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“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se 

arrepende.” 
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1.INTRODUÇÃO 

  

 O presente relatório surge no âmbito da unidade curricular de Estágio Profissional 

II, do 4º ano, do 2º semestre, do Curso de Farmácia do 1ºciclo, da Escola Superior de 

Saúde da Guarda. O estágio realizou-se no período compreendido entre os dias 23 de 

Fevereiro de 2014 e o 12 de Maio de 2015 na Farmácia do Centro Hospitalar Tondela-

Viseu, e perfez o total de 500 horas. A orientação do estágio foi realizada pela Dra. 

Anabela Andrade e a supervisão pela professora Anabela Santos. O horário definido 

pelo local de estágio para a concretização do estágio foi das 09:00h às 18:00h (horário 

continuo com 30 minutos de pausa para almoço). 

 O estágio é parte integrante, obrigatória e fundamental para a licenciatura em 

Farmácia. Os objetivos gerais interpostos pelo plano de estágio profissional II são o 

desenvolvimento de competências científicas e técnicas que permitam a realização de 

atividades subjacentes à profissão do Técnico de Farmácia (TF), o enquadramento nas 

áreas de intervenção profissional, aplicação de princípios éticos e deontológicos e 

responder a desafios com criatividade e inovação. 

O estatuto legal da carreira de TF, estabelecido no Decreto-Lei nº 564/99 de 21 de 

Dezembro, refere como conteúdo funcional do técnico de farmácia o desenvolvimento “ 

de atividades no circuito do medicamento, tais como análises e ensaios farmacológicos, 

interpretação da prescrição terapêutica e de fórmulas farmacêuticas, na sua separação, 

identificação e distribuição, controlo da conservação, distribuição e stocks de 

medicamentos e outros produtos de saúde, informação e aconselhamento sobre o uso de 

medicamentos”. (1) Como tal, com este estágio pretende-se que sejam realizadas as 

seguintes atividades:  

 Receção de encomendas;  

 Controlo de prazos de validade;  

 Distribuição em dose unitária; 

 Reposição por Níveis; 

 Distribuição Tradicional; 

 Manipulação de fórmulas não estéreis; 

 Manipulação de fórmulas estéreis; 
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 Reembalagem de medicamentos 

No presente relatório irei descrever as características da farmácia, as atividades 

desenvolvidas no circuito do medicamento bem como de todos os serviços prestados na 

farmácia, terminando com uma reflexão crítica.  
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2.FARMÁCIA HOSPITALAR  
 

De acordo com o Decreto de Lei n.º 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962, do 

regulamento geral da Farmácia hospitalar, artigo 1.º, a Farmácia Hospitalar é designada 

por “… o conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares 

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

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

que lhes couber …”.(2) 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) são departamentos com 

autonomia técnica e científica, sujeitos à orientação geral dos órgãos de administração 

dos hospitais, perante os quais respondem pelos resultados do seu exercício. É o serviço 

que, nos hospitais, assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, 

eficácia e segurança dos medicamentos. Integra as equipas de cuidados de saúde e 

promove ações de investigação científica e de ensino.  

De acordo com o mesmo Decreto de Lei acima referido, Artigo 2.º, os SFH “ … 

constituem departamentos com autonomia técnica, sem prejuízo de estarem sujeitos à 

orientação geral dos órgãos de administração perante os quais respondem pelos 

resultados do seu exercício…”. (2) 

O Técnico de Farmácia Hospitalar é o profissional responsável pelas análises e 

ensaios farmacológicos, pela interpretação da prescrição terapêutica e de fórmulas 

farmacêuticas, pela preparação, identificação e distribuição de medicamentos, controlo 

de conservação, distribuição e stocks de medicamentos e outros produtos de saúde. 
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3.CENTRO HOSPITALAR VISEU-TONDELA 
 

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), criado pelo Decreto-Lei n.º 

30/2011, de 2 de Março, engloba o Hospital São Teotónio – Viseu e o Hospital Cândido 

Figueiredo – Tondela e tem a sua sede em Viseu.  

O CHTV – Unidade de Viseu é um hospital polivalente, localiza-se na cidade de 

Viseu e abrange os centros de saúde de Viseu, Mangualde, São Pedro do Sul, Oliveira 

de Frades, Sátão, Tabuaço, Tarouca, Lamego, Aguiar da Beira, Moimenta da Beira, 

Santa Comba Dão, Penedono, Vila Nova de Paiva, Armamar, Penalva do Castelo-

Centro de Saúde de Penalva do Castelo e Carregal do Sal. (3) 

A unidade de Viseu (figura I) possui um total de 632 camas distribuídas pelas 

seguintes valências: quatro Medicinas, Unidade Intermédia de Medicina, quatro 

Cirurgias, três Ortopedias, Medicina Física e de Reabilitação, Cardiologia, Cirurgia 

Vascular, Hematologia, Urologia, Neurocirurgia/Unidade de Acidentes Vasculares 

Cerebrais (AVC’s), Neurologia, Gastroenterologia, Nefrologia, Oftalmologia, 

Otorrinolaringologia, Pneumologia, Obstetrícia e Pediatria. O Hospital dispõe também 

de três Serviços de Urgência (Geral, Obstétrica/Ginecológica e Pediátrica). 

O Hospital de Dia tem para oferecer à população as seguintes valências: 

Oncologia médica, Cardiologia, Dermatologia, Gastrenterologia, Imunoalergologia, 

Consulta da dor, Imunohemoterapia, Pediatria, Neurocirurgia, Endocrinologia/Nutrição, 

Cirurgia I, Cirurgia II, Psiquiatria/Unidade de dia, Hemodiálise, Diálise peritoneal, 

Unidade do Sono, Pneumologia, 

Cirurgia Plástica/Maxilo-facial, 

Doenças infeciosas, Cirurgia 

pediátrica, Oftalmologia, 

Hematologia, Ortopedia, Ginecologia, 

Obstetrícia, Urologia, Cirurgia 

Vascular. (4) 

 

        Fig. 1 - Instalações atuais do CHTV 
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3.1. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

Os SF asseguram nos hospitais a terapêutica medicamentosa aos doentes, 

garantindo a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integra as equipas de 

cuidados de saúde e promove ações de investigação científica e de ensino. (5)  

Os SH do CHTV localizam-se no piso 1 e está aberta desde as 9h até às 18h. Das 

18h até às 24h é enviada a terapêutica das prescrições alteradas e de urgência por um 

técnico, sendo assegurada a disponibilidade da terapêutica a partir dessa hora por um 

Farmacêutico de serviço. 

 

Os SH do CHTV – Unidade de Viseu são constituídos por diversas salas de 

trabalho, entre as quais: sala de distribuição tradicional, sala de ambulatório, sala da 

dose unitária, sala de validação da dose unitária (farmacêuticos), secretaria, sala do 

pessoal, sala de reuniões, gabinete da diretora dos Serviços Farmacêuticos, Armazém 

Geral, sala de Receção, laboratório de preparações estéreis, sala de validação dos 

citotóxicos, laboratório de preparações não estéreis, gabinete de ensaios clínicos, sala de 

reembalagem, sala de lavagem, sala de armazenamento de medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos (cofre), câmara frigorífica e casas de banho com os 

respetivos vestiários.  

