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INTRODUÇÃO  

 

 O estágio é uma importante vertente de aprendizagem para o estudante, permitindo 

que este aplique os conhecimentos teóricos adquiridos ao contexto profissional. 

 O presente relatório de estágio surge no âmbito da realização do Estágio Profissional I, 

inserido no plano de estudos do 4ºano do Curso de Farmácia-1ºCiclo, da Escola Superior de 

Saúde, do Instituto Politécnico da Guarda e tem como fundamento descrever todas as 

atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 

 O estágio descrito neste relatório foi desenvolvido nos Serviços Farmacêuticos (SF) do 

Centro Hospitalar de São João (CHSJ) e teve como docente orientador a Professora Sara 

Flores e como Supervisor na identidade a Técnica de Farmácia (TF) Ana Margarida Campos 

Martins. Este teve a duração de 490 horas distribuídas segundo um plano de estágio e 

decorreu entre o dia 21 de setembro de 2015 e 15 de janeiro de 2016. 

 De acordo com o Plano de Estágio Profissional I, este estágio apresenta os seguintes 

objetivos [1]: 

 Favorecer, em contexto real, a integração das aprendizagens que vão sendo 

desenvolvidas ao longo do curso, de modo a que o estudante vá adquirindo as competências 

necessárias para a sua formação; 

 Preparar o estudante para responder às exigências da sociedade; 

 Desenvolver capacidade técnica e científica na realização das atividades 

subjacentes à profissão de Técnico de Farmácia; 

 Aplicar os princípios éticos e deontológicos inerentes à sua futura profissão; 

 Desenvolver e avaliar planos de intervenção adequadamente integrados numa 

equipa multidisciplinar; 

 Responder aos desafios profissionais com inovação, criatividade e 

flexibilidade. 
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1.  CARATERIZAÇÃO DO CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO (CHSJ)  

 

 O CHSJ localiza-se na cidade do Porto e é o maior hospital da região Norte e o 

segundo maior do país. Este integra a Faculdade de Medicina, uma vez que partilham o 

mesmo edifício. Presta assistência à população portuense, bem como os concelhos vizinhos, 

abrangendo uma população de cerca de 3 milhões de pessoas.  

 O Hospital de São João foi inaugurado a 24 de junho de 1959. A 31 de dezembro de 

2005, é decretado a passagem do Hospital de São João a Entidade Pública Empresarial, o que 

alterou a sua organização e melhorando assim as condições internas [2]. Em abril de 2011, o 

Hospital de São João juntamente com o Hospital da Nossa Senhora da Conceição fundiram-se 

criando assim o CHSJ, com o objetivo da melhoria da prestação de cuidados de saúde [3]. 

 Relativamente à estrutura física o CHSJ é um edifício composto por 11 pisos e dispõe 

de 1105 camas distribuídas por 33 especialidades médicas e cirúrgicas [4]. 

 

1.1.   CARATERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS (SF)  

 

 Os SF num hospital têm como função assegurar a terapêutica medicamentosa aos seus 

doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integrar as equipas de cuidados 

de saúde e ainda promover ações de investigação científica e ensino. Assim sendo os SF têm 

como funções a seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos, bem como o seu aprovisionamento, armazenamento e distribuição; a produção de 

medicamentos e a análise das matérias-primas e produtos acabados; a participação em 

Comissões Técnicas (como por exemplo, a Comissão de Farmácia e Terapêutica); a Farmácia 

Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de Cuidados Farmacêuticos; a 

colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; participação nos ensaios clínicos; a 

colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica (NP) e a sua preparação; a informação de 

medicamentos e desenvolvimento de ações de formação [5].  

 

 

1.1.1. Estrutura física e organizacional  

 Devido à impossibilidade da centralização da infraestrutura dos SF, estes encontram-

se distribuídos por diferentes setores e pisos. Contudo, estão posicionados estrategicamente de 



11 
 

forma a facilitar todo o circuito do medicamento bem como o pessoal subjacente a ele. A 

organização dos diferentes setores que constituem os SF encontram-se representados na 

figura1. 

 

 Piso 02  

 Receção de encomendas 

 Armazém de grandes volumes  

 

 

 

 

 

 

Piso 01 

 

 Balcão de Atendimento Interno 

 Centro de Validação Farmacêutica 

 Serviços Administrativos  

 Unidade Ensaios Clínicos  

 Distribuição Clássica de 

Medicamentos (DC) 

 Distribuição de Reposição por 

Stocks Nivelados (DRSN) – Pyxis  

 Distribuição Individual Diária em 

Dose Unitária (DIDDU) 

 Unidade de Reembalagem (UR) 

 Zona de Individualização e 

Reposição de Stocks (ZIRS) 

 

Piso 1 

  Unidade de Manipulação Clínica 

de Medicamentos Estéreis e Não 

Estéreis  

 

Piso 2 

 Unidade de Farmácia de 

Ambulatório (UFA) 

 Unidade Centralizada de 

Preparação de Citotóxicos (UCPC) 

 

Figura 1 - Organização dos SF pelos diferentes pisos 

 A localização destas áreas, como referido anteriormente, é uma localização 

estratégica. Por exemplo, a UFA e a UCPC encontram-se ao lado das consultas externas, e do 

Hospital de Dia de Quimioterapia, respetivamente, estando deste modo facilitada a dispensa 

de medicamentos aos utentes de ambulatório e também aos utentes do Hospital de Dia de 

Quimioterapia (pois a UCPC tem ligação direta a este serviço através de um “guichete”). 
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Existe ainda a UR que se encontra numa sala anexa à sala da DIDDU, o que se torna 

vantajoso, uma vez que é nesta que existe uma maior utilização dos medicamentos 

reembalados.   

 Para que haja um bom funcionamento dos SF, o CHSJ possui uma equipa habilitada 

onde cada um desempenha a sua função, de modo a alcançar um serviço público de 

excelência. Esta equipa é composta por diversos profissionais tais como, Assistentes 

Operacionais (AO), Administrativos, TF e Farmacêuticos. 

 O horário de funcionamento dos SF é contínuo, ou seja, funciona 24 horas por dia, sete 

dias por semana. Durante o período da noite, depois das 20:00 horas, o funcionamento destes 

é assegurado por um TF e um farmacêutico, de modo a permitir o seu funcionamento em 

serviços mínimos durante a noite.  
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2. SELEÇÃO E APROVISIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS 

PRODUTOS DE SAÚDE 

 

 A seleção de medicamentos em meio hospitalar tem por base o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas dos doentes. No entanto 

para responder às necessidades de todos os doentes, por vezes são necessários medicamentos 

que não constam neste formulário. Neste caso é preciso fazer uma análise desses 

medicamentos com base nos consumos anteriores e, se se justificar, é necessário criar uma 

adenda ao formulário. A seleção dos medicamentos a incluir nesta adenda tem de ser realizada 

pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e nela constam os medicamentos que não se 

encontram no FHNM mas que necessitam de ser utilizados no Hospital [5]. 

 O farmacêutico hospitalar é responsável por garantir aos doentes a melhor terapêutica 

possível a um baixo custo e com excelente qualidade. A aquisição de medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos é da responsabilidade do farmacêutico hospitalar, 

devendo ser efetuada pelos SF em articulação com o Serviço de Aprovisionamento [5]. 

 Antes de se realizar uma compra é necessário efetuar um estudo com base nos 

consumos anuais, stocks máximos, stocks mínimos e stocks reais e deve-se ter sempre em 

atenção as variáveis que podem influenciar esses consumos, como por exemplo, maior 

consumo de antimicrobianos no inverno, devido a doenças respiratórias caraterísticas da 

estação. 

 Após a seleção dos medicamentos é necessário escolher o laboratório ao qual se vai 

fazer a encomenda e, nesse caso, recorre-se ao Catálogo de Aprovisionamento Público para 

assim selecionar qual o melhor fornecedor. 

 No meu estágio não tive a oportunidade de passar por esta secção do circuito do 

medicamento, no entanto apercebi-me que esta função é apenas realizada pelo farmacêutico 

responsável com o apoio dos serviços administrativos. 
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3.  RECEÇÃO DE ENCOMENDAS, CONFERÊNCIA E ARMAZENAMENTO  

 

 Após a aquisição dos produtos farmacêuticos pelos SF, estes são entregues no setor da 

receção de encomendas. 

