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0. INTRODUÇÃO 

 A realização do presente Relatório de Estágio, de carácter profissional, surge inserido 

no âmbito da Unidade Curricular do Estágio Profissional I, do 4º Ano/1º Semestre do Curso 

de Farmácia 1º Ciclo da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico da Guarda.  

 O Estágio decorreu nos Serviços Farmacêuticos (SF) da Unidade Local de Saúde 

(ULS) da Guarda  – Hospital Sousa Martins (HSM), tendo-se iniciado a 26 de setembro de 

2011 e terminado a 13 de janeiro de 2012, perfazendo um total de 455 horas de estágio 

(calendário de estágio – Anexo A), sob a orientação da equipa pedagógica constituída pela 

Professora Coordenadora Cristina Granado e pela Orientadora Anabela Santos. 

De acordo com Sussams, J. E. (1989), um relatório é:  

 

Um documento definitivo, o produto final de um trabalho e tem duas finalidades: primeiro, 

fornece um relato permanente, global e coerente de uma investigação, de um estudo, de 

uma pesquisa ou de um trabalho prático; segundo, fornece a informação necessária à 

tomada de decisões. 

 

Este relatório transcreve toda a aplicação teórica e atividades práticas desenvolvidas 

por mim ao longo deste estágio. Deste modo, é um importante fator de aprendizagem e um 

elemento de análise e avaliação, assim como, também constitui fonte de informação, 

comunicação e instrumento relativo a todo o trabalho desenvolvido. 

A prática é um professor excecional, e é desta forma, que o estágio enquanto vertente 

prática no Curso de Farmácia permite a aquisição e desenvolvimento de competências no seio 

de uma equipa multidisciplinar de saúde e em contacto direto com o Utente/Serviços Clínicos 

com base nos conhecimentos e competências adquiridas. 

O Relatório de Tóquio, publicado em 1993 sob supervisão da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) define o conceito de Cuidados Farmacêuticos como um:  

 

Conjunto de atitudes, comportamentos, compromissos, inquietudes, valores éticos, funções, 

conhecimentos, responsabilidades e aptidões na prestação da Farmacoterapia, com o 

objetivo de atingir resultados terapêuticos concretos em saúde e na qualidade de vida do 

doente. 

 

Atualmente, os Cuidados Farmacêuticos constituem um conceito abrangente, sendo a 

interação entre o Farmacêutico, Técnico de Farmácia (TF), o Utente, o Médico e outros 
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profissionais de saúde, de extrema importância, de modo a atingir um objetivo essencial: 

melhoria da qualidade de vida do utente. Para alcançar este objetivo inclui-se: a dispensa 

ativa, a consulta de indicação farmacêutica, a Farmacovigilância, a manipulação magistral, a 

educação para a saúde e o Seguimento Farmacoterapêutico. 

Este estágio tem delineado os seguintes objetivos gerais: desenvolver competências 

científicas e técnicas que lhe permitam a realização de atividades subjacentes à profissão do 

TF, no enquadramento da farmácia hospitalar; aplicar princípios éticos e deontológicos 

subjacentes à profissão; identificar, desenvolver e avaliar planos de intervenção, 

adequadamente, integrados numa equipa multidisciplinar; e responder aos desafios 

profissionais com inovação, criatividade e flexibilidade. 

Como objetivos específicos tem: 

¥ Caracterizar a estrutura física e organizacional dos SF;  

¥ Descrever o circuito do medicamento desde a sua prescrição até à sua 

administração identificando todos os intervenientes; 

¥ Caracterizar a aplicação informática utilizada; 

¥ Demonstrar capacidade de autonomia e rigor na execução técnica;  

¥ Avaliar e analisar de forma crítica os resultados obtidos; 

¥ Executar e avaliar técnicas e métodos de acordo com os recursos disponíveis; 

¥ Aplicar os conhecimentos teóricos e teórico-práticos sobre situações de execução 

prática; 

¥ Aplicar normas de higiene/limpeza e desinfeção. 

  

 As atividades planeadas para este estágio foram as seguintes: 

¥ Visita às diferentes áreas dos SF; 

¥ Identificação dos vários tipos de aquisição de medicamentos; 

¥ Participação no processo de receção e armazenamento de medicamentos; 

¥ Verificação dos prazos de validade;  

¥ Interpretação da prescrição terapêutica em meio hospitalar; 

¥ Identificação e interpretação de formulações magistrais; 

¥ Participação nos vários processos de distribuição de medicação; 

¥ Manipulação, conservação e rotulagem de formas farmacêuticas em Farmacotecnia; 

¥ Preparação de manipulados de acordo com as Boas Práticas de Preparação de 
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Manipulados.  

A metodologia utilizada para a concretização deste trabalho é exploratório-descritiva, 

uma vez que, visa descrever, nomear e caracterizar factos, com base na observação, consulta 

bibliográfica e webgráfica, análise de protocolos e entrevistas informais com diversos 

profissionais de saúde do campo de estágio. Tenho a realçar que o presente relatório não esta 

escrito conforme o novo acordo ortográfico. 

O presente relatório encontra-se dividido segundo três partes essenciais, a introdução, 

onde refiro alguns aspectos, tais como, a importância do relatório, os objetivos e as atividades 

propostas; o desenvolvimento, que se estende por quatro capítulos, onde abordarei a 

apresentação da Instituição (ULS – HSM), os SF (caracterização geral, espaço físico, recursos 

humanos e sistema informático), o circuito do medicamento (aprovisionamento e distribuição) 

e a Farmacotecnia (preparação de medicamentos manipulados e rotulagem), fazendo uma 

breve reflexão crítica ao fim de cada capítulo. Por fim, apresento a conclusão, onde consta 

uma análise crítica de todo o estágio, assim como, a avaliação dos objetivos e atividades já 

referidos. 

Com este relatório, pretendo transmitir de forma clara e concisa o modo como 

decorreu este período, bem como desenvolver a minha capacidade de auto avaliar-me, 

tomando assim consciência dos erros cometidos, dificuldades sentidas e limitações existentes, 

assim como da minha evolução adquirida ao longo do estágio, no que diz respeito ao trabalho 

desenvolvido e aos conhecimentos adquiridos, tanto a nível quantitativo como qualitativo. 

Também, contribui de forma importante para a integração das aprendizagens, competências 

necessárias e promoção da socialização e integração profissional. 
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1. O HOSPITAL SOUSA MARTINS 

 

1.1 ABORDAGEM HISTÓRICA DO HOSPITAL SOUSA MARTINS 

 

O Hospital Sousa Martins foi criado em 1901, época em que estava a cargo das Irmãs 

Franciscanas Hospitaleiras Portuguesas até 1973. Em 1975, passou a designar-se Hospital 

Distrital da Guarda. Em janeiro de 1976 o Sanatório de Sousa Martins integrou-se ao Hospital 

Distrital da Guarda. Esse sanatório foi durante largos anos, um local onde se tratava uma 

doença muito devastadora na altura: a tuberculose. A sua localização e o seu clima 

possibilitaram o elevado prestígio que este sanatório adquiriu a nível nacional. José Tomás 

Sousa Martins (1843-1897) foi um célebre médico e cientista que se destacou na luta contra 

essa doença. 

 

“O Hospital ex-Sanatório Sousa Martins é um motivo de orgulho para a cidade, para a região e para a 

própria História da Saúde em Portugal. Fruto de um acto pioneiro e visionário do médico José Tomás 

Sousa Martins e do empenho pessoal da Rainha D. Amélia, tendo em vista o tratamento de uma das 

mais temíveis doenças de finais do século XIX, O Sanatório conferiu à Guarda o epíteto de «Cidade da 

Saúde» inovadora e muito prestigiada” 

Edição de 01-11-2007 do jornal “A Guarda” 

  

Com o decréscimo da doença, o sanatório foi perdendo as suas funções iniciais, começando a 

ser usado como parte integrante do Hospital, que mais tarde mudou o seu nome para HSM, 

conforme a fachada principal, que podemos ver na figura 1. 

 

 

Hoje em dia o Hospital está integrado numa rede, sendo designado como ULS. A ULS 

Figura 1: Fachada atual do Hospital Sousa Martins 
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da Guarda foi criada em outubro de 2010, com o intuito de melhorar a qualidade do 

atendimento aos 171 mil utentes do Distrito, e integra mais de dois mil funcionários. 

A ULS da Guarda integrou o HSM (Guarda), o Hospital Nossa Senhora da Assunção (Seia) e 

doze centros de saúde do distrito da Guarda, com exceção de Aguiar da Beira e Vila Nova de 

Foz Côa. O projeto tem um âmbito distrital e pretende criar maior acessibilidade, melhor 

qualidade no atendimento e, ao mesmo tempo, criar uma interdependência e uma interligação 

entre as diversas unidades, sejam elas de cuidados primários ou hospitalares.  