 

 

3.2. RECURSOS HUMANOS 

Nos SFH existem funções essenciais que, para serem executadas, precisam de 

profissionais com conhecimentos especializados, em termos teóricos e práticos, para o 

bom desempenho das funções.  

Nos SFH do CHTV-Unidade de Viseu, trabalham um total de 30 colaboradores. 

Sendo eles: 

 15 Técnicos de Farmácia; 

 10 Farmacêuticos; 

 7 Assistentes Operacionais; 

 3 Assistentes Técnicos; 
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3.3. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

Os SFH do CHTV deram início ao processo de certificação do serviço pela NP 

EN ISSO 9001 2008, em Fevereiro de 2010. (6)  

O sistema de gestão de qualidade (SGQ) tem como principais objetivos definir 

as metodologias e as responsabilidades de modo a assegurar, de uma forma sistemática 

e eficaz, o envolvimento de todos os colaboradores, a satisfação dos clientes e a 

melhoria da eficácia e da eficiência dos processos. O seu desenvolvimento e 

implementação tem implícito o cumprimento dos requisitos legais, normativos e outros 

aplicáveis.  

Os princípios inerentes à Gestão da Qualidade devem ser uma preocupação 

constante de todos os colaboradores dos SFH, sendo da competência do Conselho de 

Administração cumprir e fazer cumprir a regulamentação definida neste âmbito.  

 

 

3.4. SISTEMA INFORMÁTICO 

O sistema informático em vigor nos serviços farmacêuticos do CHTV é o 

sistema de gestão integrada do circuito do medicamento (SGICM). Este sistema tem 

como base dar informação a todos os profissionais de saúde do hospital (farmacêuticos, 

técnicos de farmácia, médicos e enfermeiros), facilitar o registo de informação (planos 

terapêuticos, protocolos clínicos…), permitir a monotorização do plano terapêutico e 

garantir a segurança dos processos. É então um sistema maioritariamente focado no 

doente, tendo como objetivo servir o doente com segurança, eficácia, racionalidade e 

eficiência.   

Este sistema permite executar a validação de prescrições, definição dos 

conteúdos quantitativos e qualitativos do mapa terapêutico, introduzir stocks, fazer 

devoluções, fazer o controlo dos prazos de validade, fazer controlo de qualidade e ter 

acesso a toda a informação sobre os medicamentos de cada doente. O uso deste sistema 

informático permite uma gestão mais eficiente dos medicamentos e produtos de saúde e 

a minimização de possíveis erros nas terapêuticas. 
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4. CIRCUITO DO MEDICAMENTO 
 

A principal missão da FH enquadra-se nas diferentes fases do circuito do 

medicamento, ou seja, na gestão do medicamento, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos, garantindo o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições 

aos utentes. O Circuito do Medicamento, produtos farmacêuticos e dispositivos 

Médicos, desde a sua encomenda até à administração ao utente, é um circuito lógico, 

que se encontra esquematizado da seguinte forma: 

1. Seleção e Aquisição de medicamentos e dispositivos médicos; 

2. Receção (Desempacotamento, Conferência e Registo); 

3. Armazenagem (Armazém Geral e/ou produtos de grandes rotação, Soluções de 

grande volume, Cofre (psicotrópicos e estupefacientes), Frigorífico 

(medicamentos termolábeis); 

4. Preparação (Reembalagem e Preparações estéreis e não estéreis;  

5. Dispensa/Distribuição (Dose unitária, Tradicional, Reposição por Níveis e 

Ambulatório); 

 

4.1. SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS  

 A seleção de medicamentos deve ter por base o Formulário Hospitalar Nacional 

do Medicamento (FHNM) e a adenda ao FHNM de forma a satisfazer as necessidades 

terapêuticas de todos os utentes do hospital. Existem dois farmacêuticos que estão 

responsáveis por selecionar e adquirir os medicamentos aos mais baixos custos e com a 

garantia de adaptação aos equipamentos que o CHTV possui (FDS). Aquando da 

aquisição é efetuada uma nota de encomenda. 

No CHTV a gestão de stocks é realizada informaticamente, apesar de por vezes 

existir uma discrepância entre as existências informáticas e as reais. Por esta razão é 

necessário existir uma boa comunicação entre os vários colaboradores dos SFH de 

modo a haver uma gestão de stocks bem articulada para que não haja falta de produtos e 

desta forma proceder a uma dispensa de medicamentos eficiente.  
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4.2. RECEÇÃO DE MEDICAMENTOS  

 É da responsabilidade dos SFH a aquisição, preparação, controlo analítico e de 

conservação dos medicamentos, bem como a 

participação em comissões de seleção e implementação 

de um sistema racional e seguro de distribuição dos 

mesmos.  

 A conferência é efetuada no cais de receção de 

mercadorias, terminando na sala de receção de 

encomendas (figura II). 

        Fig.2 – Cais de receção de encomendas 

 

No ato da receção de medicamentos é necessário o técnico responsável fazer 

uma avaliação qualitativa (aspeto geral, rotulagem, acondicionamento, transporte, 

embalagem, características organoléticas), e quantitativa (denominação comum 

internacional, nome comercial, quantidade, dosagem, forma farmacêutica, lote e prazo 

de validade). É necessário ainda, verificar se os medicamentos recebidos estão de 

acordo com a nota de encomenda (arquivada no dossier respetivo na sala de receção) 

É necessário os medicamentos virem acompanhados pela respetiva guia de 

transporte, guia de remessa ou da respetiva fatura. Quando acompanhados pela guia de 

transporte ou pela guia de remessa, a fatura chegará posteriormente aos SFH para que 

seja efetuado o devido pagamento. A fatura vem sempre em duplicado, sendo que o 

duplicado é guardado no arquivo da farmácia.  

Posteriormente, é necessário dar entrada da encomenda no sistema informático 

(Execução operacional - Entradas do exterior - Receção de mercadorias), sendo 

necessárias as seguintes informações: número do documento, prazo de validade, lote, 

quantidade, número da nota de encomenda, data do documento, tipo de documento, data 

de entrada e o preço. A nota de encomenda é anexada à fatura e entregue nos serviços 

administrativos. 

O passo seguinte é imprimir as etiquetas para os blisters que não contenham a 

informação necessária (DCI, dosagem, prazo de validade e lote), para que se possa 

proceder à etiquetagem.  
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Existem medicamentos que exigem um processo de receção mais complexo. São 

eles os Hemoderivados e os Psicotrópicos ou Estupefacientes. Os medicamentos 

Hemoderivados devem vir sempre acompanhados do boletim de análise emitido pelo 

INFARMED que autoriza o lote assinado pelo diretor do laboratório de biologia e 

microbiologia e pelo diretor da direção de comprovação de qualidade, que contém: lote, 

dosagem, quantidade, número de unidades, substância ativa, embalagem, autorização de 

introdução no mercado (AIM), prazo de validade do lote, data do certificado Europeu de 

libertação do lote e data da receção da totalidade da documentação no INFARMED. 