  A receção assume um papel importante no controlo e gestão de stocks. Segundo o 

Manual de Farmácia Hospital este espaço deve ter acesso direto ao exterior e ter fácil acesso 

ao armazém dos medicamentos mas deve ser separada deste; deve possuir área de manobra e 

estacionamento de carros de transporte; deve prever porta com largura suficiente para a 

entrada de grandes volumes; deve proteger devidamente as remessas em relação às condições 

climatéricas e ainda deve possuir uma área de receção de volumes e uma área administrativa. 

 No CHSJ esta área localiza-se no piso 02 de forma a facilitar o acesso ao exterior e ao 

cais. No entanto, não apresenta fácil acesso ao armazém das especialidades farmacêuticas 

(que se situa no piso 01), sendo este o principal destino dos produtos rececionados. 

 Dadas as dimensões deste hospital, diariamente são rececionadas um grande número 

de encomendas. Assim, estas são conferidas, rececionadas e, posteriormente, armazenadas nos 

respetivos locais. Neste setor existe um TF e um AO responsáveis por fazer uma conferência 

qualitativa e quantitativa das encomendas. 

 Relativamente ao espaço físico desta área, encontra-se dividido por prateleiras 

(constituídas por paletes), pois este espaço para além de ser destinado à receção de 

encomendas também é o local de armazenamento das soluções injetáveis de grande volume, 

como é o caso dos corretivos da volémia. Para se proceder ao armazenamento destes atribuiu-

se a cada produto letras e números para a sua fácil identificação. 

Quando chega um produto à receção de encomendas, o TF com o auxílio do AO é 

responsável por fazer uma conferência qualitativa e quantitativa das encomendas, como dito 

anteriormente, e isto é, confirmar a integridade dos medicamentos recebidos e com base na 

documentação (fatura ou guia de remessa) dos produtos recebidos é necessário confirmar se o 

medicamento recebido é o correto, bem como toda a informação referente ao mesmo, como a 

dosagem, forma farmacêutica, prazo de validade, lote e quantidades. Depois de verificada 

toda esta informação o TF ou o AO assina o documento onde fez a verificação da encomenda 

e de seguida a guia de remessa ou fatura é enviada para o administrativo responsável por dar a 

entrada dos produtos recebidos a nível informático. Posteriormente os produtos recebidos são 

distribuídos por quatro paletes que possuem as seguintes designações: UFA, especialidades, 
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citotóxicos e produção e que correspondem ao local de armazenamento dos mesmos. Depois 

os AO realizam o transporte destes produtos para cada um dos locais. 

 Como dito anteriormente a área de receção de encomendas também funciona como 

armazém de grandes volumes e por isso diariamente recebem pedidos de reposição (destes 

medicamentos) dos vários Serviços Clínicos (SC) dos produtos em falta. No entanto também 

existe uma outra forma de reposição de stocks, como é o caso da reposição por Duplo Lote, ou 

seja, um AO vai diariamente ao SC e através de uma máquina de leitura ótica lê o produto em 

falta e posteriormente a quantidade é reposta. 

 O armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos no CHSJ encontra-se 

dividido em quatro espaços distintos que passo a referir: 

 O armazém das especialidades farmacêuticas e dispositivos médicos, que se 

localiza no piso 01, e diz respeito a todo o stock de medicamentos e produtos farmacêuticos 

que se encontram tanto na DC como na DIDDU. No entanto, como por vezes o espaço 

existente é insuficiente para armazenar os medicamentos que lhe correspondem devido ao 

elevado volume que ocupam, alguns continuam armazenados na receção de encomendas. A 

nível informático este armazém diz respeito ao armazém 11; 

 O armazém das soluções injetáveis de grande volume, que pertence à zona da 

receção de encomendas, localiza-se no piso 02, e é aqui que são armazenados os grandes 

volumes como é o caso dos corretivos da volémia. Neste caso é definido informaticamente 

pelo armazém 13; 

 A UFA é uma das “farmácias satélite” e é definida como o armazém 20. Na 

zona de receção de encomendas existe uma listagem de toda a medicação que deve ser 

encaminhada para este setor, após a sua conferência e receção; 

 A Unidade de Manipulação Clínica de Medicamentos (UMCM) que neste caso 

diz respeito ao armazém 12 e para onde é enviado todo o material necessário à manipulação, 

assim como as bolsas de nutrição parentérica; 

 A UCPC designado por armazém 21 e para este armazém são transferidos os 

medicamentos citotóxicos. 

 Todos os armazéns estão organizados de modo a assegurar as condições de 

temperatura (inferior a 25ºC), humidade (inferior a 60%) e segurança dos medicamentos e 

produtos de saúde. Nos respetivos armazéns os medicamentos encontram-se em prateleiras, 

por ordem alfabética da Designação Comum Internacional (DCI), dosagem e forma 

farmacêutica do respetivo produto. Cada produto é armazenado segundo a regra First Expire 
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First Out (FEFO), ou seja, o produto com prazo de validade mais curto é colocado na frente 

para ser o primeiro a ser dispensado. 

 

3.1. PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

 

 Quando se realiza a receção de encomendas é necessário ter em atenção quais os 

medicamentos que estamos rececionar, pois alguns deles necessitam de procedimentos 

especiais, como é o caso dos medicamentos termolábeis, medicamentos destinados a ensaios 

clínicos, medicamentos citotóxicos, medicamentos hemoderivados, matérias-primas, 

estupefacientes e psicotrópicos. 

 Medicamento termolábeis – quando se receciona este tipo de medicamentos 

deve-se ter em atenção se as condições de transporte foram as adequadas, para 

assim garantir que as características dos medicamentos não foram alteradas. 

Estes medicamentos têm prioridade no momento da conferência e receção e 

são colocados num frigorífico existente na área da receção até serem 

armazenados no Kardex de frio; 

 Medicamentos de ensaios clínicos – estes devem ser conferidos pelo 

farmacêutico responsável;  

 Medicamentos citotóxicos – aquando da receção destes é importante verificar 

se a caixa que os armazena vem devidamente identificada com a etiqueta de 

“Medicamento Citotóxico” ou qualquer outra que nos dê a informação que 

estamos na presença de medicamentos citotóxicos; 

 Medicamentos hemoderivados – no momento da receção dos medicamentos 

hemoderivados, deve-se verificar se estes se fazem acompanhar do 

“Certificado de Autorização de Libertação de Lote” emitido pela Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) que atesta a 

segurança de utilização do mesmo. É necessário confirmar com atenção o 

respetivo lote; 

 Matérias-primas - deve-se verificar se estas se fazem acompanhar pelo boletim 

de análise. Também é necessário confirmar com atenção o respetivo lote; 

 Estupefacientes e psicotrópicos – no caso destes medicamentos existe uma 

dupla confirmação, ou seja, eles são conferidos na área de receção de 

encomendas mas posteriormente o farmacêutico responsável realiza uma 
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segunda conferência antes de proceder ao seu armazenamento no cofre. Estes 

medicamentos são de acesso restrito; 

 Medicamentos da UFA – estes são rececionados e conferidos na área de 

receção de encomendas e posteriormente o AO responsável entrega-os 

fazendo-se acompanhar por uma guia interna, gerada pelo administrativo 

responsável. 

 Durante o meu estágio na zona de receção de encomendas, em relação aos 

medicamentos que necessitam de uma receção mais específica, apenas tive a oportunidade de 

realizar a conferência de medicamentos citotóxicos e hemoderivados. No meu ponto de vista, 

o posicionamento desta área, não é a mais apropriado, pois para realizar o armazenamento é 

necessário fazer várias deslocações para pisos diferentes, o que por vezes pode levar a rutura 

de stocks pois as deslocações são demoradas e não são realizadas no imediato, no entanto é de 

bom acesso para as descargas das encomendas. 
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4. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

 A distribuição de medicamentos consiste em disponibilizar ao doente a medicação 

correta, na quantidade e dosagem corretas, de acordo com a prescrição médica. 

 A distribuição de medicamentos tem como objetivo garantir o cumprimento da 

prescrição médica, racionalizar a distribuição de medicamentos e garantir a sua correta 

administração, diminuir erros relacionados com a medicação (administração de medicamentos 

não prescritos, trocas de dosagem), monitorizar a terapêutica, reduzir o tempo da equipa de 

enfermagem dedicado à manipulação de medicamentos e ainda racionalizar os custos da 

terapêutica [5]. 