 A ampliação do HSM é também uma realidade e a primeira fase já se encontra 

bastante avançada, conforme podemos observar na figura 2. Neste novo edifício funcionarão a 

Urgência geral, a Imagiologia, as consultas externas e exames especiais, além das unidades de 

cirurgia de internamento, bloco operatório, laboratórios, Unidade de Cuidados Intensivos e de 

cuidados intermédios, assim como as novas instalações dos SF. A segunda fase de 

intervenção no HSM contempla a remodelação dos atuais edifícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ESTRUTURA DO HOSPITAL SOUSA MARTINS 

 

 O HSM localiza-se no Parque de Saúde da Guarda. É constituído por diversos serviços 

nomeadamente: 

¥ Bloco Operatório; 

¥ Cardiologia; 

¥ Cirurgia Homens;  

¥ Cirurgia Mulheres;  

¥ Pneumologia; 

¥ Psiquiatria; 

¥ Medicina A; 

¥ Medicina B; 

Figura 2: Foto do novo edifício do Hospital Sousa Martins 
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¥ Ortopedia Homens; 

¥ Ortopedia Mulheres; 

¥ Ginecologia; 

¥ Obstetrícia; 

¥ Otorrino / Oftalmologia; 

¥ Pediatria; 

¥ Neonatologia; 

¥ Cardiologia Unidade de Cuidados Intensivos; 

¥ Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) – Acidente Vascular Cerebral (AVC); 

¥ UCI – Medicina; 

¥ Urgência Geral; 

¥ Urgência Pediátrica;  

¥ Bloco Central; 

¥ Bloco Obstetrícia;  

¥ Broncofibroscopia; 

¥ Electrocardiografia; 

¥ Esterilização; 

¥ Fisioterapia; 

¥ Hospital de Dia – Oncologia; 

¥ Laboratório; 

¥ Neurologia; 

¥ Raio-X; 

¥ UCI Polivalente; 

¥ Consultas Externas (Dermatologia, Cirurgia Geral, Gastrenterologia, Ginecologia / 

Obstetrícia, Medicina, Neurologia, Ortopedia, Otorrino, Pneumologia, Reumatologia e 

Oftalmologia) 

¥ SF; 

¥ Serviço de Sangue; 

¥ Serviços Administrativos; 

¥ Direção Técnica;  

¥ Apoio Técnico; 

O HSM dispõe em média de 900 funcionários, entre médicos, enfermeiros, 
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farmacêuticos, técnicos de farmácia, fisioterapeutas, assistentes operacionais (AO), sem 

porém desprezarmos outro tipo de funcionários como as empregadas de limpeza, os 

carpinteiros, os eletricistas, motoristas, os serralheiros e muitos mais pois não nos devemos 

esquecer que o bom funcionamento do Hospital depende não só apenas da presença de 

profissionais de saúde mas sim de um conjunto multidisciplinar de pessoas com formações 

em diferentes áreas.  
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2. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DA ULS GUARDA - HSM 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 

Os SF definem-se, segundo o Decreto-lei nº 44 204, de 24 de fevereiro de 1962, artigo 

1º, como “o conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou 

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

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

couber”. São departamentos com autonomia técnica, que estão sujeitos à orientação geral dos 

órgãos de administração, perante os quais respondem pelos resultados do seu exercício, sendo 

imprescindíveis ao ambiente hospitalar. Asseguram a terapêutica medicamentosa aos doentes, 

a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos. 

Segundo o Decreto-lei n.º 44 204, de 2 de fevereiro de 1962, e as Boas Práticas da 

Farmácia Hospitalar são responsabilidades dos SF Hospitalares: 

¥ A gestão (seleção, aquisição, armazenamento e distribuição) do 

medicamento e de outros produtos farmacêuticos (dispositivos médicos, 

reagentes, entre outros); 

¥ 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 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. 

   

    Atendendo às suas responsabilidades, apresentam como funções: 

¥ A seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos: 

¥ O aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos 

experimentais e os dispositivos utilizados para a sua administração, bem 

como os demais medicamentos já autorizados, eventualmente necessários 

ou complementares à realização dos ensaios clínicos; 
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¥ A produção de medicamentos; 

¥ A análise de matérias-primas e produtos acabados; 

¥ A distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde; 

¥ A participação em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infeção 

Hospitalar, Higiene e outras); 

¥ A Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de 

Cuidados Farmacêuticos; 

¥ A colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

¥ A participação nos Ensaios Clínicos; 

¥ A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação; 

¥ A Informação de Medicamentos; 

¥ O desenvolvimento de ações de formação. 

Seja qual for a dimensão e complexidade do hospital, é facto comprovado que sem o 

medicamento não há sucesso na assistência ao doente. Os medicamentos representam uma 

parcela muito alta no orçamento dos hospitais justificando, portanto, a implementação de 

medidas que assegurem a utilização racional desses produtos. 

O horário de funcionamento dos SF na ULS Guarda - HSM é das 9horas às 18horas, 

no entanto existe um regime de prevenção por parte dos farmacêuticos durante todo o fim de 

semana. 

 

 

2.2. ESPAÇO FÍSICO 

 

O planeamento das instalações dos SF Hospitalares têm de considerar um conjunto de 

premissas, segundo as Boas Práticas em Farmácia Hospitalar, nomeadamente quanto: ao tipo 

de hospital, à lotação, aos movimentos assistenciais previstos, às funções acrescidas 

solicitadas, à existência de distribuição de medicamentos em ambulatório e ao 

desenvolvimento informático do Hospital em questão. No entanto como é normal, nunca ou 

raramente é possível corresponder a todas estas premissas, no entanto com a mudança para as 

novas instalações, pretende-se suprir todas estas carências. 

Os SF localizam-se no piso 0, e o seu espaço físico encontra-se dividido (conforme 

Anexo B – Planta dos Serviços Farmacêuticos),nas seguintes áreas: 

¥ Zona de Atendimento: onde existe um pequeno balcão, onde é fornecida a 
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medicação, por parte dos TF, a enfermeiros ou AO portadores de pedidos 

extras dos respetivos serviços; 

¥ Zona de Receção: neste local, que vou desenvolver no seguinte capítulo, são 

recebidas e conferidas as encomendas. 

¥ Área dos sujos: nesta área, estão colocados os contentores onde se colocam 

todos os medicamentos inutilizados (partidos; fora do prazo de validade; sem 

identificação; etc.) para posteriormente se proceder à sua incineração por uma 

empresa responsável pelo ato. O registo e reposição destes contentores são 

realizados pelos AO`s. 

É nesta área que os profissionais dos SF procedem á lavagem e desinfeção das 

mãos, assim como à limpeza e desinfeção de todo o material, sempre que 

necessário. 

¥ Sala de Reembalagem: sala onde através de equipamento próprio existente se 

procede a reembalagem de certos medicamentos. 

¥ Sala de distribuição: é nesta sala que são realizadas a maior parte da dispensa 

dos medicamentos através das diversas formas de distribuição. 

¥ Farmácia central: também designado “armazém”, é o local onde se encontram 

armazenados a maior parte dos medicamentos. 

¥ Armazém dos grandes volumes: aqui encontram-se armazenados os soros de 

grande volume, assim como os desinfetantes e alguns sabões. 

¥ Sala dos técnicos: esta sala é usada para os momentos de descanso e pausas 

para refeições dos técnicos. 

¥ Serviços administrativos: aqui são realizadas as notas de encomenda e também 

as notas de entrega com todas as informações necessárias relativamente às 

encomendas de medicamentos que chegam à receção.  

¥ Laboratório: onde são preparados os manipulados.  

¥ Biblioteca: consiste numa pequena sala contendo revistas farmacêuticas e 

outras fontes bibliográficas. 

¥ Vestiário: local onde existem cacifos destinados aos técnicos, aos 

farmacêuticos e ao restante pessoal deste serviço. 

¥ Cofres: destinados ao armazenamento de medicamentos. 

¥ Sala dos farmacêuticos: esta sala pertence aos farmacêuticos, que efetuam aí as 
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suas funções, sendo a principal a validação das prescrições médicas, pois são 

os farmacêuticos que, através das prescrições dos médicos realizam os perfis 

farmacoterapêuticos, que seguem depois para a sala de distribuição.  

¥ Área Branca: área onde se encontram o laboratório, o arquivo e o armário das 

benzodiazepinas.  

¥ Gabinete do Diretor dos SF: actualmente o director dos SF é o Dr. Jorge 

Aperta.  

¥ Ambulatório: realizado na sala dos farmacêuticos, sendo também da sua 

responsabilidade. 