Aquando da receção de algum destes medicamentos é registado a denominação comum 

internacional (DCI), prazo de validade, lote e quantidade nas respetivas fichas do 

produto.  

Outra exceção trata-se das matérias-primas que devem vir acompanhadas do 

respetivo boletim de análise, que após ser conferido pelo farmacêutico responsável, torna 

possível o reencaminhamento das matérias-primas para o laboratório. 

 

O técnico responsável por este setor tem ainda a função de mensalmente controlar 

os prazos de validade, através de uma listagem com os medicamentos com prazo de 

validade igual ou inferior a 3 meses. No caso da existência de produtos nessa situação é 

necessário entrar em contacto com o laboratório para que estes possibilitem a troca dos 

produtos. Os medicamentos que o prazo de validade já tenha expirado, são recolhidos e 

colocados na sala de lavagem, devidamente identificados. 

 

4.3. ARMAZENAMENTO 

 

Uma vez concluído o processo de receção de encomendas é necessário 

armazenar os produtos. Esta é uma etapa de grande importância, uma vez que deverá 

garantir não só a estabilidade dos medicamentos como também a acessibilidade destes. 

Segundo a Farmacopeia Portuguesa (FP) existem condições de armazenamento 

que devem ser respeitadas, tais como:  

 Temperaturas máximas de 25ºC;  

 Humidade inferior a 60%;  

 Luminosidade (medicamentos fotosensíveis);  
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 Medicamentos que necessitam de refrigeração devem ser conservados no 

frigorífico (Anexo I) com temperatura compreendida entre 2 a 8º C (7). 

 

Os medicamentos que não exigem condições especiais de armazenamento são 

colocados no Armazém Geral, na sala da Distribuição Tradicional e na sala da Dose 

Unitária.  

No Armazém Geral, (Anexo II) estão armazenados os medicamentos de maior 

volume e em maior número de unidades. Estes estão armazenados em prateleiras 

previamente identificadas, por ordem alfabética de princípio ativo e por ordem crescente 

de dosagens e, em alguns casos específicos, por grupos farmacoterapêuticos (alguns 

citotóxicos, antibióticos, antivíricos). Ainda em prateleiras, encontram-se arrumados 

também por ordem alfabética, o material de penso, desinfetantes de menor volume, 

dietas lácteas e outros suplementos nutricionais. Os produtos de maior volume estão 

organizados em paletes (soros, bolsas de nutrição, desinfetantes e antissépticos). Os 

citotóxicos têm um armário próprio no armazém geral (Anexo III), enquanto, os 

psicotrópicos e estupefacientes têm uma sala própria (Anexo IV) e são armazenados no 

respetivo cofre por ordem alfabética de DCI. 

Na sala da Distribuição Tradicional, todos os medicamentos e produtos 

farmacêuticos estão armazenados nas prateleiras por ordem alfabética de princípio ativo 

e por ordem crescente de dosagem. Alguns casos específicos como: antibióticos, 

material de penso, colírios e antídotos estão agrupados pelas respetivas famílias, 

também por ordem alfabética. Os medicamentos provenientes da Alliance HealthCare 

estão armazenados na mesma secção, também por ordem alfabética. 

Relativamente à sala de Dose Unitária, os medicamentos estão armazenados nos 

dois automatismos existentes na sala, o Kardex e a Fast Dispensed System (FDS). 

Existem também na sala gavetas de apoio à dose unitária (organizados por ordem 

alfabética de DCI). 

Todos os medicamentos e produtos farmacêuticos são armazenados segundo o 

método FIFO, que prioriza a ordem cronológica da entrada dos produtos em stock, ou 

pelo prazo de validade, nos casos em que o prazo de validade do medicamento ou 

produto em causa, assim o determinem. 
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4.4. DISTRIBUIÇÃO 

A distribuição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

é uma função da Farmácia Hospitalar que, através de circuitos próprios, torna disponível 

a terapêutica correta, nas quantidades corretas e nas melhores condições de 

conservação, de forma a cumprir a prescrição médica para cada doente da instituição. A 

distribuição de medicamentos por parte dos SFH tem também como objetivo o uso 

seguro e racional de medicamentos tanto para os doentes internados como os doentes 

em regime de ambulatório. Os circuitos de distribuição de medicamentos 

implementados devem ser adequados à realidade de cada hospital e às características da 

própria terapêutica, e assim assegurar que a prescrição médica é seguida corretamente, e 

ainda, prevenir ou reduzir os erros de medicação, controlando sempre que possível os 

custos. 

No CHTV utilizam-se a distribuição tradicional, em dose unitária, de reposição 

de níveis e em ambulatório. 

 

4.4.1 Distribuição tradicional 

 

Este setor recebe diariamente pedidos eletrónicos, efetuados pelo enfermeiro-

chefe de cada serviço clínico, e pedidos manuais (modelos próprios, justificação 

clínica), por forma a repor o stock de cada serviço. 

Os pedidos contêm o nome do serviço a fornecer, os medicamentos com as 

respetivas dosagens e a quantidade necessária. Sempre que conveniente, os 

medicamentos a dispensar são retirados da embalagem original, acondicionados em 

sacos de plástico com a identificação do DCI, dosagem, forma farmacêutica e 

quantidade. No caso de haver medicamentos termolábeis, estes vão acondicionados 

numa mala térmica com uma etiqueta indicativa “ Medicamento de frio. Conservar entre 

2º-8ºC”. Os medicamentos de cada serviço são acondicionados na respetiva caixa. 

Posteriormente, procede-se ao registo da saída 

da medicação no sistema informático pelo TF 

e é emitida uma guia de satisfação. 

 

Fig. 3 – Mapa de satisfação de 

pedidos 
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Neste sector, existem dias definidos para a entrega dos pedidos (figura III), 

sendo que estes devem ser atendidos até à véspera da entrega de modo a estarem 

prontos sem atrasos no dia respetivo. O assistente operacional (AO) desloca-se à 

farmácia para levar os medicamentos e/ou os produtos farmacêuticos para o serviço 

respetivo.  

Os desinfetantes, as soluções injetáveis de grande volume e as garrafas de 

oxigénio também são enviados para os serviços através deste sistema de distribuição, 

existindo também, para estes produtos, as respetivas requisições. O atendimento das 

soluções injetáveis de grande volume é realizado por um TF e por um AO, o dos 

desinfetantes é feito apenas pelos AO, tendo um TF que conferir no final. O 

atendimento das garrafas de oxigénio pode ser efetuado por qualquer um dos 

colaboradores da farmácia. O atendimento dos injetáveis de grande volume é efetuado 

com um dia de antecedência e dos desinfetantes no dia correspondente ao serviço. O 

débito no sistema informático funciona da mesma forma.  

Este sector é também dotado de um mecanismo de 

transporte por vácuo (figura IV) em contacto com todos os 

serviços, que está em contacto com os serviços clínicos do 

hospital. Quando existe um pedido urgente este é enviado ao 

serviço por esta via.  

 

        Fig. IV – Sistema de Vácuo 

 

4.4.2 Reposição por níveis 

 

Em alguns serviços, a reposição é feita por níveis. É estabelecido um stock fixo 

por serviço para cada medicamento, baseado na análise do consumo em períodos 

anteriores, sendo também definida a periodicidade da reposição.  