 No CHSJ existem vários sistemas de distribuição de medicamentos, nomeadamente a 

Distribuição Clássica ou Tradicional, a Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

(DIDDU), Distribuição por Reposição de Stocks Nivelados, Distribuição em Regime de 

Ambulatório e ainda os circuitos especiais de distribuição que abrangem a Distribuição 

Personalizada e Mista. 

 

 

4.1. DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA OU TRADICIONAL (DC) 

 

 A DC foi um dos primeiros sistemas de distribuição a ser implementado nos hospitais. 

Este tipo de distribuição consiste em manter os stocks de medicamentos nos diferentes SC. 

 Para implementar este sistema de distribuição e definir cada um dos stocks foi 

necessário reunir com o diretor de cada SC, enfermeiro-chefe e SF para saber quais os 

medicamentos que são necessários, bem como as suas quantidades, tendo em atenção as 

características dos doentes do SC. Quando um medicamento atinge o seu stock mínimo num 

determinado SC, é gerado um pedido de forma a repor o medicamento em falta até ao seu 

stock máximo. Este tipo de distribuição pode ser realizado semanalmente ou bissemanal para 

os SC, existindo dias específicos para fazer a requisição dos medicamentos em falta. 

 Neste hospital a DC está implementada em vários SC, destacando-se os blocos 

operatórios e urgências, entre outros serviços onde não consegue prever o número de 

internamentos e por isso a necessidade deste tipo de distribuição. 
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Quando a equipa de enfermagem necessita de um determinado medicamento, por este 

se encontrar abaixo do seu stock mínimo, realiza uma “Satisfação de Pedido”, onde constam 

os medicamentos em falta e a sua quantidade. 

 Depois de validado o pedido pelo farmacêutico, este chega até ao TF para este realizar 

a satisfação do mesmo. A preparação da medicação é efetuada segundo a quantidade servida 

que consta na folha de “Satisfação do Pedido”. Cada medicamento é colocado em sacos 

plásticos individualizados, caso estes não possam ser dispensados na sua cartonagem original. 

Para executar esta tarefa é necessário recorrer ao stock deste setor. Este encontra-se dividido 

em: especialidades (medicamentos em geral), antimicrobianos, oftálmicos, dietas lácteas, 

material de penso, meios de contraste, estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados e 

imunomodeladores e citotóxicos. Toda a medicação encontra-se armazenada por ordem 

alfabética da DCI e segundo o método FEFO.  

 No caso da requisição possuir medicamentos termolábeis, é necessário recorrer ao 

Kardex de frio. Para a identificação destes produtos é colocada uma etiqueta com a 

designação “Conservar no frio” no duplicado da requisição do pedido e os medicamentos em 

causa são colocados num saco ou arca térmica (conforme o volume ocupado) juntamente com 

um termoacumulador, devendo estar identificados com o nome do SC a que se destina a 

medicação. Posteriormente o saco ou arca térmica é colocada no frigorífico até chegar o AO 

responsável pelo seu transporte. No caso da medicação necessitar de congelador, o processo 

realizado é o mesmo, a única diferença está na etiqueta que é colocada, que neste caso será 

“conservar no congelador” aguardando o seu transporte no congelador.  

 Depois de preparada toda a medicação, esta é colocada em caixas de transporte, onde 

depois de fechadas é colocada uma etiqueta onde consta o SC a que se destina. Juntamente 

com a caixa também é enviado o duplicado da “Satisfação de Pedido” para que nos SC 

possam confirmar a medicação recebida. O documento original da “Satisfação de Pedido” é 

arquivado na farmácia. Posteriormente a caixa é colocada numa estante, de modo a que se 

realize o seu transporte para o respetivo SC através de estafetas. 

  Este tipo de distribuição tem as suas vantagens e desvantagens. Podemos destacar 

como vantagens o baixo investimento em recursos materiais e humanos, que por sua vez leva 

a uma redução de custos e permite uma rápida administração dos medicamentos aos doentes 

pois os medicamentos já se encontram nos SC. Em relação às desvantagens podemos destacar 

que este tipo de distribuição possibilita a ocorrência de um maior número de erros de 

medicação e menor controlo nos prazos de validade. 
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4.1.1. Circuitos Especiais de Distribuição  

 Existem medicamentos que fazem parte de um circuito especial de distribuição, pois o 

seu processo de dispensa é distinto dos outros medicamentos, devido às caraterísticas que 

estes possuem, como é o caso os estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados, citotóxicos 

e imunomodeladores e antimicrobianos. A distribuição deste tipo de medicamentos está a 

cargo da DC. 

 Dentro deste circuito podemos fazer a distinção entre outros dois tipos de distribuição: 

a distribuição mista e a distribuição personalizada. 

 

4.1.1.1.  Distribuição Mista  

 Neste tipo de distribuição a requisição é realizada por doente, mas a sua dispensa é 

realizada por SC. Os medicamentos que fazem parte deste tipo de distribuição são: os 

antimicrobianos e os estupefacientes e psicotrópicos. 

 Devido ao consumo indevido e descontrolado de antimicrobianos, surgiu a 

necessidade de criar um circuito especial para a distribuição destes. Para se realizar a 

distribuição de antimicrobianos, é necessário haver uma requisição (ANEXO A). Esta é 

efetuada em impresso próprio do CHSJ, em formato papel. 

 Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos também possuem um circuito 

especial de distribuição, pois estes podem causar um elevado grau de dependência. Deste 

modo, para serem dispensados é necessário o preenchimento do Anexo X - Modelo nº. 1509 

da Imprensa Nacional Casa da Moeda, no qual tem de constar a identificação do doente, a 

DCI do medicamento, bem como a dosagem e forma farmacêutica e a sua quantidade. 

 

4.1.1.2.  Distribuição Personalizada 

 A distribuição personalizada aplica-se aos medicamentos hemoderivados, citotóxicos e 

imunomodeladores. Neste caso a requisição é realizada por doente bem como a sua dispensa. 

 Os hemoderivados são medicamentos obtidos através do plasma ou do sangue humano 

e regem-se pelo Despacho nº 1051/2000 de 14 de Setembro [6]. Estes medicamentos só são 

dispensados no momento da utilização. Para proceder à dispensa é necessário o 
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preenchimento de um formulário específico de requisição, distribuição e administração de 

hemoderivados – modelo nº1084 da INCM. Este é composto por duas vias (a via farmácia e a 

via serviço). A via farmácia é arquivada na farmácia enquanto que a via serviço fica 

arquivada no processo clínico do doente. 

 No caso dos citotóxicos e imunomodeladores é feita uma prescrição ao doente, que 

depois de validada é preparada e distribuída ao serviço correspondente.  

 Este sistema permite um maior controlo dos consumos, redução de gastos e 

consequentemente controlo da duração da terapêutica. 

 

4.2.  DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA (DIDDU) 

 

 A DIDDU é um sistema de distribuição no qual são dispensados os medicamentos de 

acordo com o perfil farmacoterapêutico de cada doente, em dose unitária e para um período 

de 24 horas. Este sistema de distribuição tem como principais objetivos [5]: 

 Aumentar a segurança no circuito do medicamento; 

 Conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico de cada doente; 

 Redução de desperdícios e com consequente redução de custos; 

 Racionalizar melhor a terapêutica, pois só são dispensados os medicamentos 

necessários. 

 Em relação à organização deste espaço, podemos encontrar dois armários centrais. 

Estes comportam a maioria dos medicamentos existentes neste setor. O primeiro armário que 

possui gavetas de maiores dimensões diz respeito aos medicamentos que apresentam uma 

maior rotatividade, sendo na sua maioria injetáveis. O segundo armário diz respeito 

principalmente às formas farmacêuticas orais sólidas. Existe ainda outro armário onde são 

armazenadas as benzodiazepinas, imunomodeladores e anti-retrovírais. Estes estão 

organizados por ordem alfabética da DCI, da menor para a maior dosagem e separados por 

grupo farmacoterapêutico. É neste setor que se encontra tanto o Kardex como o Kardex de 

frio, e estes apoiam a dispensa de medicamentos da DIDDU. 

O processo de distribuição de medicamentos começa com a validação da prescrição 

médica por parte do farmacêutico. Após a sua validação estas são enviadas através do sistema 
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informático para a DIDDU e cabe ao TF imprimir as listagens (caso seja necessário) e 

proceder à preparação da medicação. 