 

 

2.3. RECURSOS HUMANOS 

    

Os recursos humanos são a base essencial de qualquer serviço dos SF Hospitalares, 

pelo que a dotação destes Serviços em meios humanos adequados, quer em número, quer em 

qualidade, assume especial relevo no contexto da reorganização da Farmácia Hospitalar. 

 Os SF do HSM são constituídos por uma equipa multidisciplinar dividida entre 

farmacêuticos, TF`s, AO`s e administrativos.  

 

 

2.4.SISTEMA INFORMÁTICO  

 

O programa informático instalado nos SF da ULS Guarda – HSM é o ALERT®.  

Um dos fatores que contribui para a excelência dos cuidados prestados pelos serviços 

de saúde (hospitais, centros de saúde) é a adoção de sistemas de informação que apoiem a 

atividade clínica dos profissionais envolvidos na prestação de cuidados (médicos, 

enfermeiros, técnicos de saúde) nos diferentes serviços e a atividade de gestão (administração, 

diretores de serviço), de forma a alcançar uma visão integral e integrada de todos os 

processos. 

O ALERT® tem como características principais:  

¥ Maior qualidade nas condições de trabalho dos profissionais de saúde através 

do fomento de um ambiente de trabalho cooperativo; 

¥ Envio de alertas clínicos; 
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¥ Organização do trabalho através de análise de tarefas pendentes relativas a 

medicação, análises clínicas, exames de imagem e procedimentos; 

¥ Integração com sistemas de informação complementares; 

¥ Acesso rápido, fácil ao processo clínico eletrónico dos pacientes; 

¥ Maior fidedignidade nos diagnósticos e prescrições clínicas. 

 A introdução deste sistema tem como principal objetivo aumentar a produtividade e 

otimizar o funcionamento dos serviços, pois permite uma cobertura em quase todas as áreas. 

 Nos SF este sistema permite-nos gerir e acompanhar todo o circuito do medicamento, 

desde as notas de encomenda, receção das mesmas, consulta e aviamento de requisições, 

controlo de stocks, entre outros. 

 Este sistema permite interliga-lo com outros instrumentos informáticos, como o caso 

do Personal Digital Assistant (PDA), o que torna possível aviar as requisições provenientes 

dos serviços de uma forma mais rápida e funcional, um fator muito importante e útil pois 

poupa tempo, torna o trabalho muito mais facilitado e acima de tudo permite-nos minimizar 

erros com a medicação associados à Distribuição. 

 Durante a apresentação dos SF e no contacto com o funcionamento destes durante o 

tempo de estágio decorrido foi possível atingir com êxito o objetivo de reconhecer a farmácia 

como uma organização de prestação de cuidados imprescindíveis no ambiente hospitalar e 

ainda concluir com sucesso as atividades de visitar as diferentes áreas dos SF e a identificação 

dos equipamentos gerais e específicos dos SF, do sistema informático e recursos humanos, 

como é descrito ao longo deste relatório. 

 Na minha opinião os SF estão bastante bem organizados, e apesar de não ser um 

espaço físico relativamente grande (facto que após a mudança para as novas instalações será 

resolvido), é suficiente para responder às necessidades de todos os serviços cumprindo com as 

suas obrigações sempre favoravelmente e de acordo com o horário pré-estabelecido. 

 O ambiente nos SF também é ótimo, havendo um bom relacionamento entre todos os 

profissionais que ali trabalham, o que estimulou a minha vontade e motivação pois senti-me e 

adaptei-me muito bem dentro desse núcleo profissional. 
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3. CIRCUITO DO MEDICAMENTO 

  

 O Decreto-Lei nº 261/91, de 24 de dezembro e o Decreto-Lei nº 564/99 de 21 de 

dezembro, referem que o TF é responsável pelo desenvolvimento de atividades no circuito do 

medicamento tais como, análises e ensaios farmacológicos; interpretação da prescrição 

terapêutica e de fórmulas farmacêuticas, sua preparação, identificação e distribuição, controlo 

da conservação, distribuição e stocks de medicamentos e outros produtos, informação e 

aconselhamento sobre o uso do medicamento. O TF planeia e participa em toda a atividade do 

circuito do medicamento, desde a aquisição e receção até ao armazenamento e distribuição. 

A gestão de medicamentos e outros produtos farmacêuticos é um dos principais 

objetivos dos SF. A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos 

SF Hospitalares, que garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas 

condições aos utentes do hospital. A gestão de stocks, nomeadamente dos medicamentos, 

deverá ser efetuada informaticamente, com atualização automática de stocks. 

A gestão de medicamentos tem várias fases, começando na sua seleção, aquisição e 

armazenagem, passando pela distribuição e acabando na administração do medicamento ao 

utente. 

 

3.1. APROVISIONAMENTO 

 

3.1.1. Seleção e Aquisição de produtos 

 

A seleção de medicamentos para o hospital deve ter por base o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital. A 

adenda ao FHNM do hospital deverá estar permanentemente disponível para consulta. 

A seleção de medicamentos a incluir na adenda ao FHNM tem de ser feita pela 

Comissão de Farmácia e Terapêutica, com base em critérios baseados nas necessidades 

terapêuticas dos doentes, não contempladas no FHNM, na melhoria da qualidade de vida dos 

doentes e em critérios fármaco-económicos. Cada hospital produz uma adenda ao FHNM na 

qual inclui os medicamentos não constantes do FHNM mas que, fazem parte da rotina de 

prescrição da instituição, de acordo com um estudo das prescrições efetuadas durante um 

período de análise específico e as necessidades efetivas de se incluir tal medicamento. 

 Sendo assim, nos SF da ULS Guarda – HSM, quando um medicamento atinge o seu 
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“ponto de encomenda” (ou seja a quantidade existente nos serviços é inexistente, ou já não é 

capaz de responder às necessidades dos diferentes serviços), o seu nome é apontado no livro 

de faltas (existente na sala de distribuição e onde um TF ou farmacêutico regista o nome do 

medicamento, posologia e forma farmacêutica; sempre que necessário pelas razões já 

referidas), para posteriormente se proceder à sua encomenda. 

O Diretor dos SF periodicamente confere e verifica esses pedidos validando-os, e 

encaminhando-os de seguida para a parte administrativa que realiza então a encomenda. 

 Anualmente no início de cada ano são realizados concursos, para que, os SF escolham 

alguns laboratórios que ofereçam além de preços mais acessíveis, uma garantia da qualidade 

dos fármacos, uma rápida entrega sem incidentes e a capacidade de responder às 

necessidades. 

 Este é o método normal de aquisição de medicamentos, no entanto por vezes, é 

necessário recorrer a outros métodos como a compra de medicamentos a farmácia 

comunitárias.  Este facto acontece quando um medicamento esteja esgotado e seja 

extremamente necessário. 

  

 

3.1.2. Receção das encomendas 

 

 É na zona de receção, visível na figura 3, que dão entrada todas as encomendas, 

contendo os produtos adquiridos, e é também aqui que elas serão conferidas.  

 Toda a encomenda que chega aos SF tem de vir acompanhada com a respetiva guia de 

transporte e pela guia de remessa/fatura (ANEXO C), que é constituída pelo original e 

duplicado. A guia de transporte é o primeiro documento a ser conferido; este é assinado, 

datado e carimbado, após conferência do número de volumes e aspeto do acondicionamento 

da encomenda, sendo depois devolvido ao funcionário da empresa transportadora. 

De seguida é pedido aos serviços administrativos que imprimam a nota de encomenda 

(ANEXO D) correspondente à encomenda em questão. O TF responsável procede então à 

análise da encomenda verificando se os medicamentos chegaram nas devidas condições, e 

agrupa-os devidamente nos carrinhos para posteriormente serem armazenados. De seguida o 

TF confere se a guia de remessa, a nota de encomenda e os medicamentos que chegaram 

coincidem com os encomendados, verificando o laboratório, o nome por principio ativo, as 

quantidades, a dosagem, o número de lote e os prazos de validade. 
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Figura 3: Zona de receção de 

encomendas 

Durante a receção devemos ter sempre atenção a todos estes fatores de controle, mas 

principalmente aos prazos de validade, que nunca devem ser inferiores aseis meses, exceto em 

situações extraordinárias em que se sabe que esse medicamento será gasto na sua totalidade 

antes do prazo de validade acabar. Outro aspeto a ter em atenção é o de cortar os códigos de 

barra de todos os medicamentos que entram nos SF por forma a evitar fraudes. 

 Se tudo estiver nos conformes, o TF encarrega-se de dar entrada dos medicamentos no 

sistema informático registando as quantidades, número de lote e prazos de validade, para 

então se proceder ao seu armazenamento. 