Este método de distribuição traz várias vantagens, pois permite que haja sempre 

alguns medicamentos em stock nos serviços e diminui os pedidos de requisição aos 

SFH, no entanto, pode acarretar algumas desvantagens, como por exemplo, trocas de 

medicamentos e desvio de medicamentos. 
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Neste Centro Hospitalar a reposição dos stocks é feita semanalmente para os 

serviços de obstetrícia A, obstetrícia B, bloco operatório e urgência obstétrica. O pedido 

é criado pelo TF no sistema informático, que consiste numa listagem de medicamentos 

previamente definidos. Essa listagem define o nível gaveta deve conter de cada 

medicamento. O TF responsável pela reposição faz a contagem das unidades que 

restaram da semana anterior e repõe a quantidade que falta para completar o nível. Além 

da contagem, os TF verificam os prazos de validade dos níveis já existentes no carrinho. 

Após a reposição dos medicamentos, debita-se o pedido. 

A cedência de psicotrópicos e estupefacientes faz parte também deste sistema de 

distribuição.  

Estas são substâncias sujeitas a legislação especial e que, apesar das suas 

propriedades benéficas apresentam alguns riscos, podendo induzir habituação e até 

dependência, quer física quer psíquica.  

A dispensa destes medicamentos é executada pelos TF através de requisições 

informáticas ou manuais e fichas específicas. O enfermeiro dirige-se à farmácia com a 

respetiva ficha de controlo de estupefacientes, o TF verifica se a ficha (Anexo V) está 

devidamente preenchida e procede à cedência do medicamento em questão, entregando 

uma ficha nova ao enfermeiro. No cofre, a organização é por ordem alfabética de DCI e 

por ordem crescente de dosagem. Cada medicamento estupefaciente/psicotrópico tem 

ficha de prateleira onde são anotadas as quantidades que entram e saem com a 

obrigatoriedade de registo do lote do medicamento.  

 

4.4.3 Distribuição em dose unitária 

 

 A distribuição em dose unitária (DDU) é um 

método coordenado e controlado de dispensa de 

medicamentos, onde estes são dispensados em doses 

unitárias de acordo com o perfil farmacoterapêutico 

de cada doente. A medicação é distribuída em malas 

(figura V) que contêm várias gavetas cada uma delas 

correspondente a um doente internado nesse serviço e onde se coloca a terapêutica para 

24h. Excecionalmente ao sábado e véspera de feriado preparam-se as referidas malas 

com medicação para o dia seguinte (48h).           

Fig. 5 – Sala de distribuição em dose unitária 
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 No CHTV pode ser considerado o principal sistema de distribuição e que exige 

maior tempo dedicado por parte dos profissionais de farmácia. Assim, este sistema de 

distribuição tem como vantagens racionalizar a distribuição de medicamentos e a 

terapêutica farmacológica, reduzir os erros de medicação e o tempo gasto pelos 

enfermeiros com o medicamento, permitir monitorizar a terapêutica, diminuir os custos 

com a terapêutica, ter um maior controlo nos stocks e nas validades, facilidade para 

efetuar devoluções de medicamentos, proporcionar uma maior segurança para o 

paciente.  

Na DDU a prescrição também chega via online e é validada por um 

farmacêutico. Após esta validação, são gerados mapas gerais dos serviços.  

O processo de preparação dos medicamentos a distribuir pode ser totalmente 

manual ou com o apoio de equipamentos semiautomáticos, Kardex e FDS.  

 

Sistema Manual 

 

De acordo com o sistema manual, a preparação da medicação individualizada é 

feita manualmente de acordo com o mapa terapêutico gerado informaticamente que, 

emitido por doente ou medicamento torna percetível qual o medicamento prescrito, a 

forma farmacêutica, dosagem, via de administração, frequência e respetiva quantidade 

para um período de 24horas, exceto ao fim-de-semana em que a preparação da 

terapêutica é feita a dobrar, para um período de 48horas. Neste sector existe também 

uma zona destinada aos antibióticos e aos produtos de menor rotatividade. 

  

Sistemas semiautomáticos de dispensa de medicamentos 

 

Os equipamentos semiautomáticos vêm possibilitar uma preparação da 

medicação mais eficaz, uma diminuição do tempo de preparação da medicação, maior 

facilidade de armazenamento, dado diminuir significativamente o espaço utilizado para 

a arrumação de medicamentos neste sector e uma diminuição do número de pessoas 

necessárias para a distribuição. 

 

Kardex® 

O Kardex® vertical é constituído por dispositivos rotativos (verticais) que 

movimentam prateleiras, compostas por gavetas, onde cada uma tem ao dispor um 
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medicamento diferente. O Kardex® contém incorporado um sistema informático que se 

encontra articulado com o sistema informático SGICM.  

Após a chegada do serviço a preparar o Kardex® vai-se movimentado de modo 

a disponibilizar todos os medicamentos em stock necessários para os doentes. No ecrã 

do computador acoplado vai sendo indicado o medicamento a retirar, quantidade e o 

doente e cama a que se destina. A gaveta que corresponde ao medicamento a ser 

dispensado é sinalizada por uma luz 

vermelha. Após retirar a medicação o TF 

coloca-a na respetiva cama e valida esse 

movimento carregando num dos três 

botões que se encontram na parte inferior 

do balcão, passando para o doente seguinte 

ou para o medicamento seguinte, no caso 

de não haver mais nenhum doente a 

realizar a mesma terapêutica.      Fig. 6 - Kardex® 

No final emite uma lista de produtos externos (todos os produtos que não são 

colocados no kardex®, como por exemplo produtos de grande volume) e uma lista de 

incidências (lista de produtos que estão sem stock no kardex®). A reposição do 

Kardex® é feita todos os dias de manhã através de uma listagem que indica todos os 

medicamentos com stock abaixo do mínimo definido.  

 

 

FDS® 

O sistema FDS® (figura VII) armazena fórmulas orais sólidas em cassetes 

calibradas. Cada cassete comporta um número variável de comprimidos. Cada cassete é 

calibrada individualmente, de forma a dispensar apenas um comprimido por comando.  

Aquando do envio do mapa de distribuição de medicamentos o FDS® recebe 

informaticamente toda a informação de medicação que deve ser reembalada para cada 

doente em cada serviço clinico.  

As formas farmacêuticas orais sólidas, no FDS®, são reembaladas em fitas 

identificadas com o serviço, o nome do doente e o número de cama. Cada fita de 

medicamento contém o DCI, dosagem, número de lote e prazo de validade. Após 

finalizada toda a dispensa e conferência da medicação (verificar se a quantidade e 
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qualidade dos medicamentos está em conformidade), o TF coloca o rolo da medicação 

por cima da mala de dose unitária do serviço correspondente.  

No final do dia, o técnico responsável pelo 

FDS®, retira a listagem das quantidades existentes e faz 

um pedido de desblistração aos AO por forma a  repor o 

stock no dia seguinte.  