Quando se inicia a preparação das malas, é necessário ter em conta o seu horário de 

saída para os SC, portanto começa-se a preparar as malas que têm como horário de saída as 14 

horas. A seguir é gerado o “Mapa de Distribuição de Medicamentos” que pode ser agrupado 

por cama, onde aparece toda a medicação que um determinado doente está a fazer, 

possibilitando assim ao TF uma noção do perfil farmacoterapêutico do doente ou então pode 

ser agrupado por medicamento e neste caso, o TF não consegue ter noção do perfil 

farmacoterapêutico do doente, no entanto permite uma agilização do processo de dispensa. 

A medicação preparada na DIDDU é enviada para os SC em malas que são 

constituídas por gavetas e cada gaveta corresponde a um único doente. Para iniciar a 

preparação das malas é necessário realizar uma correta identificação de cada uma das gavetas 

com o nome do doente, número da cama e respetivo SC, isto com base no “Mapa de 

Distribuição de Medicamentos”. A etapa seguinte destina-se à preparação das malas 

propriamente dita, que consiste na colocação da medicação de cada doente na respetiva 

gaveta, não se fazendo uma divisão dos medicamentos por horário de tomas (apenas se faz a 

divisão por horário de tomas para o serviço de psiquiatria). O ideal seria fazer esta divisão 

(9h, 13h, 17h, 21h e SOS), pois assim facilitava o trabalho da equipa de enfermagem e 

diminuía os erros associados à administração de medicação (como por exemplo trocas de 

dosagens e horários), no entanto isso não é possível devido ao número elevado de SC que se 

encontram com este tipo de distribuição, todo o processo seria muito mais demorado e os 

recursos humanos são insuficientes. 

Para preparar as malas podemos realizar o procedimento de três formas: dispensa 

manual, dispensa através de sistema semiautomático (Fast Dispensing System (FDS), 

Kardex e Kardex de frio) e dispensa manual com recurso ao sistema semiautomático. 

 

 

4.2.1. Dispensa manual 

 

Através deste sistema, os medicamentos são dispensados manualmente e há a 

necessidade de imprimir o “Mapa de Distribuição de Medicamentos” (ANEXO B) do SC. O 

TF que se responsabiliza por preparar a medicação de um SC através deste método, tem a 

necessidade de recorrer aos armários deste setor para recolher a medicação que necessita. No 

caso da medicação não caber na gaveta do doente, esta é colocada num saco de plástico, com 

a devida identificação do doente, número de cama e SC a que se destina, para que seja 
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transportada com a respetiva mala. Por vezes quando estamos a preparar as malas, surge o 

caso de faltar medicação, e então é necessário colocar uma folha com a DCI, dosagem, forma 

farmacêutica e quantidade do medicamento em falta na respetiva gaveta. Estas faltas têm de 

ser resolvidas antes das malas saírem para os respetivos SC, no caso destas não poderem ser 

resolvidas, a folha mantem-se na gaveta, alertando assim a equipa de enfermagem para o 

medicamento em falta. 

Sempre que for necessário algum medicamento termolábil, recorre-se ao Kardex de 

frio, criando um pedido manual para retirar o medicamento que se necessita. A medicação 

retirada é colocada numa mala térmica com termoacumulador, sendo posteriormente 

identificada com duas etiquetas: uma “Conservar no frio” e a outra com o nome do doente, 

número da cama e serviço. As malas térmicas são colocadas dentro do Kardex de frio, em 

local específico, tendo em conta o horário de saída para o SC.  

Quando as malas se encontram preparadas, existe um AO que está encarregue de as 

transportar até ao SC e este também é responsável por fazer a troca das malas do dia anterior.  

Na minha opinião, acho que a dispensa manual é mais propícia à ocorrência de erros 

(como por exemplo, troca de dosagens), no entanto permite um maior contacto com o perfil 

farmacoterapêutico do doente e isto melhora a qualidade dos serviços prestados a este, uma 

vez que se podem detetar possíveis interações medicamentosas. 

 

 

4.2.2.  Dispensa através de sistema semiautomático 

 Neste método de dispensa é utilizado o Kardex, o Kardex de frio e o FDS. A 

implementação destes sistemas permite uma otimização na velocidade do processo de 

dispensa de medicamentos e ainda possibilita a diminuição de erros associados. 

 Para proceder a dispensa através deste tipo de sistema é necessário padronizar no 

sistema informático quais os medicamentos que podem/devem ser dispensados através do 

Kardex ou do FDS e só posteriormente é que é possível fazer a dispensa da medicação 

para o SC. 

 O Kardex é um sistema semiautomático rotativo vertical que é utilizado para 

armazenamento de medicamentos mas também auxilia a dispensa destes na DIDDU. Este é 

composto por várias divisórias de tamanho variável. A posição do medicamento que se 

pretende retirar é indicada através de um sinal luminoso que se encontra em frente da 

divisória. Neste sistema semiautomático encontram-se os produtos de maior rotatividade, 
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facilitando o seu acesso e possibilitando uma diminuição do espaço de armazenamento, pois o 

Kardex contém um elevado número de medicamentos. Quando se pretende realizar a 

dispensa de medicamentos usando este sistema é necessário enviar para o Kardex o ficheiro 

correspondente aos medicamentos necessários para o SC. Depois de o SC ser enviado para o 

Kardex é necessário selecionar qual o serviço que se pretende fazer e de seguida procede-se 

à sua dispensa. Ao lado deste sistema semiautomático existe um computador integrado que 

auxilia a tarefa de dispensa, ou seja, é neste que aparece a informação acerca de qual o 

medicamento a retirar, bem como a quantidade, o nome do doente e o número da respetiva 

cama.  

 O Kardex de frio também é um sistema semiautomático, idêntico ao que foi 

caraterizado anteriormente, mas apenas contém medicação termolábil (medicação que 

necessita de refrigeração entre os 2º e os 8ºC). Este pode ser utilizado para qualquer tipo de 

distribuição e não apenas a DIDDU. 

 O FDS é um sistema semiautomático que tem duas funções: a reembalagem e a 

dispensa de formas farmacêuticas orais sólidas. Este sistema possui um conjunto de 520 

cassetes, em que cada uma delas está padronizada para um único principio ativo de um único 

laboratório. Sempre que se pretende reembalar um determinado medicamento é necessário 

efetuar no monitor do FDS o pedido do medicamento que se pretende reembalar bem como 

a sua quantidade. O medicamento reembalado possui informações tais como: DCI, dosagem, 

lote e prazo de validade. Cada invólucro possui um único medicamento, ou seja, são 

invólucros individualizados.  

 Durante o processo de reembalagem é necessário ter em atenção possíveis erros (não-

conformidades) que possam ocorrer, como por exemplo, o “encravamento” da cassete de um 

medicamento, invólucros vazios, mais do que um medicamento no mesmo invólucro e o 

esmagamento do comprimido. Sempre que ocorra uma não-conformidade o operador tem que 

a registar em folha de Excel bem como indicar qual o número da cassete que a provocou.  

 No caso de se pretender utilizar este sistema para a dispensa de medicamentos para os 

SC, é necessário transferir informaticamente os ficheiros para o FDS. De seguida a 

reembalagem processa-se da mesma forma, em invólucros individualizados. No entanto, 

como esta dispensa é feita por SC e por doente, no início de cada sequência de medicamentos 

existe um invólucro vazio como informação referente ao SC a que se destina determinada 

medicação, bem como, o nome do respetivo doente e o número da cama. Posteriormente o 
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operador forma um rolo com a medicação e coloca-a na respetiva caixa referente ao SC e 

entrega-a na DIDDU. Antes da dispensa de um SC é possível verificar quais os medicamentos 

que vão faltar, isto é, os medicamentos que não existem em quantidade suficiente no FDS 

para satisfazer a quantidade pretendida e por isso vai ser necessário repor a respetiva cassete. 

Quando se executa esta reposição é necessário uma verificação tripla dos códigos de barras, 

ou seja, é necessário fazer a leitura do código de barras da cassete que se vai retirar para repor 

o medicamento, depois é necessário fazer a leitura do código de barras do medicamento 

reposto, de seguida faz-se a verificação de lotes, prazos de validade e quantidade a repor e por 

fim faz-se a leitura do código de barras do local onde é inserida a cassete para assim garantir 

que o medicamento reposto é o correto. 