 Os medicamentos podem vir acondicionados de várias maneiras consoante o tipo de 

medicamento de que se trata. Por exemplo, os medicamentos termolábeis vêm geralmente em 

caixas de esferovite com acumuladores de frio; e estes mal cheguem aos SF, são retirados das 

caixas e colocados no frigorífico presente na sala de distribuição (ou no frigorífico colocado 

no armazém dos grandes volumes quando se tratam de grandes quantidades).  

 Surgem no entanto por vezes certos 

problemas, como por exemplo o de os 

medicamentos a rececionar possuírem um prazo de 

validade curto, ou mesmo virem danificados. Nestas 

situações, contacta-se de imediato os laboratórios 

que forneceram a encomenda, para nos informarem 

se aceitam de volta quando o prazo findar (no caso 

dos prazos de validade), caso contrário, os 

medicamentos nem sequer são aceites.  

Quando é necessário proceder a uma devolução, deve ser preenchida uma folha própria pelos 

SF, identificando: 

¥ Destinatário (Laboratório); 

¥ Motivo da devolução;  

¥ Código, Nome, Lote, Validade e a quantidade do medicamento em questão;  

¥ Custo unitário e custo total do medicamento. 

Esta folha deve ser assinada e datada por um farmacêutico, assim como pela transportadora 

responsável.  
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Figura 4: Estante de 

armazenamento de 

medicamentos 

3.1.3. Armazenamento 

 

Segundo Brou, M. H. et al (2005), “o armazenamento de medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos, deve ser feito de modo a garantir as condições 

necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança dos medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos”, isto é, um bom armazenamento visa garantir a boa 

conservação e acessibilidade dos mesmos, respeitando as suas exigências específicas em 

termos de luminosidade, temperatura e humidade.  

Nos SF da ULS Guarda – HSM, os medicamentos após terem dado entrada, consoante 

as suas características são armazenados em diferentes locais. Quando se procede ao 

armazenamento dos medicamentos, devemos respeitar sempre a correcta rotação do stock; ou 

seja respeitando a regra first expired, first out (FEFO), ou seja os medicamentos com prazo de 

validade mais curto são os primeiros a serem cedidos; ou a regra first in, first out (FIFO), no 

caso de a validade ser a mesma, os medicamentos primeiramente armazenados, também terão 

que ser os primeiros a serem cedidos. Sendo assim, aquando do armazenamento temos que 

verificar sempre os prazos de validade dos medicamentos que já se encontram armazenados, 

por forma a respeitar o correto funcionamento do stock. 

Os diferentes locais nos SF da ULS – Guarda – HSM onde se armazenam os 

medicamentos são os seguintes: 

 

¥ FARMÁCIA CENTRAL 

Este é o principal local de armazenamento dos medicamentos, 

que estão colocados em estantes, como podemos observar um 

exemplo na figura 4, por ordem alfabética de principio ativo (da 

esquerda para a direita e de cima para baixo), contendo por 

baixo uma placa com o respetivo nome, forma farmacêutica e o 

seu código por forma a facilitar a sua localização. Por existirem 

medicamentos que possuem mais que uma forma farmacêutica 

(como o caso da furosemida por exemplo, que existe em 

injetaveis e comprimidos), os comprimidos aparecem em 

primeiro lugar e á sua direita os injectáveis, acondicionados 

sob a forma de ampolas; além disso a cor das informações na 

placa de identificação difere, ou seja a cor azul corresponde 
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Figura 5: Frigoríficos de 

armazenamento de medicamentos 

aos medicamentos de administração tópica, enquanto a cor vermelha corresponde 

aos injetáveis, por exemplo. 

No entanto, devido a fatores como o aproveitamento racional do espaço físico, à 

funcionalidade (de forma a facilitar o acesso a medicamentos de maior rotação), 

existem exceções, pelo que há estantes reservadas exclusivamente para certos 

medicamentos.    

As soluções de pequeno volume (como por exemplo as águas bidestilada 5ml para 

diluições, ou as Glucoses de 15ml a 30%) possuem uma estante só para o seu 

armazenamento, assim como os injetáveis de requisição mais 

frequente como o caso das ampolas de Aminofilina 240 

mg/10 ml solução injectável e Metilprednisolona 125mg Pó 

liofilizado para solução injetável, por exemplo. 

As tiras reagentes para a determinação de glucose no sangue, 

as tiras para análise da urina, e pensos que possuem na sua 

composição substâncias medicamentosas (pois os pensos 

comuns estão armazenados noutro armazém que não é da 

responsabilidade dos SF), são outros produtos 

medicamentosos que possuem uma estante própria para 

armazenamento, assim como as dietas e os suplementos alimentares que têm o seu 

próprio espaço de arrumo. 

Os fármacos usados como antídotos, e alguns medicamentos destinados a serviços 

específicos (oftalmologia e psiquiatria), são outros medicamentos armazenados à 

parte dos restantes. 

Neste local de armazenamento existe também um armário reservado ao 

armazenamento de produtos citotóxicos, assim como vários frigoríficos, como o 

caso do existente na figura 5, reservados a medicamentos termolábeis como são o 

caso das insulinas, fármacos hemoderivados, vacinas e alguns citotóxicos, por 

exemplo 

 

¥ ARMAZÉM DE GRANDES VOLUMES 

Devido ao reduzido espaço físico da farmácia central, as soluções de grande 

volume (Cloreto de Sódio 0.9%) e alguns desinfetantes (solução dérmica de 

iodopovidona a 10%, Álcool Etílico a 70º 250ml, entre outros) encontram-se aqui 
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armazenados. 

Neste armazém também existem frigoríficos, estes de maiores dimensões, onde se 

encontram também alguns medicamentos termolábeis, como vacinas por exemplo, 

armazenados. Estes frigoríficos servem também para manter os medicamentos 

termolábeis já dispensados e devidamente acondicionados, e que aguardam só que 

chegue o motorista responsável pelo seu transporte para serem levados para o 

respetivo serviço ou centro de saúde a que se destinam. 

 

¥ COFRE 

Nos SF da ULS Guarda – HSM existem também dois cofres para os medicamentos 

que necessitam de armazenamento especial, pois não podem estar armazenados em 

conjunto com os outros fármacos. É o caso dos Psicotrópicos e Estupefacientes, e 

também das Benzodiazepinas. 

 

¥ SALA DE DISTRIBUIÇÃO 

Para facilitar a dispensa de medicamentos, nomeadamente a distribuição por dose 

unitária, encontram-se armazenados nesta sala vários medicamentos em módulos, 

conforme a figura 6, e cassetes. 

Os módulos consistem em gavetas colocadas num suporte 

específico (tipo estante), no qual se encontram os medicamentos, 

individualizados, com maior frequência de dispensa. Estão 

armazenados por ordem alfabética de princípio ativo, da direita 

para a esquerda e de cima para baixo. Na parte superior encontram-

se os fármacos administrados por via oral, e em baixo os injetáveis. 

Esta sala possui três bancadas específicas responsáveis por 

diferentes serviços. É nelas que se realiza a distribuição por dose 

unitária, e para facilitar o acesso aos medicamentos com 

maior saída, encontram-se esses medicamentos armazenados 

em cassetes de fácil acesso de modo a que a distribuição seja 

mais rápida. 

Como todos os medicamentos que se encontram nesta sala estão individualizados, 

é de realçar que todos têm de estar devidamente identificados com o nome do 

principio ativo, dosagem, forma farmacêutica, validade e lote; assunto que irei 

Figura 6: Módulos de 

armazenamento de medicamentos 
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abordar mais a frente quando focar a dispensa de medicamentos. 

Nesta sala existem também dois armários, um destinado ao armazenamento de 

medicamentos importados (medicamentos não existentes no nosso país e que têm 

que ser comprados no estrangeiro) e outro reservado ao armazenamento de 

medicamentos citotóxicos. 

Existe também um frigorífico de menores dimensões onde são colocados os 

medicamentos que aguardam receção, como já foi referido, e também onde são 

colocados todos os “medicamentos de frio” dispensados na distribuição por dose 

unitária, ou na distribuição tradicional, (devidamente identificados com o nome do 

serviço a que se destinam) enquanto o AO responsável não os leva para o serviço 

correspondente. 

 

 Nesta área foi possível atingir o objetivo de compreender o processo de seleção, 

aquisição, receção, conservação e gestão do stock dos medicamentos e ainda realizar com 

autonomia o processo de receção dos medicamentos, enumerando e cumprindo todos os 

cuidados a ter neste processo. 

Penso que esta área é um pouco limitada para a realização deste procedimento, pois as suas 

dimensões não são as melhores, o que condiciona um pouco o espaço (que coincide com a 

entrada principal dos SF) principalmente quando chegam várias encomendas 

simultaneamente.  