A medicação parametrizada para o Kardex® não 

se encontra no FDS® e vice-versa, para que não haja 

repetição da terapêutica quando a mala do serviço 

clinico for preparada.  

 

Fig. 7 - FDS® 

O processo de preparação de medicamentos com o apoio de sistemas 

semiautomáticos, visa reduzir a probabilidade da ocorrência de erros e do tempo 

destinado a esta tarefa, além disso permite a diminuição de recursos humanos na 

preparação das malas dos módulos de dose unitária.  

 

Alteradas e Devoluções 

 

Após a realização da DDU efetuam-se as alterações às prescrições, quer 

enquanto a mala ainda se encontra na farmácia quer quando as malas já estão no 

serviço.  

Após a validação por parte do farmacêutico, os TF têm acesso ao mapa de 

alteradas. Nele constam todas as alterações à prescrição inicial, indicando a medicação a 

acrescentar ou retirar. No caso de as malas de dose unitária já se encontrarem nos 

respetivos serviços clínicos, apenas se processa terapêutica a acrescentar para cada 

doente. Esta medicação é enviada em sacos plásticos identificados com o nome do 

doente, a cama e o serviço.  

 Aquando da ida das malas de dose unitária para os serviços, os AO entregam nos 

SFH as malas do dia anterior. Estas trazem a terapêutica que não foi administrada no dia 

anterior ao utente. Tal facto pode acontecer por diversos motivos, o doente ter tido alta, 

ter falecido, terem ocorrido alterações na terapêutica, o doente ter-se recusado a tomar a 

terapêutica, medicação a utilizar em emergência que não foi administrada, entre outros. 
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O TF verifica todas as gavetas e retira toda a medicação aí existente. Através do 

software, efetua a devolução ao stock dos SFH, por serviço, medicamento a 

medicamento. De seguida procede-se à colocação dos mesmos nas respetivas gavetas ou 

prateleiras do stock dos SFH. Durante este processo deve ter-se em atenção o estado da 

medicação devolvida, devendo ser excluídas de devolução as formas farmacêuticas com 

blisters abertos, informação do princípio ativo danificada, validade ou lote não 

percetível ou ampolas partidas. Neste tipo de situações não se efetua a devolução e 

coloca-se a medicação no contentor amarelo existente no setor.  
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5. FARMACOTECNIA  
 

A farmacotecnia consiste num setor de manipulação e preparação de formas 

farmacêuticas, envolvendo procedimentos estéreis e não estéreis, sempre com um 

elevado nível de segurança, qualidade e eficácia. As operações de manipulação, 

conservação, rotulagem e controlo de formas farmacêuticas deverão efetuar-se num 

espaço adequado, concebido para estes fins e localizado no interior dos Serviços 

Farmacêuticos, ou seja, no laboratório. Sendo a área deste suficiente para evitar riscos 

de contaminação durante as operações de preparação. 

Dependendo do perfil e diagnóstico de cada doente (idade, capacidade de 

deglutição, entre outros), quer seja em regime de internamento ou de ambulatório, 

torna-se muitas vezes necessária a preparação de formulações específicas para esse 

doente. Também se realizam preparações com o objetivo de colmatar faltas de 

medicamentos por parte dos laboratórios (dosagens e formas farmacêuticas – 

suspensões por exemplo).  

A realização de manipulados deve seguir as Boas práticas de preparação de 

medicamentos manipulados que consta na portaria nº 594/2004 de 2 de Junho (8).  

Segundo o Decreto-lei nº 95/2004 de 22 de Abril, que regula a prescrição e a 

preparação de medicamentos manipulados, entende-se por medicamento manipulado 

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

responsabilidade de um farmacêutico”(9), sendo estes definidos da seguinte maneira:  

 Fórmula magistral: “medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos 

serviços farmacêuticos 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 serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado 

diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço.” 

 

No CHTV a farmacotecnia está dividida em três importantes áreas, sendo elas: 

 Unidade de reembalagem; 

 Unidade de manipulação clínica de formulações não estéreis;  

 Unidade de manipulação clínica de formulações estéreis;  
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5.1. Unidade de Reembalagem  

 

O objetivo principal da reembalagem é de permitir aos SFH disporem do 

medicamento, na dose prescrita, de forma individualizada, permitindo assim, reduzir o 

tempo de enfermagem dedicado à preparação da medicação a administrar, reduzir os 

riscos de contaminação do medicamento, reduzir os erros de administração e uma maior 

economia. 

Assim, como alguns dos medicamentos estão sujeitos a fracionamento, é 

necessário manter as condições de assepsia de modo a evitar contaminações por fatores 

externos. Deste modo, a unidade de reembalgam dos SFH do CHTV é constituída por: 

Zona cinzenta - Onde se encontra o stock de formas orais sólidas utilizadas para 

abastecer o FDS®, para fracionamento e posterior reembalamento.  

Zona Branca - Área de trabalho destinada ao fracionamento de formas orais sólidas 

suscetíveis de serem fracionadas, 

garantindo a sua eficácia terapêutica. 

(figura VIII) A realização desta atividade 

obriga o profissional responsável a 

utilizar o equipamento de proteção 

individual (máscara, luvas e touca), de 

modo a evitar contaminações. Todo o 

material depois de utilizado é limpo e 

desinfetado com álcool a 70º, assim como 

a bancada de trabalho.     Fig. 8 – Zona Branca 

A reembalagem no CHTV pode ser realizada de duas formas distintas: 

manualmente ou através da FDS®.  

A reembalagem manual de um medicamento consiste em colocar as partes 

resultantes do comprimido num pequeno pedaço da fita de plástico e fechar através do 

calor. A partir daí regista-se manualmente o nome, a dosagem, o lote e o prazo de 

validade do medicamento. A reembalagem na FDS® permite obter uma elevada 

quantidade de comprimidos reembalados num curto espaço de tempo e de uma forma 

mais segura. Antes de se reembalar algum medicamento, são inseridos no sistema 

informático da FDS os dados respetivos ao medicamento que se pretende reembalar. A 
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fita de plástico resultante tráz o rótulo impresso com a respetiva identificação do 

medicamento (DCI, dosagem, prazo de validade e lote atribuído). 

O INFARMED estipulou que o prazo de validade máximo para um 

medicamento reembalado são 6 meses, que é o tempo durante o qual o medicamento 

poderá ser usado com garantia, isto é, o período de vida útil do medicamento 

fundamentado em estudos de estabilidade específicos. Caso do prazo de validade do 

medicamento a reembalar, expirar em menos de 6 meses é atribuído o prazo de validade 

do medicamento.  

 

5.2.Unidade de manipulação clínica de fórmulas não estéreis 

 

A preparação de formulações não estéreis é efetuada num laboratório equipado. 

As formulações não estéreis do CHTV são efetuadas num laboratório equipado com 

material de pesagem, matérias-primas, material e zona de lavagem. Preparam-se com 

alguma frequência soluções, suspensões e papéis medicamentosos. A preparação de 

formulações não estéreis são realizadas pelos TF`s, com a supervisão de um 

farmacêutico. 