 É ainda importante de referir que medicamentos injetáveis, fotossensíveis, 

higroscópicos e citotóxicos não podem ser dispensados por FDS. Uma das desvantagens 

deste é que diminui significativamente o prazo de validade dos medicamentos, pois estes são 

retirados do blister original, passando assim os medicamentos a ter um prazo de validade de 6 

meses. 

 Então ao utilizar a dispensa através de sistema semiautomático, quando se gera o 

“Mapa de Distribuição de Medicamentos” há transferência dos ficheiros para cada um dos 

sistemas semiautomáticos (Kardex, o Kardex de frio e o FDS). Antes de realizar a 

dispensa dos medicamentos é necessário verificar cada uma das gavetas e proceder à sua 

identificação com o respetivo do nome do doente, número da cama e SC.  

 A dispensa de medicamentos no Kardex é feita por medicamento e não por doente. 

O que leva a que não haja controlo por parte do TF do perfil farmacoterapêutico do doente, no 

entanto possibilita uma maior rapidez na realização desta tarefa. 

 Após terminar a dispensa através do Kardex, este imprime automaticamente uma 

lista de “Produtos Externos” (ANEXO C) e “Incidências” (ANEXO D). Os produtos externos 

dizem respeito aos medicamentos que não se encontram em nenhum dos sistemas 

semiautomáticos. As incidências correspondem aos medicamentos que estão padronizados 

para serem dispensados através do Kardex mas não são dispensados porque o seu stock era 

insuficiente. Então para dispensar os medicamentos que constam nestas duas listagens o TF 

tem de recorrer ao stock da DIDDU e DC para os colocar manualmente na respetiva gaveta. 

 Depois de estarem colocados os medicamentos do Kardex nas respetivas gavetas, é 

necessário proceder à colocação dos medicamentos dispensados por FDS. Ao colocar os 
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medicamentos nas gavetas é necessário ter em atenção o nome do doente, pois o nome que se 

encontra no invólucro que inicia a medicação do doente tem de corresponder com a 

identificação da gaveta onde se vai colocar os medicamentos. O TF aquando da 

individualização dos medicamentos deve ter em atenção se existe algum invólucro vazio ou 

algum medicamento triturado, e se isso acontecer, este deve de recorrer ao stock da DIDDU 

para colocar a medicação em falta. 

 Posteriormente ainda se realiza a dispensa dos medicamentos que se encontram no 

Kardex de frio, procedendo-se como foi explicado anteriormente.  

 Todos estes sistemas permitem que o processo de dispensa de medicamentos seja 

muito mais rápido e com uma reduzida probabilidade de ocorrência de erros. 

 

4.2.3.  Dispensa manual com recurso ao sistema semiautomático 

 Neste método de dispensa é utilizada a dispensa manual juntamente com o sistema 

semiautomático. Ao gerar o “Mapa de Distribuição de Medicamentos”, o TF envia o ficheiro 

correspondente aos medicamentos padronizados para saírem no FDS e o ficheiro que 

contém os medicamentos que era suposto saírem no Kardex é feito manualmente. 

 

4.2.4.  Alterações da terapêutica  

 Ao longo do dia vão chegando à DIDDU alterações às prescrições que já foram 

validadas. E para se poder realizar estas alterações da terapêutica é necessário gerar um 

“Mapa de Distribuição de Alteradas” (ANEXO E) onde constam as terapêuticas que foram 

alteradas, bem como altas ou falecimento de doentes e trocas de cama ou de serviço. Estas 

alterações são realizadas manualmente segundo o “Mapa de Distribuição de Alteradas” e 

neste consta a medicação que é para retirar da gaveta, estando esta sinalizada com (-) e para 

acrescentar está sinalizada com (+). Quando existe troca de cama ou serviço é necessário 

proceder a troca da gaveta para o serviço ou cama correspondente. Este procedimento é 

realizado pouco antes do horário de saída das malas para os respetivos serviços, pois assim 

garante que a medicação vai o mais correta possível. 

 Quando as malas estão prontas para sair, o TF realiza o débito informático da 

medicação que vai sair para os SC. 
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 Depois de saírem todas as malas para os respetivos SC (sendo que as últimas malas 

saem às 17 horas), nos SF continuam a chegar alterações da terapêutica até às 19 horas. Para 

satisfazer essas alterações, a medicação é colocada em sacos individuais e são identificados 

com o nome do doente, número da cama e serviço a que se destina a medicação. Depois de 

preparada toda a medicação, esta é agrupada por serviços e é colocada num saco, para que 

posteriormente o estafeta faça a sua entrega no respetivo serviço. 

 

4.2.5.  Devoluções aos SF  

 Ao início da tarde, depois de efetuar a troca das malas do dia anterior, estas chegam 

com medicação que, por algum motivo, não foi administrada ao doente. O TF é responsável 

por retirar toda a medicação da mala e proceder à sua devolução a nível informático. Aquando 

da devolução da medicação é necessário ter em atenção ao prazo de validade e verificar se 

esta se encontra em perfeitas condições para que possa ser administrada. Após realizar a 

devolução, os medicamentos armazenados no seu local. 

 

4.2.6. Armários de Urgência  

 É da responsabilidade da DIDDU preparar os armários de urgência. Em cada serviço 

existe um pequeno stock de medicamentos que constitui o chamado armário de urgência, ao 

qual a equipa de enfermagem recorre sempre que exista a necessidade de administração de um 

medicamento ao doente, fora do horário de funcionamento dos SF.   

 Os medicamentos retirados deste armário são repostos semanalmente mediante um 

pedido informático feito pelo enfermeiro responsável e validado pelo farmacêutico que 

promove a impressão da “Satisfação de Pedido” (ANEXO F). De seguida o TF procede à 

preparação do pedido. Para isso a medicação é colocada em sacos de plástico individualizados 

que posteriormente são colocados dentro da caixa de transporte. De seguida esta é fechada e é 

anexado o duplicado do pedido juntamente com a etiqueta, onde consta o nome do serviço 

requisitante. Se no pedido existir medicação termolábil processa-se da mesma maneira como 

na DC, colocando a etiqueta “conservar no frio” no duplicado e esta aguarda o seu transporte 

no Kardex de frio.   

 Para finalizar, as caixas de transporte são colocadas na estante para que o estafeta 

realize o seu transporte. 
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4.3.   DISTRIBUIÇÃO POR REPOSIÇÃO DE STOCKS NIVELADOS (DRSN) 

 

 A DRSN consiste na reposição de um stock que foi estabelecido com o diretor do SC, 

o enfermeiro chefe e o farmacêutico, atendendo às caraterísticas dos doentes do SC. 

 Este sistema de distribuição é realizado através de um sistema automatizado de 

dispensa de medicamentos chamado Pyxis, encontrando-se implementado em 16 SC, com 

um determinado número de medicamentos em stock, tendo sido definidos os valores de stock 

máximo e mínimo para cada medicamento com base nos consumos médios anuais.  

 O Pyxis permite a gestão, o armazenamento e a dispensa de medicamentos e 

funciona como um armário composto por várias gavetas com divisórias. Este equipamento 

possui 3 tipos de gavetas, esta diferenciação depende das caraterísticas do medicamento que 

contém.  

 Gavetas de segurança máxima - estas contém medicamentos que são alvo de 

controlo e por isso quando se pretende retirar estes medicamentos apenas abre 

a respetiva gaveta e até à divisória que corresponde à quantidade a retirar. O 

stock destas gavetas não pode sofrer alterações; 

 Gavetas de segurança média - restringem o acesso do medicamento a retirar 

mas não controla a sua quantidade; 

 Gavetas de segurança baixa - não restringem o medicamento a retirar nem a 

sua quantidade. 

 O stock de medicamentos que consta neste equipamento faz parte do stock dos SF, 

sendo da responsabilidade do TF que realiza a reposição do Pyxis efetuar a sua contagem e 

reposição.  