 Foi-me também possível realizar o armazenamento dos medicamentos, pelo que 

assimilei todos os locais e condições de armazenamento e as suas regras. 

 

 

3.2.DISTRIBUIÇÃO 

 

 Brou et al (2005) referem que, “a distribuição é o denominador comum e a fase mais 

visível da atividade farmacêutica hospitalar representando um processo fundamental do 

circuito do medicamento”.  

 Sendo assim a distribuição de medicamentos é uma das atividades mais relevantes dos 

SF. Esta atividade engloba toda a informação relativa à correcta utilização dos medicamentos, 

quer ao nível dos utentes internados nos serviços do hospital, quer ao nível dos utentes em 

ambulatório. 
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  A dispensa dos medicamentos pelos SF de um hospital engloba a distribuição dos 

medicamentos, assim como a análise da prescrição, a preparação das doses para cada doente e 

a prestação de informação acerca da correcta administração dos medicamentos. Para que o 

medicamento correto, na quantidade e qualidade certas, estejam disponíveis a todos os 

doentes do hospital.  

     Quanto maior a eficácia do sistema de distribuição e dispensa de medicamentos, maior 

a garantia do sucesso da terapêutica e profilaxia. De tal modo, que os seus objetivos gerais 

visam: 

¥ Garantir o cumprimento da prescrição;  

¥ Racionalizar a distribuição dos medicamentos;  

¥ Garantir a administração correcta do medicamento;  

¥ Diminuir os erros relacionados com a medicação (administração de 

medicamentos não prescritos, troca da via de administração, erros de doses, 

etc. 

¥ Monitorizar a terapêutica;  

¥ Reduzir o tempo gasto pelo pessoal de enfermagem na administração e 

manipulação de medicamentos; 

¥ Racionalizar os custos com a terapêutica.  

 

  Assim nos SF da ULS Guarda – HSM encontram-se implementados os seguintes 

sistemas de distribuição: 

¥ Distribuição em Dose Unitária; 

¥ Distribuição Clássica ou Tradicional; 

¥ Distribuição por Reposição por Níveis: 

¥ Distribuição Personalizada; 

¥ Distribuição por Ambulatório; 

¥ Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial; 

¥ Distribuição de Medicamentos para os Centros de Saúde. 
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3.2.1- Distribuição em Dose Unitária 

 

 A Distribuição em dose unitária baseia-se na dispensa individualizada, respeitando a 

prescrição médica, dos medicamentos necessários ao doente para um período de 24 horas. 

 A distribuição de medicamentos em sistema de dose unitária surge com um imperativo 

de: 

¥ Aumentar a segurança no circuito do medicamento; 

¥ Conhecer o perfil farmacoterapêutico dos doentes; 

¥ Diminuir os riscos de interações; 

¥ Melhorar a racionalização da terapêutica; 

¥ Atribuir mais corretamente os custos; 

¥ Reduzir os desperdícios. 

  

 A distribuição é feita diariamente, com a medicação para o próximo dia, exceto ao fim 

de semana, em que na sexta-feira se prepara a medicação para todo o fim semana e nos 

feriados em que se prepara a medicação também para esse dia.  

     O circuito para este tipo de distribuição começa com o envio da prescrição médica 

para os SF. O médico prescreve em impressos próprios autocopiativos ficando o original 

branco no processo clínico do doente e o duplicado amarelo para os SF.  

     Nos tickets, o médico deve especificar todos os requisitos essenciais à identificação e 

orientação do plano terapêutico: 

¥ Medicamento: nome genérico, forma farmacêutica, dose, via de 

administração e frequência; 

¥ Utente: serviço, nome e número da cama: 

¥ Médico: assinatura legível e data da prescrição. 

 

     Após a receção da prescrição pelos SF, essa é transcrita e validada por um 

farmacêutico responsável, que a interpreta a prescrição, analisa o perfil farmacoterapêutico do 

doente e verifica se a terapêutica implementada está indicada para a situação clínica do doente 

avaliando eventuais interações medicamentosas, duplicação de terapêuticas, posologias 

inadequadas incompatibilidades, etc. 

     Os perfis farmacoterapêuticos são impressos por serviço, sendo ordenados por 

número de cama. Está também presente o nome e o número de processo do doente, medicação 
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a tomar (nome do princípio ativo do medicamento), quantidade, forma farmacêutica, 

frequência, via de administração e protocolo de toma. 

     A seguir vai proceder-se à distribuição individualizada dos medicamentos por doente 

colocando-os em cassetes próprias para este sistema de distribuição. Cada cassete é composta 

por gavetas, correspondendo cada gaveta a um doente. Cada gaveta é identificada com o 

nome do doente e o número da cama ao qual a medicação se destina. Cada cassete é 

identificada com o nome do serviço para o qual será enviada. Uma vez feita a distribuição de 

todos os medicamentos pelas cassetes, é feita uma conferência cruzada entre os técnicos. Os 

AO são os responsáveis por levar e trazer as cassetes de cada serviço em horários prés 

estabelecidos.  

Existem várias cassetes por serviço, no entanto durante a semana só são usadas duas, uma que 

fica no serviço com os medicamentos a administrar ao doente num prazo de 24 horas e outra que 

está na farmácia para ser “esvaziada” (da medicação que não foi administrada) e depois 

novamente preenchida. As restantes são usadas para a medicação dispensada para o fim de 

semana, porque como a dispensa é para três dias, são necessárias mais cassetes que as que se 

usam durante a semana. 

     As devoluções (revertências) são contabilizadas se vierem em perfeito estado e os prazos 

de validade controlados, pois é muito importante a avaliação e constante atualização do stock nos 

SF. 

     Estas devoluções são descontadas nos totais dos perfis farmacoterapêuticos dos 

respetivos serviços, para que depois seja dada a saída dos medicamentos fornecidos no 

sistema informático, para uma correcta gestão dos stocks. 

     Na Distribuição em Dose Unitária deve-se ter em conta, requisitos conceptuais de 

segurança, eficácia, rapidez, controlo e custos, requisitos técnicos e requisitos estruturais para 

um bom funcionamento deste sistema de distribuição de medicamentos.  

     Possui algumas vantagens para o utente, para os profissionais de saúde, para a farmácia e 

para a equipa de enfermagem sendo estas: 

¥ Máxima segurança e qualidade da terapêutica administrada; 

¥ Prescrição individualizada para cada doente; 

¥ Evita-se erros de transcrição; 

¥ Informação da patologia e terapêutica do doente; 

¥ Acompanhamento do perfil farmacoterapêutico do doente; 

¥ Incremento da comunicação com todo o pessoal de saúde; 
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¥ Existe menos tempo despendido pelo pessoal de enfermagem com a 

medicação; 

¥ Mais informação dada pela farmácia para uma correcta administração dos 

medicamentos. 

 

 Como desvantagens da distribuição em dose unitária temos: 

¥ Necessidade de mais estruturas e espaço no serviço de farmácia; 

¥ Necessidade de mais recursos humanos; 

¥ Maior investimento em material e equipamentos; 

¥ Requer maior disciplina na sua implementação e funcionamento. 

  

  Nestes SF, este tipo de distribuição é efetuada nos seguintes serviços: Pneumologia, 

Medicina A, Medicina B, Cirurgia Homens Cirurgia Mulheres, Cardiologia e UCIP. 

 

 

3.2.2.Distribuição Clássica ou Tradicional 

 

      A Distribuição Tradicional baseia-se numa distribuição não individualizada, de 

medicamentos e produtos, aos doentes internados. Neste sistema, os SF repõem os stocks de 

medicamentos dos vários serviços, através de requisições que o enfermeiro-chefe elabora, 

segundo uma periodicidade estabelecida, que, geralmente é semanal. O stock de cada serviço 

é controlado pelo pessoal de enfermagem, ou seja, os medicamentos e suas quantidades são 

controlados pelo enfermeiro-chefe, estando este stock adequado às necessidades do serviço. 

      As requisições são internas e informatizadas nelas consta o serviço requisitante; a 

descrição do pedido (código interno do produto, designação do produto de acordo com a 

Designação Comum Internacional (DCI), identificação da forma farmacêutica, quantidade 

requisitada e quantidade fornecida.  

      As requisições são enviadas aos SF consoante um calendário semanal pré-estabelecido 

(ANEXO E), excetuando-se os pedidos urgentes que os AO vêm buscar à farmácia num curto 

espaço de tempo. 

  Produtos farmacêuticos de grande volume (soros), antissépticos e desinfetantes 

também são incluídos nestas requisições, no entanto estas devem chegar aos SF até às Terças 

– feiras de cada semana. 
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 Quando a requisição chega à farmácia é analisada, e posteriormente aviada por um TF.  