As preparações medicamentosas são elaboradas de acordo com a ficha técnica 

do manipulado e a ficha de preparação do manipulado, onde constam informações 

acerca dos constituintes do manipulado, material a utilizar, modo de preparação, 

descrição do medicamento, entre outras. Os lotes são registados na ficha de registo de 

lotes de manipulados e na ficha de preparação. O número de lote do manipulado é 

determinado da seguinte forma: o primeiro manipulado a preparar do dia tem o número 

de lote A/ano/mês/dia, o segundo manipulado tem B/ano/mês/dia e assim 

sucessivamente. Depois de registadas as informações acerca do manipulado: o dia de 

preparação, quem realizou a preparação, o prazo de validade, o lote, a quantidade de 

matérias-primas utilizadas, executa-se a preparação. O material usado é lavado antes da 

sua utilização. Depois de preparado o manipulado é devidamente acondicionado e 

rotulado. 

Antes de começar a manipular é necessário que o TF use touca, luvas e máscara, 

desinfete com álcool a 70º, todas as superfícies de trabalho e verificar se o material a 

utilizar está limpo, esterilizado, aferido e apropriado a cada técnica ou preparação. 
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Estas medidas evitam deste modo possíveis contaminações microbiológicas, 

assegurando sempre a segurança do preparado e do preparador.  

A maioria das fórmulas preparadas neste sector destinam-se a adaptar doses 

comerciais existentes para que possam ser administradas à população pediátrica. 

A preparação de papéis só se justifica quando não há outra alternativa, não se 

prevêem alterações importantes na sua biodisponibilidade e quando não se exigem 

longas conservações dos papéis preparados (devido a fatores de degradação, como o ar, 

a luz, a humidade, …). 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.  

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

além de facilitarem a administração e poderem contribuir para a adesão dos utentes 

(crianças) 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.  

A prescrição de formas farmacêuticas não estéreis chega aos SFH através do 

sistema informático e é validada por o farmacêutico responsável que se encarrega de 

efetuar os cálculos (quando 

necessário). Após a preparação o 

farmacêutico contacta o serviço 

clinico a informar que pode 

alguém do serviço em questão vir 

levantar o medicamento. 

 

     Fig. 9 - Laboratório 

5.3.Unidade de manipulação clinica de fórmulas estéreis 

 

A preparação de formas estéreis inclui a manipulação de medicamentos 

citostáticos e outras preparações estéreis utilizadas para outros fins. Os citostáticos são 

utilizados no tratamento de neoplasias malignas. Estes medicamentos têm a capacidade 

de inibir ou impedir a evolução de uma neoplasia, diminuindo a maturação e posterior 

proliferação de células malignas. Devido às características tóxicas destas substâncias, o 
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seu manuseamento deve obedecer a regras de segurança. Assim sendo a reconstituição 

de formas farmacêuticas citotóxicas deve ser efetuada por profissionais com preparação 

técnica adequada, utilizando equipamento de proteção e em zonas destinadas para esse 

efeito. 

Por forma a garantir todas as condições de esterilidade e segurança durante as 

preparações, a unidade de manipulação clínica de fórmulas estéreis do CHTV, dispõe de 

três zonas: 

 Sala cinzenta – O preparador procede à lavagem asséptica das mãos e equipa-se 

com bata, touca, luvas, máscara e protetor do calçado.  

 Sala preta – É a antecâmara, local onde se coloca todo o material necessário a 

passar para a sala de preparação. Esta sala, é dotada de um transfere que permite 

a comunicação direta com a sala de preparação. 

 Sala branca – Tem pressão de ar negativa, de acesso restrito e equipada com 

uma câmara de fluxo de ar laminar vertical, permitindo que a manipulação se 

realize segundo regras rigorosas de assepsia, assegurando sempre a proteção do 

manipulador e da preparação. 

 

A prescrição é realizada por um médico e chega aos SFH através do sistema 

informático. O farmacêutico efetua a sua verificação bem como os cálculos necessários. 

É então, emitida uma ficha contendo os rótulos de todas as preparações. Cada rótulo 

contém o nome do doente, o serviço correspondente, o DCI, a dose, a solução de 

diluição e o volume final. Assim sendo, os técnicos responsáveis pela manipulação 

nesse mês preparam todo o material necessário (medicamentos, soros, bip`s, 

seringas…), preenchendo uma ficha indicando todo os medicamentos citostáticos a 

utilizar e outra indicando os solventes. O material e os medicamentos são colocados no 

transfere e pulverizados com álcool a 70%.  

Antes de entrar na sala assética, os técnicos deverão vestir uma farda do hospital.  

Na câmara, um técnico é responsável pela manipulação e outro por dar todo o material 

necessário ao manipulador, bem como dizer o respetivo procedimento. O técnico que dá 

apoio ao manipulador, é ainda responsável por receber as preparações finalizadas, 

colocá-las num saco preto próprio e colar os devidos rótulos (um na preparação e outro 

no saco). Entre cada preparação, o manipulador desinfeta a bancada de trabalho com 
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uma compressa embebida em álcool a 70º. Durante a manipulação, todo o material que 

esteve em contacto com os citotóxicos é colocado num contentor apropriado existente 

na camara de fluxo laminar. Todos os resíduos tóxicos são encaminhados para o circuito 

de inceneração. No final, a câmara é desinfetada com álcool a 70% e após é esterilizada 

com radiação ultravioleta. 

         Os farmacêuticos colocam os sacos, cada um com duas etiquetas, para cada 

preparação na câmara de transferência, retiram da câmara os sacos já com os 

medicamentos preparados e colocam no carrinho que transporta os medicamentos 

citostáticos para o local correspondente (ex: Oncologia Médica - hospital de dia). 

Todas as semanas à Segunda-feira, é feito um controlo microbiológico desta unidade 

através de placas, (exemplo: pontas das luvas do técnico manipulador, local aleatório da 

sala de preparação, centro da superfície 

da camara de fluxo laminar…). Este 

procedimento é feito antes e no fim da 

sessão de trabalho. As placas são 

enviadas para o departamento de 

controlo microbiológico.  

 

             Fig. 10 – Sala de preparação de citostáticos 

Nos SFH do CHTV, os TF são também os responsáveis pela preparação de 

outras formas farmacêuticas estéreis. Estas são preparadas num laboratório estéril, numa 

câmara com fluxo laminar horizontal. O fabrico de preparações estéreis é feito em áreas 

desinfetadas. O procedimento de preparação de material e preparação para entrar na 

câmara horizontal é igual ao anteriormente referido.  

As fórmulas farmacêuticas estéreis mais preparadas nesta farmácia e que tive 

oportunidade de observar são: o Talco esterilizado utilizado na pleurodese e a 

Cefuroxime intracamerular 10 mg/ml para uso oftálmico. 

  



 
 

32 
 
 

6.PERFIL FARMACOTERAPEUTICO 
 

No âmbito do Estágio Profissional II do 4º Ano, 2º Semestre de Licenciatura em 

Farmácia, da Escola Superior de Saúde, do Instituto Politécnico da Guarda, foi proposta 

a elaboração de um seguimento farmacoterapêutico efetuado a um utente, aquando do 

estágio, de forma a compreender qual a patologia que levou ao internamento, e muitas 

vezes constatar outras patologias pré-existentes ao internamento hospitalar.  

