóxicos Manipulados 
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Anexo XXIII – Lista para identificação das placas de controlo microbiológico da área 

de preparação de citotóxicos  

 

Placas de contacto 

1. Pontas das luvas do TDT manipulador, antes do início do trabalho 

2. Pontas das luvas do TDT ajudante, antes do início do trabalho 

3. Esquerda da superfície de trabalho da CFL, antes do início do trabalho 

4. Centro da superfície de trabalho da CFL, antes do início do trabalho 

5. Direita da  superfície de trabalho da CFL, antes do início do trabalho 

6. Bancada de trabalho do Zona estéril, antes do início do trabalho 

7. Local aleatório da sala branca, antes do início do trabalho 

8. Câmara de transferência, antes do início do trabalho 

9. Esquerda da superfície de trabalho da CFL, no fim do trabalho 

10. Centro da superfície de trabalho da CFL, no fim do trabalho 

11. Direita da superfície de trabalho da CFL, no fim do trabalho 

12. Bancada de trabalho do Zona estéril, no fim do trabalho 

13. Local aleatório da sala branca, no fim do trabalho 

14. Manga da bata do TDT manipulador, no fim do trabalho 

15. Câmara de transferência, no fim do trabalho 

16. Pontas das luvas do TDT manipulador, no fim do trabalho 

17. Pontas das luvas do TDT ajudante, no fim do trabalho 

 

Placas de sedimentação 

18. No interior da CFL 

19. No exterior da CFL 
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Anexo XXIV - Tratamento de resíduos de acordo com o grupo que pertencem 

 

Grupo I – Resíduos equiparados a urbanos - não apresentam exigências especiais 

no seu tratamento 

a) Resíduos provenientes de serviços gerais (como de gabinetes, salas de reunião, salas 

de convívio, instalações sanitárias, vestiários, etc.); 

b) Resíduos provenientes de serviços de apoio (como oficinas, jardins, armazéns e 

outros); 

c) Embalagens e invólucros comuns (como papel, cartão, mangas mistas e outros de 

idêntica natureza); 

d) Resíduos provenientes da hotelaria resultantes de confeção e restos de alimentos 

servidos a doentes não incluídos no grupo III. 

 

Grupo II – Resíduos hospitalares não perigosos - não estão sujeitos a tratamentos 

específicos, podendo ser equiparados a urbanos 

a) Material ortopédico: talas, gessos e ligaduras gessadas não contaminados e sem 

vestígios de sangue; 

b) Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados e sem vestígios de sangue; 

c) Material de proteção individual utilizado nos serviços gerais de apoio, com exceção 

do utilizado na recolha de resíduos; 

d) Embalagens vazias de medicamentos ou de produtos de uso clínico ou comum, com 

exceção dos incluídos no grupo III e no grupo IV; 

e) Frascos de soros não contaminados, com exceção dos do grupo IV. 

 

Grupo III - Resíduos hospitalares de risco biológico - resíduos contaminados ou 

suspeitos de contaminação, suscetíveis de incineração ou de outro pré-tratamento eficaz, 

permitindo posterior eliminação como resíduo urbano 

a) Todos os resíduos provenientes de quartos ou enfermarias de doentes infeciosos ou 

suspeitos, de unidades de hemodiálise, de blocos operatórios, de salas de tratamento, de salas 

de autópsia e de anatomia patológica, de patologia clínica e de laboratórios de investigação, 

com exceção dos do grupo IV; 

b) Todo o material utilizado em diálise; 

c) Peças anatómicas não identificáveis; 
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d)Resíduos que resultam da administração de sangue e derivados;  

e) Sistemas utilizados na administração de soros e medicamentos, com exceção dos do 

grupo IV; 

f) Sacos coletores de fluidos orgânicos e respetivos sistemas; 

g) Material ortopédico: talas, gessos e ligaduras gessadas contaminados ou com 

vestígios de sangue; material de prótese retirado a doentes; 

h) Fraldas e resguardos descartáveis contaminados ou com vestígios de sangue; 

i) Material de proteção individual utilizado em cuidados de saúde e serviços de apoio 

geral em que haja contacto com produtos contaminados (como luvas, máscaras, aventais e 

outros). 

 

Grupo IV – Resíduos hospitalares específicos - resíduos de vários tipos de 

incineração obrigatória 

 

a) Peças anatómicas identificáveis, fetos e placentas, até publicação de legislação 

específica; 

b) Cadáveres de animais de experiência laboratorial; 

c) Materiais cortantes e perfurantes: agulhas, cateteres e todo o material invasivo; 

d) Produtos químicos e fármacos rejeitados, quando não sujeitos a legislação 

específica; 

e) Citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