 Os produtos farmacêuticos são colocados numa caixa de transporte com a 

identificação do serviço, no caso dos medicamentos que necessitam de ser conservados no 

frigorífico, estes são devidamente identificados com o nome do serviço e colocados no 

frigorífico da sala de distribuição até ao momento que o AO responsável se encarrega de levar 

a medicação requisitada ao serviço respetivo. 

 Os serviços que possuem exclusivamente a distribuição tradicional, para reposição dos 

stocks, são os referidos no ANEXO E. 

 Este sistema de distribuição tradicional tem como vantagens: 

¥ A grande quantidade e consequente disponibilidade de medicamentos nas 

enfermarias; 

¥ Redução do número de solicitações e devoluções à farmácia;  

¥  Menor número de recursos humanos na farmácia. 

  

  No entanto este sistema apresenta também algumas desvantagens:  

¥ Elevada percentagem de erros de medicação como duplicação de doses, 

medicamentos errados, dosagens incorretas, troca da via de administração, 

erros de transcrições da prescrição;  

¥ Reduzida intervenção clínica da farmácia;  

¥ Grande quantidade de stocks imobilizados na enfermaria;  

¥ Elevado tempo perdido pela enfermagem com medicamentos;  

¥ Perdas de medicamentos (apropriações indevidas); 

¥ Uso inadequado de medicamentos; 

¥ Dificuldade em atribuir os gastos reais com medicamentos aos doentes. 

 

 

3.2.3.Distribuição por Reposição por Níveis  

 

Certos serviços, nomeadamente os serviços de Ginecologia, Obstetrícia, Otorrino / 

Oftalmologia, Pediatria, UCI / Cardiologia e Urgências funcionam com a farmácia por um 

processo designado “rotação de carros”. Existem dois carros para cada Serviço, estando um 

no respetivo Serviço e o nos SF, mais propriamente na sala de distribuição, onde os TF vão 

repor os medicamentos, semanalmente, até chegarem ao nível pré -estabelecido. 
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Ao realizar o aviamento deste tipo de requisições, os TF têm de ter especial atenção 

aos prazos de validade dos medicamentos que ainda se encontram nos carros, de modo a que 

não haja vencimento destes prazos e posterior administração destes aos utentes. 

 Esta reposição dos stocks é feita de acordo com a periodicidade previamente definida 

pela Farmácia e o respetivo Serviço.  

 O pedido dos medicamentos para reposição dos stocks nivelados, é feito pelo 

Enfermeiro Chefe do Serviço numas folhas próprias, é validado pelo Farmacêutico e depois 

aviado por um TF. 

 Antes de os carrinhos serem enviados para o serviço, deverá ser conferida por um 

Farmacêutico ou um TF diferente do que realizou a distribuição.  

 Num dia estipulado entre os SF e o serviço ocorre a troca de carros, por intermédio 

dos AO, que mais uma vez estão responsáveis por realizar esta troca. 

 As vantagens deste método de distribuição são: 

¥ Grande arsenal terapêutico nas unidades, o que facilita o uso imediato dos 

medicamentos; 

¥ Diminui os pedidos aos SF; 

¥ Diminui as tarefas a serem executadas pelos SF. 

 As desvantagens deste método de distribuição são: 

¥ Requisições são feitas através da transcrição da prescrição médica o que 

pode ocasionar erros como trocas de medicamentos; 

¥ Aumenta do gasto com medicamentos; 

¥ Incapacidade dos SF em controlar adequadamente os medicamentos; 

¥ Desvio de medicamentos; 

¥ Mau acondicionamento de medicamentos; 

¥ Devolução de medicamentos sem identificação; 

¥ Aumenta o potencial de erros de administração de medicamentos resultante 

da falta de revisão feita pelo Farmacêutico das prescrições médicas de cada 

paciente 
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3.2.4.Distribuição Personalizada 

 

Por vezes, a medicação tem de ser ajustada especificamente para um utente específico. 

É o caso, por exemplo, dos manipulados Estes consistem em fórmulas magistrais, prescritas 

pelo Médico, preparadas exclusivamente pelos SF para aquele utente. Outra situação que pode 

ocorrer trata-se de quando os enfermeiros se dirigem aos serviços para levantar um 

medicamento específico para um doente, que por vezes até é adquirido no exterior, numa 

Farmácia Comunitária.  

As vantagens deste método de distribuição são: 

¥ Diminuição dos stocks nos Serviços; 

¥ Redução potencial de erros de medicação; 

¥ Controle mais efetivo sobre medicamentos (no caso dos manipulados); 

 

     As desvantagens deste método de distribuição são: 

¥ Perdas económicas; 

¥ Demora na preparação de medicamentos (no caso dos manipulados); 

¥ Demora na aquisição de medicamentos (no caso de medicamentos 

comprados em farmácia comunitária). 

 

 

3.2.5. Dispensa em Ambulatório  

  

 É um ato farmacêutico, ou seja, uma função assistencial do Farmacêutico Hospitalar, 

que consiste em assegurar a disponibilidade do medicamento, em tempo útil, através de uma 

prescrição médica individualizada para cumprimento de um plano terapêutico, a todos os 

doentes que por direito têm acesso aos SF, através dos respetivos Setores Ambulatórios, 

dentro de padrões de qualidade aceitáveis para a sua correcta utilização, devidamente 

embalados e identificados, assim como a dispensa de informação e aconselhamento por 

profissionais de saúde devidamente qualificados. 

 A distribuição por Ambulatório consiste no fornecimento gratuito de medicamentos 

excecionais ou básicos a utentes da ULS Guarda.  

"Esta medida traz vantagens evidentes para o utente e de racionalização económica para o Estado, já 
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que permite evitar a deslocação dos utentes ou dos seus acompanhantes às farmácias de oficina para adquirir os 

fármacos, ao mesmo tempo que afasta a compra integral de embalagens de medicamentos e se traduz numa 

redução dos gastos para os utentes" 

Decreto-Lei nº 12/2009, 

  

 Normalmente as terapêuticas injetáveis são fornecidas por um período de tempo de 30 

dias. 

 As terapêuticas orais (comprimidos, cápsulas, etc.) também são fornecidas 

basicamente para um período de um mês, sendo no entanto ponderados os casos pontuais e 

particulares que surgem no dia a dia. 

 

 

 

3.2.6.Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

 

 PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

          Os psicotrópicos e os estupefacientes atuam no Sistema Nervoso Central e 

caracterizam-se por serem medicamentos com funções de analgesia, sedação, suscetíveis de 

causar dependência física e/ou psíquica.  

          Devido a estas características, estão abrangidas por uma legislação própria e específica 

que inclui o Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro de 1993 que estabelece o “Regime Jurídico 

do Tráfico e Consumo de Estupefacientes e Psicotrópicos”; o Decreto-Lei nº 45/96 de 22 de 

janeiro de 1996 que altera o anterior; e o Decreto Regulamentar nº 61/94 de 3 de setembro de 

1994 e a Portaria nº 981/98 de 8 de junho de 1998 sobre a “Execução das medidas de 

controlo de estupefacientes e psicotrópicos”. 

 Assim todos os processos, desde a produção até à dispensa passando pela aquisição, 

prescrição e distribuição destes estão devidamente regulados, pelo que estes medicamentos 

exigem uma grande atenção no que se refere ao seu aprovisionamento, armazenamento, 

cedência, controle e registo. 

  Estes estupefacientes e psicotrópicos são adquiridos da mesma forma que os outros 

medicamentos através de uma nota de encomenda. A esta deve acrescentar-se uma fotocópia 

do Anexo VII da Portaria nº 981/98 de 8 de junho, para se validar a quantidade encomendada 

e recebida.  
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 Estes fármacos devem ser armazenados num local seguro, e como já referi nos SF da 

ULS Guarda - HSM, encontram-se armazenados num cofre fechado à chave. 

 O pedido do fornecimento destas substâncias dos serviços clínicos aos SF é feito 

através de uma requisição Anexo X segundo o modelo nº 1509 de acordo com a Portaria já 

mencionada e exclusivo da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Este modelo é composto por 

um original que fica nos SF e duplicado que vai para os serviços.  

 Quando o farmacêutico procede à dispensa destas substâncias, deve analisar a 

requisição e verificar se estão presentes os seguintes dados: nome do doente, número da cama 

ou processo, quantidade prescrita ou pedida, identificação do enfermeiro que administra o 

medicamento, data e assinaturas. Cada requisição é preenchida para um princípio ativo com a 

dosagem e forma farmacêutica. O farmacêutico responsável deve rubricar e datar assim como 

o enfermeiro que o recebeu. Caso o medicamento não seja administrado num prazo de 24 

horas, deve obrigatoriamente ser devolvido aos SF, devendo assinar o enfermeiro responsável 

pela devolução, assim como o farmacêutico que a recebeu. 