 Para executar a reposição deste sistema, existe nos SF uma consola central que emite 

as listagens (ANEXO G) de cada SC em horário pré-definido. Nesta listagem constam os 

medicamentos que se encontram abaixo do stock mínimo, bem como a quantidade a repor. A 

quantidade a repor do medicamento é a quantidade necessária para atingir o seu stock 

máximo. O farmacêutico é responsável por validar as listagens e é da responsabilidade do TF 

realizar a sua preparação após esta ser emitida na consola central, recorrendo ao stock da 

DIDDU e da DC. Aquando da preparação dos medicamentos é muito importante ter em 

atenção o seu prazo de validade pois este deve ser superior a três meses. 
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 Para preparar medicamentos termolábeis, estupefacientes e psicotrópicos e 

manipulados é necessário ter em conta as suas caraterísticas e por isso possuem 

procedimentos diferentes. No caso dos medicamentos termolábeis é necessário recorrer ao 

Kardex de frio para os obter. Depois estes são acondicionados numa mala térmica com 

termoacumulador e devem estar identificados com uma etiqueta “conservar no frio” e com o 

SC a que se destina. Os estupefacientes e psicotrópicos como se encontram no cofre, é 

necessário o preenchimento da “Folha de Reposição de Estupefacientes Pyxis”(ANEXO H). 

Depois de preenchida é entregue no cofre para que procedam à preparação destes 

medicamentos. Em relação aos medicamentos manipulados, como por exemplo a solução oral 

de ranitidina 25mg/ml (20 ml), é necessário fazer o pedido à UMCMNE para realizar a sua 

preparação.  

 Para além das listagens emitidas pelo Pyxis, para a reposição do SC ficar completa é 

necessário imprimir o “Mapa dos Medicamentos Extra-Pyxis”(ANEXO I) que corresponde 

aos medicamentos que não se encontram armazenados neste, mas que são necessários para a 

terapêutica do doente. Estes medicamentos são colocados em sacos individualizados onde 

posteriormente são identificados com o nome do doente, número da cama e respetivo serviço. 

O “Mapa dos Medicamentos Extra-Pyxis” assegura a terapêutica do doente para um período 

de 24 horas. 

 Depois de preparada, a medicação é colocada num carro próprio, na respetiva gaveta 

para posteriormente ser transportada por um TF e um AO para os vários SC. Já nos SC para 

realizar a reposição do Pyxis, o TF acede à máquina através do seu código de acesso e 

impressão digital e de seguida, executa a recarga. Começa-se por selecionar os medicamentos 

aos quais vamos proceder à sua reposição. De seguida, as gavetas do equipamento vão 

abrindo automaticamente e o TF é responsável por fazer a contagem dos medicamentos que se 

encontram na divisória e verificar se a contagem real corresponde à contagem que consta no 

sistema (se não corresponder é necessário efetuar a alteração para a contagem real, caso seja 

possível), posteriormente é inserida a quantidade do medicamento a repor. Na reposição dos 

medicamentos deve-se ter em atenção os prazos de validade. Esta deve ser feita de modo a 

que os medicamentos com prazo de validade mais curto sejam administrados primeiro. 

 Em relação à medicação “Extra-Pyxis” é colocada nas gavetas dos doentes. Por vezes, 

pode acontecer os doentes não tomarem toda a medicação e por isso podemos encontrar 

medicamentos nestas gavetas. Neste caso, é necessário realizar a devolução dos 

medicamentos aos SF. 
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 Como qualquer outro sistema, o Pyxis tem as suas vantagens e desvantagens, de 

acordo com a seguinte figura:  

 

Vantagens 

 

Desvantagens 

 

Menor stock nos serviços e 

consequentemente menores custos 

 

Elevado custo inicial 

 

Fácil cedência de medicação para os 

doentes 

 

Reposição dos medicamentos no 

equipamento é demorada 

 

Menor probabilidade de ocorrência de 

erros 

 

Não existe contacto com o perfil 

farmacoterapêutico do doente 

 

 

 Na minha opinião acho que seria interessante que este sistema fosse capaz de criar um 

pedido automático sempre que um medicamento esgotasse nos serviços. Com isto quero dizer 

que, como os stocks são repostos diariamente, pode ocorrer que depois de repor o stock do 

Pyxis de um determinado SC, haver a rutura de um medicamento. E então este devia de ser 

capaz de gerar um pedido automático para proceder à reposição do medicamento em questão, 

caso contrário só será reposto no dia seguinte. 

 

4.4.   DISTRIBUIÇÃO EM REGIME DE AMBULATÓRIO  

 

 A UFA permite que sejam distribuídos medicamentos a doentes em regime de 

ambulatório, ou seja, doentes que são assistidos no hospital mas que estão a realizar o 

tratamento em casa.  

 A dispensa de medicamentos aos doentes em regime de ambulatório, por parte dos SF, 

surge da necessidade de vigilância e controlo de determinadas patologias crónicas (como por 

exemplo, doenças oncológicas, artrite reumatoide, hepatite, entre outras doenças legisladas). 

Esta vigilância e controlo são exigidos pelas caraterísticas próprias das patologias, pelo 

Figura 2 – Vantagens e desvantagens do Pyxis 
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potencial tóxico dos fármacos utilizados e também muitas vezes pelo seu elevado valor 

económico.   

 A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório possibilita o doente fazer o 

tratamento em ambiente familiar e com isso os custos relacionados com o internamento dos 

doentes diminui e também reduz o risco de infeções nosocomiais. 

 No CHSJ, esta unidade localiza-se junto às consultas externas, sendo assim é de fácil 

acesso para os doentes. É constituída por 3 áreas diferenciadas: 

 Sala de espera: onde os doentes aguardam a sua vez para serem atendidos; 

 Zona de atendimento: gabinetes de atendimento personalizado, num total de 5, 

que devem garantir a privacidade e confidencialidade; 

 Zona de armazenamento: onde se procede à armazenam dos medicamentos que 

constituem o stock desta unidade. 

 Neste setor podemos encontrar um sistema automatizado de dispensa de 

medicamentos, designado de Consis. Este sistema é constituído por 2 armários, estando 

cada um deles dividido em prateleiras e estas por canais. O Consis permite otimizar o tempo 

e minimizar a ocorrência de erros no ato de dispensa. 

 No CHSJ, a dispensa de medicamentos em regime de ambulatório é feita por 

farmacêuticos. Estes fornecem toda a informação ao doente acerca da sua terapêutica para 

assim incutir neste uma maior adesão da mesma. É da responsabilidade do TF da UFA as 

seguintes tarefas: 

 Receção e conferência qualitativa e quantitativa das encomendas; 

 Armazenamentos dos medicamentos; 

 Controlo dos prazos de validade dos medicamentos; 

 Elaboração do pedido dos medicamentos reembalados; 

 Reposição do sistema automatizado de dispensa - Consis; 

 Inventário diário das epoetinas, hemoderivados e dietas; 

 Preparação da medicação dos doentes para os hospitais de dia. 

 

 O acompanhamento dos doentes em regime de ambulatório permite perceber se estão a 

cumprir a terapêutica, bem como verificar a ocorrência de reações adversas aos 

medicamentos. 
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 O meu estágio nesta unidade consistiu na reposição de medicação no Consis, 

receção e conferência de encomendas e posterior armazenamento e ainda preparei a 

medicação para o Hospital de Dia de Hemodialise. 
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5. UNIDADE DE MANIPULAÇÃO CLÍNICA DE MEDICAMENTOS 

(UMCM)  

 

 Na atualidade, são produzidos em meio hospitalar um número reduzido de 

medicamentos e as poucas preparações produzidas destinam-se principalmente a doentes 

individuais e específicos; reembalagem de doses unitárias sólidas; preparações assépticas e 

preparações estéreis ou citotóxicas individualizadas [5].  

 O avanço na prestação de cuidados de saúde implica que cada vez mais os cuidados 

farmacêuticos sejam direcionados ao doente. No entanto a indústria farmacêutica por vezes 

não consegue dar resposta a todas as necessidades dos doentes, e é então aqui que a 

farmacotecnia assume relevada importância. Esta tem como objetivo produzir formas 

farmacêuticas na dosagem adequada às necessidades de cada doente, como é o caso de 

doentes idosos, doentes pediátricos e outros doentes com patologias específicas. Esta 

possibilita ainda criar uma maior segurança e qualidade na preparação da medicação e 

consequentemente reduz o seu desperdício. 

 No CHSJ a UMCM encontra-se dividida em várias áreas segundo o esquema 

representado na figura 3. 