O utente escolhido encontrava-se internado no serviço de pneumologia do 

CHTV, do sexo feminino e com 41 anos. 

MEDICAÇÃO  

 Budesonida 0,05% 2ml sol. Nebulização, 1 ampola 2 vezes ao dia; 

 Clonazepam 2mg comprimido, 1 comprimido 1 vez ao dia; 

 Brometo de Ipratrópio 1,25% sol. Nebulização, 1 ampola 3 vezes ao dia; 

 Levetiracetam 1000mg comprimido, 1 comprimido 2 vezes ao dia; 

 Mirtazapina 30mg comprimido, 1 comprimido 1 vez ao dia; 

 Omeprazol 20mg cápsula, 1 cápsula 1 vez ao dia; 

 Valproato sódio 500mg comprimidos, 1 comprimido 2 vezes ao dia. (Anexo V) 

 

BUDESONIDA 0,05% 2ML SOL. NEBULIZAÇÃO 

Grupo farmacoterapêutico: Antiasmáticos e broncodilatadores: glucocorticóide. 

Classificação ATC: R03 BA 02 

Indicações Terapêuticas: É um fármaco conhecido pela sua ação anti-inflamatória ao 

nível da mucosa brônquica (inibição da libertação de mediadores beta-2de inflamação), 

pela redução do edema e da secreção de muco nas vias aéreas e pela sua ação 

broncodilatadora por via indireta, por aumento da sensibilidade dos recetores beta-2 aos 

simpaticomiméticos. É utilizado em situações de asma e de DPOC agudizada.  

Posologia e modo de administração: 200-800g/dia, até um máximo de 1,6mg por 

dia.  
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Contraindicações: Hipersensibilidade ao fármaco, tuberculose ou outra patologia 

infeciosa. Indutor da osteoporose e pode ter ação supressora ao nível da atividade 

endócrina das suprarrenais, quando utilizados em altas doses e por período de tempo 

prolongado.  

Reações adversas: Faringite, disfonia, candidíase oral e ligeiro aumento do risco de 

glaucoma e cataratas. 

Interações Medicamentosas: Não estão descritas interações para os corticosteroides 

por via inalatória. 

CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDOS 

Grupo farmacoterapêutico: Sistema Nervoso Central: Antiepiléticos e anti 

convulsivantes. 

Classificação ATC: N03AE01 

Indicações Terapêuticas: Epilepsia, estado de mal epilético, crises mioclónicas e 

atónicas (síndrome de Drop); Propriedades farmacológicas comuns às benzodiazepinas, 

incluindo propriedades, sedativas, relaxantes e ansiolíticas. 

Posologia e modo de administração: 1mg à noite durante 4 noites, depois aumentar 

durante 2 a 4 semanas até à dose de manutenção de 4 a 8mg por dia em várias tomas.   

Contraindicações: Está contrariada em idosos e em crianças (risco de reações 

paradoxais), em doentes com miastenia gravis. É necessário reduzir as doses em 

situações de insuficiência respiratória.  

Reações adversas: Sonolência, incoordenação motora, alteração da memória a curto 

prazo, confusão, depressão, vertigem, alterações gastrointestinais, alterações visuais e 

irregularidades cardiovasculares.  

Interações Medicamentosas: Com depressores do SNC e com o álcool, por 

potenciação dos efeitos.   

BROMETO DE IPATRÓPIO 1,25% SOL.NEBULIZAÇÃO 

Grupo farmacoterapêutico: Aparelho respiratório. Antiasmáticos e broncodilatadores: 

Antagonistas colinérgicos.  
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Classificação ATC: R03B B01 

Indicações Terapêuticas: Usado no tratamento prolongado da DPOC, na bronquite 

crónica, no enfisema e no tratamento da asma. 

Posologia e modo de administração: 100-500 g, até 4 vezes ao dia.  

Contraindicações: Hipersensibilidade ao ipratrópio, atropina e seus derivados. 

Glaucoma de ângulo fechado, hipertrofia prostática, obstrução do colo da bexiga, 

gravidez e aleitamento.  

Reações adversas: Ocasionalmente secura da boca, retenção urinária e obstipação. 

Interações Medicamentosas: Fármacos beta-adrenérgicos e xantínicos podem 

intensificar o efeito broncodilatador. 

LEVETIRACETAM 1000MG COMPRIMIDO 

Grupo farmacoterapêutico: Sistema Nervoso Central: antiepiléticos e 

anticonvulsivantes.  

Classificação ATC: N03AX14. 

Indicações Terapêuticas: Tratamento adjuvante das crises parciais com ou sem 

generalização. 

Posologia e modo de administração: Iniciar com 500mg, 2 administrações por dia, 

elevando para 1000mg por dia no período de 2 semanas, até ao máximo, se necessário 

de 3000mg por dia, em várias administrações diárias.  

Contraindicações: Utilizar com precaução nos idosos e insuficientes renais.  

Reações adversas: Sonolência, astenia, tonturas, fadiga, cefaleias, trombocitopenia, 

anorexia, aumento de peso, agitação, depressão, instabilidade emocional/variações do 

humor, hostilidade/agressividade, insónia, nervosismo/irritabilidade, alterações da 

personalidade, perturbações do pensamento. diplopia, visão desfocada e vertigem.  

Interações Medicamentosas: Com o álcool. 

MIRTAZAPINA 30MG COMPRIMIDOS 
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Grupo farmacoterapêutico: Sistema Nervoso Central. Psicofármacos: 

Antidepressores.  

Classificação ATC: N06AX11 

Indicações Terapêuticas: Depressão. 

Posologia e modo de administração: Dose inicial: 15mg por dia, podendo aumentar 

consoante necessidade até 45mg, em administração única ou dividida em 2 

administrações.  

Contraindicações: Epilepsia, alterações da função hepática e renal, hipotensão, história 

de retenção urinária, glaucoma de ângulo aberto, psicose, história de doença bipolar, 

gravidez e aleitamento. A interrupção abruta da medicação deve ser evitada.    

Reações adversas: Aumento do apetite e ganho de peso, aumento das enzimas 

hepáticas, icterícia, raramente ocorre edema, hipotensão postural, exantema, tremor, 

mioclonos, agranulocitose reversível e leucopenia.  

Interações Medicamentosas: Potencia o efeito dos sedativos e hipnóticos, com 

medicamentos simpaticomiméticos, pimozida e com antiarrítmicos.   

 

OMEPRAZOL 20MG CÁPSULAS 

Grupo farmacoterapêutico: Antiácidos e anti-ulcerosos: Inibidores da bomba de 

protões  

Classificação ATC: A02B C01   

Indicações Terapêuticas: úlcera péptica, esofagite de refluxo, síndrome de Zollinger 

Ellison. Erradicação do H.Pylori em associação.  

Posologia e modo de administração: Úlcera péptica: 20mg por dia, durante 4 a 6 

semanas; Esofagite de refluxo: 20 a 40mg 1 vez por dia; Síndrome Zollinger-Ellison: 

até 120mg por dia.  