 

    HEMODERIVADOS  

 Ao abrigo do Despacho Conjunto nº 1051/2000 de 14 de setembro e Despacho do 

Ministério da Saúde nº 5/95 de janeiro são adquiridos e dispensados todos os Hemoderivados. 

 Os produtos derivados do plasma humano são acompanhados dos respetivos boletins 

de análise e certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED, apresentando um número 

do INFARMED que permite assegurar que, caso surja um lote contaminado, este é facilmente 

localizado, procedendo-se de imediato ao rasteio dos doentes em risco. Portanto na receção do 

produto toda a documentação deve estar presente e consequentemente confirmada. Todos os 

atos referentes aos hemoderivados, devem ser registados, tal inclui a requisição clínica, 

distribuição aos serviços e administração aos utentes. É utilizado um impresso modelo nº 

1804 da Imprensa Nacional Casa da Moeda com duas vias: “via serviço” e “via farmácia”. A 

via farmácia (ANEXO F) é autocopiativa e possui três quadros (A, B e C). 

 O médico que requisita o Hemoderivado preenche os quadros A e B do impresso 

modelo, que incluem o quadro identificativo do doente e do médico (Quadro A), e o quadro 

referente à requisição do Hemoderivado (Quadro B), onde deve constar o nome genérico, 

forma farmacêutica, via de administração, dose, frequência, duração do tratamento, e qual o 

diagnóstico/justificação clínica que determina a prescrição do Hemoderivado.  

 Quando a requisição chega aos SF é feita a sua análise e preenchesse o quadro C, 
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correspondente à dispensa do Hemoderivado, com: 

¥ Hemoderivado/Dose – Identificação do hemoderivado através do nome 

genérico e dosagem; 

¥ Quantidade – Determinada em função da dose/frequência e duração do 

tratamento; 

¥ Lote – É colocado o lote inscrito na embalagem; 

¥ Laboratório de origem/Fornecedor; 

¥ Número Certificado INFARMED – Cada lote de um determinado 

hemoderivado tem um nº de Certificado atribuído pelo INFARMED, que 

permite utilizar com alguma segurança todas as embalagens desse lote. O 

certificado é um comprovativo de que foram feitas análises ao lote, e que este 

se encontra conforme as especificações, estando assim autorizada a sua 

comercialização.  

  

 A “via serviço”, para além destes três quadros tem ainda um quarto o (Quadro D), 

relativo ao registo da administração, e após a administração do medicamento fica arquivada 

no processo clínico do utente. Os derivados do plasma são identificados com o nome do 

doente e do serviço a que se destinam, não podendo existir stock nas enfermarias, por isso se 

não forem administrados num prazo de 24 horas deverão ser devolvidos aos SF. A “via 

farmácia” permanece nos arquivos dos SF. 

 

 

 BENZODIAZEPINAS 

 As Benzodiazepinas, são psicofármacos depressores do SNC, sendo medicamentos 

utilizados no tratamento da ansiedade e das insónias, com efeitos tranquilizantes e 

ansiolíticos. Estão também indicadas como adjuvante da anestesia e relaxação muscular 

(como por exemplo o Diazepam) e também como anticonvulsionantes (como o Diazepam, o 

Clonazepam e o Lorazepam). É importante notar que todas as Benzodiazepinas podem induzir 

tolerância assim como dependência física e psíquica. As interações mais frequentemente 

referidas para as Benzodiazepinas são com depressores do SNC e com o álcool, por 

potenciação de efeitos. 

 Na ULS Guarda - HSM, a requisição para a dispensa de Benzodiazepinas consiste 

num documento onde o serviço requisitante deve identificar o medicamento (DCI, forma 
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farmacêutica, dosagem e código). Após isso, deve ser identificado o doente, assim como o 

número da sua cama ou o número do processo. A quantidade pedida/prescrita deve ser 

também apontada. O enfermeiro responsável pela administração deve datar e rubricar quando 

tal aconteceu bem como a quantidade administrada. Esta requisição deve ser assinada pelo 

Diretor do Serviço requisitante (aquando do pedido), pelo Diretor dos SF (aquando da 

dispensa) assim como pela pessoa responsável por entregar o (s) medicamento(s) no respetivo 

serviço e a pessoa que o(s) recebe(m).  

 

3.2.7.Medicamentos dispensados para os Centros de Saúde  

 

 Os SF da ULS Guarda - HSM são agora responsáveis por fornecer mensalmente 

medicamentos, vacinas, pensos, pomadas, cremes, soros, pílulas, DIUs e preservativos aos 

Centros de Saúde pertencentes ao distrito da Guarda: o Centro de Saúde da Guarda, de 

Manteigas, do Sabugal, de Pinhel, de Almeida, de Figueira Castelo Rodrigo, de Seia, de 

Gouveia, de Celorico da Beira, de Fornos de Algodres, da Mêda, de Trancoso e da Ribeirinha 

Guarda. 

 Os Centros de Saúde mandam para os SF as suas requisições. Essa lista é analisada e 

corrigida por um Farmacêutico (pois por vezes os centros de saúde pedem mais do que 

precisam). Depois de conferida, essas listas seguem para a sala de distribuição onde os TF vão 

aviar o pedido.  

  Tudo é devidamente acondicionado em caixas e posteriormente identificados com o 

centro de saúde a que dizem respeito. Depois, alguém de cada Centro de Saúde vem buscar a 

mercadoria correspondente, conforme um calendário pré-estabelecido (ANEXO G). 

 

Relativamente ao setor de distribuição dos SF foi possível atingir o objetivo geral de 

conhecer os vários sistemas de distribuição existentes, as suas desvantagens e vantagens, bem 

como as medidas implementadas para a distribuição de medicamentos sujeitos a controlo 

especial. 

Posso dizer que a distribuição de medicamentos foi uma constante durante todo o 

estágio, tendo a oportunidade de realizar com autonomia e rigor todos os tipos de distribuição, 

à exceção da dispensa em ambulatório. 

           Esta atividade permitiu-me o contacto com os medicamentos mais específicos para 

cada serviço, assim como o reconhecimento das requisições utilizadas, da periodicidade 
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habitual, a importância do perfil farmacoterapêutico e ainda a participação em processos 

paralelos como a interpretação da necessidade de stocks de apoio á distribuição por dose 

unitária e o enchimento destes. 

  Uma novidade para mim foi a dispensa de medicamentos para os Centros de Saúde 

pois nunca tinha realizado tal processo, que nos permite ter consciência do gasto de 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos. 

           Consegui assim concretizar os objetivos de descrever o circuito do medicamento desde 

a sua prescrição até à sua administração identificando todos os intervenientes (Médico - 

Farmácia Hospitalar - Enfermagem), bem como demonstrar capacidade de autonomia e rigor 

na execução técnica e aplicar os conhecimentos teóricos e teórico-práticos sobre situações de 

execução prática. 
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4. FARMACOTECNIA 

A Farmacotecnia (produção) é o setor dos SF onde é efetuada a preparação de 

formulações de medicamentos necessários ao hospital e que não se encontram disponíveis no 

mercado. A existência do setor de Farmacotecnia nos Hospitais do Serviço Nacional de Saúde 

permite assegurar e garantir em linhas gerais uma: 

¥ Maior qualidade e segurança na preparação de medicamentos para administrar aos 

doentes; 

¥ Resposta às necessidades específicas de determinados doentes, colmatando situações 

onde não existe disponibilidade por parte do mercado fornecedor; 

¥ Redução significativa no desperdício relacionado com a preparação de 

medicamentos; 

¥ Uma gestão mais racional de recursos. 

As principais preparações realizadas neste setor englobam: preparação de 

medicamentos citotóxicos, soluções para nutrição parentérica, preparação de outros 

medicamentos que exigem técnicas assépticas, manipulação/adaptação de especialidades 

farmacêuticas comercializadas e acondicionamento de medicamentos em dose unitária 

(reembalagem). 

As preparações supra enunciadas dirigem-se na sua grande maioria a: recém-nascidos, 

doentes pediátricos doentes idosos e doentes com patologias especiais. 

A manipulação, pode ser entendida como uma preparação, mistura, combinação, 

acondicionamento ou rotulagem de um medicamento, como resultado de uma ordem de 

prescrição ou iniciativa baseada no relacionamento médico/doente/profissional de farmácia no 

curso da prática profissional. 