 

 

 

 

 

UMCM 

Unidade de 
Manipulação Clínica 

de Medicamentos 
não Estéreis 
(UMCMNE) 

Unidade de 
Manipulação Clínica 

de Medicamentos 
Estéreis (UMCME) 

Unidade Centralizada 
de Preparação de 

Citotóxicos (UCPC)  

Unidade de 
Reembalagem (RE) 

Figura 3 – Organização da UMCM  
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5.1.  UNIDADE DE MANIPULAÇÃO CLÍNICA DE MEDICAMENTOS NÃO 

ESTÉREIS (UMCMNE) 

 

 A UMCMNE do CHSJ é um setor com um papel ativo neste hospital e tem como 

principal função a preparação de fórmulas magistrais e oficinais, sempre com o objetivo da 

obtenção de medicamentos que responderam às necessidades de cada doente. 

 As preparações realizadas maioritariamente na UMCMNE são: suspensões, soluções, 

papéis medicamentosos e cápsulas. No entanto também se verifica a necessidade de 

preparação de pérolas e lápis de nitrato de prata e pomadas.  

 Relativamente à estrutura física desta unidade é constituída por um laboratório de 

produção de formas não-estéreis, uma sala de pesagem, uma sala de lavagem e secagem do 

material e um armazém. No laboratório de produção existe uma hotte, três bancadas de 

trabalho e por baixo destas encontra-se todo o material necessário para a preparação, três 

armários onde dois se destinam ao armazenamento das matérias-primas bem como 

especialidades farmacêuticas que são utilizadas na preparação do manipulado e o restante 

armário destina-se ao armazenamento de frascos de acondicionamento de várias capacidades e 

matérias-primas inflamáveis. Todas as matérias-primas e especialidades farmacêuticas são 

ordenadas por ordem alfabética da DCI e segundo o método FEFO. 

 Para executar as operações de preparação e controlo é necessário ter profissionais com 

formação adequada [7]. No CHSJ neste setor estão presentes dois TF e um farmacêutico, 

sendo este responsável pela validação das preparações antes de serem enviadas para os 

respetivos SC. 

 As preparações que são aqui realizadas destinam-se para o consumo dos SC ou para os 

doentes da UFA. Assim para se poder executar a preparação de um manipulado é necessário 

que haja um pedido do SC ou então uma prescrição médica. Para iniciar a preparação o 

farmacêutico tem que interpretar a prescrição médica e posteriormente validá-la. De seguida 

emite uma “Ficha Técnica de Preparação” (ANEXO J) e dois rótulos com toda a informação 

acerca do medicamento manipulado. Para garantir a qualidade e segurança do manipulado é 

necessário aplicar normas de higiene e, por esse motivo, ao iniciar a preparação é necessário 

que o operador esteja devidamente equipado com uniforme, touca, protetor de calçado (sendo 

que estes três primeiros são colocados logo à entrada do laboratório), máscara e luvas. De 

seguida é necessário limpar a bancada com álcool a 70% e colocar uma folha de papel vegetal 
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para delimitar a área de trabalho. Depois o TF coloca todo o material necessário e respetivas 

matérias-primas e procede à realização do manipulado de acordo com a “Ficha Técnica de 

Preparação”. É importante de referir que durante o processo de manipulação, qualquer 

operação de medição tem de ser verificada por duas pessoas. No final a ficha é preenchida 

com os dados referentes às matérias-primas (lotes, quantidades, prazo de validade e 

laboratório) e identificação do operador e efetua-se o acondicionamento e rotulagem do 

manipulado. Tendo em conta o manipulado em questão, é ainda necessário efetuar os ensaios 

de verificação recomendados, como por exemplo avaliação das caraterísticas organoléticas e 

pH. Depois da realização do manipulado e estando a respetiva ficha preenchida, estes 

juntamente com as matérias-primas são colocados numa bancada chamada de zona de 

quarentena para posteriormente o farmacêutico proceder a uma verificação e validação do 

medicamento preparado.  

 Quanto à preparação dos papéis medicamentosos, estes são preparados na sala de 

pesagem, sendo função do TF a realização dos cálculos necessários sua pesagem, registando 

os mesmos na “Ficha Técnica de Preparação”. A pesagem é realizada em papel de cebola e 

aplica-se a técnica de dobragem e por fim, identifica-se com a respetiva etiqueta. 

 Durante as duas semanas que tive oportunidade de estar neste setor apercebi-me que, 

neste hospital, esta é uma área com uma elevada quantidade de trabalho. Pude realizar uma 

variedade de formas farmacêuticas, como o caso, de soluções de permanganato de potássio 

0,1g/l (5l) e hipoclorito de sódio a 0,5% (5l), suspensões como por exemplo, a suspensão oral 

de bicarbonato de sódio a 1,4% + lidocaína a 2% + nistatina (250ml), papéis medicamentosos 

de fenilbutirato de sódio e pérolas de nitrato de prata. Esta foi uma das áreas que mais apreciei 

a experiência, pois era uma realidade que eu não dominava e sobre a qual já me sinto mais 

preparada para o futuro. 

 

5.2. UNIDADE DE MANIPULAÇÃO CLÍNICA DE MEDICAMENTOS ESTÉREIS 

(UMCME) 

 

A UMCME é uma unidade em que ocorre a preparação de medicamentos 

manipulados em ambiente estéril. Estas formulações necessitam de técnicas asséticas de modo 

que a ocorrência de contaminações seja muito reduzida ou nula. 

Nesta unidade as preparações estéreis que são frequentemente produzidas são as de 

NP, no entanto também são produzidas enzimas e colírios. 
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 A NP (alimentação artificial por via intravenosa) consiste no fornecimento de 

proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerais, eletrólitos e oligoelementos 

devidamente preparados, através da corrente sanguínea [8]. Este tipo de alimentação é 

necessária quando não é possível administrar ou absorver os nutrientes necessários por via 

entérica. 

 Para garantir ao máximo as condições assépticas e reduzir assim o risco de 

contaminações, a UMCME encontra-se dividida em três zonas, que passo a caraterizar: 

 Zona suja ou negra – zona onde é efetuada a lavagem asséptica das mãos e o 

manipulador coloca o restante EPI (luvas e máscara); 

 Zona cinzenta ou antecâmara – é uma sala de apoio à sala de manipulação e 

nesta encontra-se o stock de material clínico e soluções necessárias para a 

preparação das bolsas. Nesta sala existe ainda um transfer que faz a 

comunicação entre esta zona e a zona limpa; 

 Zona limpa ou branca – corresponde à sala de manipulação. Esta possui uma 

Câmara de Fluxo de Ar Laminar Horizontal, cujo fluxo de ar é contrário à 

entrada do ar externo, protegendo assim as preparações de contaminações 

externas. O operador, neste tipo de preparações não é protegido, uma vez que 

estas não apresentam riscos para o mesmo. A Câmara de Fluxo de Ar Laminar 

Horizontal deve ser ligada 30 minutos antes de ser utilizada, de forma a 

estabilizar o fluxo de ar. A pressão existente nesta sala é positiva para evitar 

que entre ar contaminado, protegendo assim as preparações de possíveis 

contaminações. 

 O circuito de preparação inicia-se com a chegada dos pedidos online, que devem ser 

interpretados e validados pelo farmacêutico emitindo de seguida uma “Ficha Técnica de 

Preparação”. A preparação encontra-se a cargo de 3 TF e 1 farmacêutico, sendo que na zona 

cinzenta se encontra 1 TF que presta apoio à sala branca e que tem de preparar todo o material 

necessário, desinfetando-o com álcool a 70% antes de ser enviado para a zona limpa. Na sala 

de manipulação (zona branca) encontram-se 2 TF e 1 farmacêutico, sendo que um dos TF tem 

como função disponibilizar aos outros dois preparadores todo o material necessário à 

preparação e desinfetar novamente com álcool a 70% todo o material que recebe da sala de 

apoio, de modo a evitar ao máximo contaminações. 
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 De modo a garantir a qualidade das preparações, o controlo biológico é realizado de 5 

em 5 bolsas de NP, retirando 4 a 5 ml do conteúdo da mesma, que posteriormente é enviado 

para análise. 