Contraindicações: Em associação com claritromicina não deve ser prescrito em 

doentes com insuficiência hepática. A diminuição da acidez gástrica favorece a 

colonização bacteriana aumentando o risco de infeções gastrintestinais.  
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Reações adversas: Alterações digestivas são as mais frequentes, entre as quais, 

diarreia, obstipação e flatulência. Elevação das enzimas hepáticas, perturbações do 

sono, mialgias e artralgias.  

Interações Medicamentosas: Potencia os efeitos da varfarina, da fenitoína, do 

diazepam, do triazolam, do flurazepam, da imipramina e da clomipramina. Reduz a 

absorção do cetoconazol e do itraconazol. Aumenta a concentração plasmática do 

tacrolímus, da ciclosporina e dos digitálicos.   

VALPROATO DE SÓDIO 500MG COMPRIMIDOS   

Grupo farmacoterapêutico: Sistema nervoso central: Antiepiléticos e 

anticonvulsivantes. 

Classificação ATC: N03AG01 

Indicações Terapêuticas: Epilepsia. Crises parciais complexas, ausências ou crises do 

tipo misto. Tem ação sobre o humor nas psicoses maníaco-depressivas e pode ser útil na 

profilaxia da enxaqueca.   

Posologia e modo de administração: Dose inicial: 600mg por dia em duas 

administrações, aumentando a dose consoante necessidade. A dose máxima é de 2.5g 

por dia.   

Contraindicações: Doença hepática e hipersensibilidade ao ácido valpróico.  

Reações adversas: Hepatotoxicidade, náuseas e vómitos.  

Interações Medicamentosas: Potencia os efeitos do álcool e de outros depressores do 

SNC, e de outros anticonvulsivantes e barbitúricos. Com ácido acetilsalicílico, 

dipiridamol e varfina. Colestiramina reduz a absorção.  

INSUFICIENCIA RESPIRATÓRIA 

A insuficiência respiratória é a condição no qual o sistema respiratório não 

consegue manter os valores da pressão arterial de oxigênio (PaO2) e/ou da pressão 

arterial de gás carbônico (PaCO2) dentro dos limites da normalidade. Sendo os valores 

normais os seguintes: PaO2 > 60 mmHg  e PaCO2  <50 mmHg. Na insuficiência 

respiratória a rápida deterioração da função respiratória leva ao surgimento de 

manifestações clínicas mais intensas, e as alterações gasométricas do equilíbrio ácido-
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base, alcalose ou acidose respiratória, são comuns (10). Quando as alterações das trocas 

gasosas se instalam de maneira progressiva ao longo de meses ou anos, estaremos 

diante de casos de insuficiência respiratória crónica. Exemplos de tal condição são a 

doença pulmonar, obstrutiva crônica (DPOC), avançada (11).  

O tratamento da insuficiência respiratória deve ser individualizado, em função 

das causas desencadeantes e dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos. Os 

broncodilatadores, corticosteroides, diuréticos, antibióticos e por vezes procedimentos 

cirúrgicos são utilizados nesta patologia.  

EPILEPSIA 

Epilepsia é uma modificação anatomopatológica persistente no SNC que 

transforma os neurónios normais em neurónios cronicamente hiperexcitáveis. Este é um 

processo dinâmico, em que ocorrem, progressivamente, alterações da excitabilidade 

neuronal, estabelecendo-se interconexões críticas que levam a mudanças estruturais.  

Um agregado neuronal sofre uma lesão, tornando-se anormalmente excitável e 

potencialmente epileptogénico, promovendo alterações anatómicas e fisiológicas que 

levam às chamadas crises convulsivas (12).  

 

A classificação das crises epiléticas divide-as em duas categorias principais: 

crises parciais, cuja atividade é restrita a áreas discretas do córtex cerebral, e crises 

generalizadas, em que há envolvimento simultâneo de várias áreas cerebrais. As crises 

parciais são subclassificadas consoante o nível de consciência: consciente - a crise é 

parcial simples; inconsciente - crise complexa. As crises generalizadas são 

subclassificadas pela existência ou não de aspetos característicos do movimento 

convulsivo. 

Quanto à etiologia das crises epiléticas, estas podem ser sintomáticas, idiopáticas 

ou criptogénicas. As síndromes sintomáticas indicam epilepsia de etiologia conhecida 

ou suspeita, as criptogénicas têm uma etiologia desconhecida e as idiopáticas não têm 

causa conhecida (13). 

Os sinais e sintomas mais comuns são o esquecimento súbito, desmaios, 

distúrbios de movimento, distúrbios de sensações (visão, audição…), distúrbios de 

humor e distúrbios da função cognitiva.  
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O tratamento da epilepsia é através de antiepiléticos e anticonvulsivantes e 

benzodiazepinas. Iniciado em monoterapia e consoante necessidade, altera-se ou 

combinam-se medicamentos.  

 

Com a realização deste seguimento foi possível compreender que a patologia 

que levou ao internamento foi a insuficiência respiratória, sendo que a paciente tinha 

uma patologia pré-existente, a epilepsia.  

Na minha opinião os objetivos propostos foram cumpridos, uma vez que 

consegui percecionar qual a patologia da paciente. Escolhi esta paciente pelo fato de ser 

uma pessoa jovem e com problemas respiratórios, que infelizmente são cada vez mais 

uma preocupação (poluição, tabagismo, estilo de vida…).   
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4. CONCLUSÃO 
 

 

O estágio em farmácia hospitalar realizado no CHTV foi uma experiência 

enriquecedora onde os objetivos estipulados foram atingidos sendo que tive 

possibilidade de conhecer todo o circuito do medicamento, desde a receção, até à 

distribuição, conforme estava planeado. 

Durante este estágio foi-me possível aplicar conhecimentos práticos e teóricos 

relacionados com o circuito do medicamento em meio hospitalar, tais como foram 

várias as aprendizagens adquiridas (especialmente no conhecimento de alguns 

medicamentos de usos exclusivo hospitalar) e que em muito contribuíram para a minha 

construção enquanto futura técnica de farmácia. 

A forma como fui recebida nos SFH do CHTV foi fundamental para a minha 

aprendizagem e entusiasmo. A equipa integrou-me de uma excelente forma, permitindo 

assim que me sentisse parte integrante do grupo de trabalho. 

Como único ponto negativo, não posso deixar de focar o meu desagrado pelo 

fato de os estagiários não poderem colaborar em nenhum tipo de manipulação de 

medicamentos.  

Ao longo deste estágio constatei a importância do exercício das nossas funções 

enquanto futuros TF em Farmácia Hospitalar. 

Numa reflexão final, posso afirmar que este estágio teve enormes vantagens, 

pois possibilitou uma aplicação teórico-prática complementando assim os meus 

conhecimentos. Foi uma experiência gratificante e enriquecedora.  
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ANEXOS 
 

Anexo I – Frigorífico 
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Anexo II – Armazém Geral 
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Anexo III – Armário citostáticos 
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Anexo IV - Cofre 
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Anexo V – Ficha de controle de estupefacientes 
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Anexo VI – Medicação da paciente (seguimento farmacoterapêutico) 
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