 

 

4.1.PREPARAÇÃO DE MANIPULADOS DE ACORDO COM AS BOAS PRÁTICAS DE 

PREPARAÇÃO DE MANIPULADOS 

 

Os medicamentos manipulados são “medicamentos preparados segundo fórmulas 

magistrais ou oficinais, cuja preparação compete às farmácias ou SF Hospitalares, sob a direta 

responsabilidade do farmacêutico” (Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho). É assim possível 

definir dois tipos de fórmulas, segundo:  

¥ Fórmula magistral: "medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos SF 
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hospitalares segundo receita médica que especifica o doente a quem o medicamento 

se destina";  

¥ Preparado oficinal: "qualquer medicamento preparado segundo as indicações 

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

nos SF Hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos 

por essa farmácia ou serviço" (Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril).  

Todos os medicamentos devem ser preparados tendo em conta as Boas Práticas na 

Preparação de Medicamentos Manipulados referidos na portaria nº 594/2004 de 2 de junho de 

acordo com normas e requisitos aprovados pelo INFARMED. Estas boas práticas a observar 

na preparação de medicamentos manipulados em Farmácia Hospitalar, inclui normas relativas 

a pessoal, instalações e equipamentos, documentação, matérias-primas, materiais de 

embalagem, manipulação, controlo de qualidade e rotulagem.   

Segundo o Decreto-Lei nº 95/2004 de 22 de abril, artigos 1º e 6º, só se podem utilizar 

matérias-primas inscritas na Farmacopeia Portuguesa, nas Farmacopeias de outros Estados 

Partes na Conversão Relativa à elaboração de uma Farmacopeia Europeia, na Farmacopeia 

Europeia ou na documentação científica compendial e desde que os medicamentos que as 

contenham não tenham sido objetivo de qualquer decisão de suspensão ou revogação da 

respetiva autorização adotada por uma autoridade competente para o efeito. 

A área de Farmacotecnia deve corresponder ao estipulado pela Portaria n.º 594/2004, 

de 2 de junho que regula as Boas Práticas de Manipulação. Assim, a área reservada a esta 

atividade deve corresponder às especificidades do serviço a que se destina, de acordo com as 

formas farmacêuticas, natureza dos produtos e dimensão dos lotes preparados. 

Nos SF da ULS Guarda – HSM, não me foi possível observar a preparação deste tipo 

de medicamentos, pois além de estar a cargo dos farmacêuticos, durante o meu período de 

estágio, não houve a preparação de nenhum medicamento deste tipo, pois estas são muito 

raramente requisitadas. 

 

 

4.2.REEMBALAGEM 

 

     A dispensa de medicamentos em dose unitária requer por vezes, a necessidade de 

reembalar os medicamentos, quer por estes não se encontrarem adaptados a este tipo de 

distribuição, quer por serem prescritos dosagens de metades ou quartos, frações das dosagens 



ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL I 

 

GUARDA 2012 

 
41 

existentes, ajustando assim a oferta da Indústria Farmacêutica ao serviço prestado pelos SF. 

     Os comprimidos/cápsulas que estejam embaladas pelo produtor original, em folha de 

alumínio ou em blisters, que estejam em perfeito estado e que contenham as informações 

necessárias e legíveis (nome do medicamento, dosagem, lote, validade e por vezes forma 

farmacêutica) não necessitam de ser reembalados. 

     O reembalamento das formas farmacêuticas sólidas (cápsulas, comprimidos inteiros, 

metades ou quartos) é realizado com o auxílio de uma máquina semi-automática que 

acondiciona o medicamento numa embalagem unitária estanque.  

     Este procedimento é efetuado por um TF que, antes de iniciar a reembalagem limpa a 

máquina com uma gaze embebida em Álcool a 70º. Antes de colocar as unidades do 

medicamento na ranhura do disco, deve introduzir num computador ligado á máquina os 

dados respetivos do medicamento que vai ser sujeito à reembalagem. Estes dados são: 

¥ Nome genérico do medicamento; 

¥ Forma farmacêutica; 

¥ Dosagem; 

¥ Lote e prazo de validade; 

¥ Nome da instituição. 

    Esta atividade é muito importante pois pode reduzir os riscos de contaminação do 

medicamento e os erros de administração e ainda proteger o medicamento dos agentes 

ambientais. Quando se reembalam medicamentos é muito importante a data de validade 

impressa devendo seguir as seguintes regras: as formas sólidas que continuem no invólucro 

do produtor original mantêm o prazo de validade do produtor; as formas farmacêuticas a 

granel são rotuladas com um prazo de validade de meio ano a partir da data de reembalagem, 

assim como os comprimidos divididos ao meio ou em quartos.  

 

     

 No que ao método de reembalgem diz respeito, penso que reconheci e compreendi, os 

critérios que determinam que um fármaco seja reembalado em dose unitária, qual a 

informação a constar no rótulo e a importância deste processo no circuito e controlo dos 

stocks de medicamento. A realização deste processo de forma autónoma e com rigor, foi 

também uma constante ao longo de todo o período de estágio. 

 Quanto à preparação de medicamentos manipulados, tive pena de não poder ter tido a 

hipótese de ver realizar, ou mesmo de realizar, pois é uma atividade da qual gosto e que já me 
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foi possível realizar noutros campos de estágio, aplicando todos os conhecimentos teóricos e 

práticos adquiridos nas aulas. 
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5. CONCLUSÃO 

No final deste estágio, e uma vez que já relatei o que de maior importância nele 

aconteceu, pouco mais poderei acrescentar nesta conclusão, além de que esta foi uma 

experiência enriquecedora por mim vivida. Possibilitou-me o contacto direto com uma das 

possibilidades de trabalho, que poderei vir a desempenhar, trouxe-me uma série de novos 

conhecimentos e deu-me oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos ao 

longo destes anos de estudo teórico, assim como, aumentar a minha autoestima e o 

conhecimento da realidade profissional, compreendendo possíveis diferenças entre a teoria e a 

prática. 

O tempo em que decorreu este estágio foi satisfatório, pois os orientadores procuraram 

que tivesse contacto com todas experiências, o que se revelou muito enriquecedor. Estiveram 

sempre atentos relativamente à realização das diferentes atividades, corrigindo os aspetos 

inadequados e ensinando novas técnicas. 

Considero que todas dificuldades, com que me deparei, foram superadas com o meu 

empenho pessoal, motivação, dedicação e esforço; assim como com a imprescindível ajuda, 

colaboração e orientação dos orientadores que sempre se mostraram disponíveis para 

explicitar e clarificar todas as dúvidas e todas as atividades que foram realizadas, o que veio a 

favorecer o cumprimento dos objetivos que haviam sido delineados. 

Outro fator positivo e de extrema importância neste estágio foi o ótimo ambiente dos 

SF e de todo o pessoal que ali trabalha, assim como com as minhas colegas de estágio com 

quem criei laços de amizade e de entreajuda, pois fizeram com que a integração na rotina 

fosse um processo fácil e com o mínimo de problemas possíveis. Além disso, 

proporcionaram-me condições para o desenvolvimento de atividades com autonomia, o que 

fomentou a minha capacidade de me adaptar verdadeiramente à realidade do dia a dia de um 

TF numa farmácia hospitalar, adotando rotinas e técnicas de realização das diferentes tarefas. 

 Finalmente, no que se refere ao trabalho por mim desenvolvido, penso ter atingido 

com êxito os objetivos delineados para este estágio, visto ter-me empenhado na concretização 

das atividades traçadas para este estágio.  

 Considero que aprendi muito ao longo deste estágio, contribuindo de um modo 

positivo para a minha formação e evolução, quer profissional, quer pessoal.  

Gostaria por fim de expressar o meu mais sincero agradecimento a todos os profissionais de 

saúde que trabalham nos SF da ULS Guarda – HSM, que tornaram possível a realização deste 
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estágio, em especial às minhas coordenadoras por toda a atenção, dedicação e apoio prestado. 
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7. ANEXOS 

ANEXO A – CALENDÁRIO DE ESTÁGIO 
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 ANEXO B – PLANTA DOS SF DA ULS GUARDA - HSM 

 

 

1. Farmácia Central (Armazém) 

2. Sala de Distribuição 

3. Zona de Atendimento 

4. Sala dos Técnicos 

5. Área dos Sujos 

6. Sala de Reembalagem 

7. Serviços Administrativos 

8. Entrada / Receção 

9. Laboratório 

10. Vestuário 

11. Biblioteca 

12. Gabinete do Diretor dos Serviços Farmacêuticos 

13. Sala dos Farmacêuticos / Ambulatório 
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ANEXO C – GUIA DE REMESSA/FACTURA 
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ANEXO D – NOTA DE ENCOMENDA 
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ANEXO E - CALENDÁRIO DE REQUISIÇÕES DA DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL 
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 ANEXO F – “VIA FARMÁCIA” DE REQUISIÇÃO DE HEMODERIVADOS 
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ANEXO G - CALENDÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS CENTROS 

DE SAÚDE 

 