 Depois de preparadas as bolsas são transferidas para a sala de apoio onde o TF vai 

proceder ao respetivo acondicionamento em saco fotoprotetor e rotulagem. De seguida estas 

são enviadas pelo transfer para o exterior. Posteriormente são colocadas no frigorífico até 

serem enviadas para os respetivos SC. As preparações aqui realizadas destinam-se 

principalmente ao serviço de Pediatria mas também à UFA, devido às necessidades especiais 

dos doentes que esta abrange. 

 No final de cada turno a Câmara de Fluxo de Ar Laminar Horizontal é limpa com 

álcool a 70%. A sala de manipulação é limpa todos os dias no fim do trabalho e uma vez por 

semana realiza-se a limpeza completa de toda a sala (incluindo tetos e paredes). 

 Neste setor apenas tive a oportunidade de realizar um estágio de observação apartir da 

sala de apoio e que durou um curto período de tempo. No entanto apercebi-me de quanto é 

rigoroso todo este processo e pude verificar que foram aplicadas as normas das boas práticas. 

 

5.3.  UNIDADE CENTRALIZADA DE PREPARAÇÃO DE CITOTÓXICOS 

(UCPC)  

 

  O número de casos de cancro nos últimos anos tem vindo a aumentar, o que levou à 

criação de infra-estruturas, especialização dos profissionais de saúde e ao desenvolvimento de 

tratamentos eficazes para impedir o avanço da doença e assegurar o máximo de qualidade de 

vida ao doente oncológico. 

 A UCPC é uma das farmácias satélite do CHSJ. Esta localiza-se estrategicamente 

junto ao Hospital de Dia de Quimioterapia. Esta proximidade possibilita uma maior 

estabilidade e segurança dos medicamentos manipulados, pois assim estes são administrados 

ao doente num curto espaço de tempo. 

 A organização do espaço físico da UCPC é composto por 3 áreas distintas: 

 Zona suja ou negra – nesta área são rececionadas as prescrições médicas e o 

farmacêutico executa a sua validação. Esta comunica com a sala de 

quimioterapia através de um transfer. Nesta zona encontra-se armazenado o 

material clínico e equipamento necessário à preparação dos citotóxicos. É nesta 
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sala que se coloca parte do EPI (touca e protetor de calçado) a qual se encontra 

delimitada por um banco corrido que a separa da zona cinzenta; 

 Zona cinzenta ou intermédia – neste local o manipulador efetua a lavagem e 

desinfeção das mãos e antebraço, coloca a máscara que está equipada com 

filtro do tipo P3, veste a bata esterilizada e coloca o primeiro par de luvas; 

 Zona limpa ou branca – corresponde à sala de preparação e apresenta uma 

pressão negativa, isto para que não ocorra a saída de ar contaminado. Nesta 

sala existem duas Câmaras de Fluxo de Ar Laminar Vertical, no entanto só 

uma é utilizada e esta possui um vidro frontal, de maneira a proteger o 

manipulador. Existe também um pequeno stock de material clínico que serve 

de apoio à manipulação e um transfer que comunica com o exterior (sala de 

validação). Todo o material que entra neste espaço é descontaminado com 

álcool a 70% de modo a evitar ao máximo contaminações. De modo a garantir 

uma maior segurança no ato de manipular, o operador coloca um segundo par 

de luvas. 

 A preparação de citotóxicos inicia-se mais uma vez com a validação da prescrição 

médica por parte do farmacêutico. Posteriormente é elaborado o rótulo da medicação. Tanto a 

prescrição como os rótulos são colocados num tabuleiro com os medicamentos necessários à 

manipulação, sendo estes depois colocados no transfer e desinfetados com álcool a 70%. 

Cabe ao TF tirar o tabuleiro do transfer e realizar a preparação da medicação de acordo com o 

que está estabelecido e para isso existem tabelas que estão afixadas na sala limpa e servem de 

apoio à manipulação. No final a preparação é colocada juntamente com o rótulo no transfer 

para o farmacêutico proceder à sua rotulagem. 

  Nesta unidade apenas tive a oportunidade de realizar um estágio de observação, de 

modo a conseguir perceber o funcionamento geral desta. Aqui trabalham profissionais 

devidamente formados e treinados.  

 

5.4. UNIDADE DE REEMBALAGEM (UR) 

 

 Esta unidade permite a obtenção de medicamentos na dose prescrita, de forma 

individualizada (dose unitária).  
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 Os principais objetivos desta unidade são [5]: 

 Assegurar a existência de medicamentos na dose prescrita e de forma 

individualizada, deste modo reduz-se o tempo despendido pela equipa de 

enfermagem na preparação da medicação e ainda reduz os riscos de 

contaminação e erros de administração; 

 Garantir uma correta identificação do medicamento (DCI, dosagem, lote e 

prazo de validade); 

 Certificar que o medicamento se encontra protegido dos agentes ambientais; 

 Assegurar que o medicamento reembalado possa ser administrado ao doente de 

forma rápida e segura. 

 A reembalagem presta apoio a todos os tipos de distribuição de medicamentos, no 

entanto auxilia principalmente a DIDDU e o Pyxis, e por este motivo é que esta zona se 

localiza na proximidade do setor da DIDDU. 

 Este setor é constituído por 3 zonas distintas sendo elas: zona de fracionamento, zona 

de reembalagem e zona de individualização e reposição de stocks (ZIRS). 

 

5.4.1.  Zona de fracionamento e reembalagem 

 Nesta zona realiza-se o fracionamento das formas farmacêuticas orais sólidas 

suscetíveis de serem manipuladas, com o objetivo de torná-las disponíveis nas dosagens 

corretas para serem administrados aos doentes, pois por vezes, o mercado não possuí certas 

dosagens e aí surge a necessidade do fracionamento de medicamentos nas dosagens 

existentes. Esta tarefa é da competência do TF, e deve ser realizada de modo a garantir a 

qualidade, segurança e eficácia do medicamento e num ambiente que evite contaminações. 

Para realizar o fracionamento o TF deve de colocar o EPI adequado, podendo utilizar para 

fracionar um bisturi ou então simplesmente realiza-o com as mãos. Os comprimidos mal 

fracionados e desperdiçados são registados numa tabela de inutilizações indicando a DCI, 

quantidade e o motivo da inutilização. 

 Após o fracionamento realiza-se a reembalagem e para esse efeito é possível recorrer a 

dois equipamentos diferentes, que são o FDS e Auto Print
TM

 Packaging System – Grifols. 

 O FDS como já referi, é um sistema semiautomático que permite a reembalagem e 

dispensa de formas farmacêuticas orais sólidas, por doente e em doses individuais. 
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 O Auto Print
TM

 Packaging System – Grifols é um sistema semiautomático que permite 

a reembalagem de medicamentos fracionados ou não, sem que haja prévia padronização dos 

mesmos. Este sistema exige a colocação individual de cada medicamento no compartimento e 

só permite a colocação de um único princípio ativo no tabuleiro, o que leva a um aumento de 

tempo na preparação da medicação para os vários SC. 

 Como dito anteriormente, este sistema permite não só a reembalagem de 

medicamentos fracionados ou não, mas também medicamentos fotossensíveis, pois o 

invólucro de reembalagem é constituído por uma pelicula fotoprotetora, sendo esta a principal 

vantagem. É ainda importante de referir que neste sistema podem ser reembalados 

medicamentos que estejam no blister original, possibilitando manter o prazo de validade de 

origem. 

 Este equipamento está associado a um computador, que através do sistema informático 

permite colocar toda a informação acerca do medicamento (DCI, dosagem, forma 

farmacêutica, lote, prazo de validade, entre outros) e que aquando da reembalagem do 

medicamento esta vai aparecer no verso do mesmo. O prazo de validade do medicamento 

pode ou não sofrer alterações. Se este for retirado do blister, o prazo de validade atribuído é 

25% do tempo entre a data da reembalagem e o prazo de validade original, sendo que é 

atribuído no máximo um período de 6 meses para um prazo de validade superior a 2 anos. 

Caso o medicamento que se pretenda reembalar ainda esteja dentro do blister, o prazo de 

validade mantém-se. 

 Todas as reembalagens efetuadas são alvo de registo em folha própria de Excel, onde 

são preenchidos os campos referentes ao medicamento, como a dosagem, o nome do 

medicamento ou laboratório, quantidade, lote e identificação do operador. 

  Todos os processos que envolvam a manipulação de medicamentos, sejam eles 

desblisteramento, reembalagem ou fracionamento de medicamentos, o operador tem de 

utilizar máscara e luvas para o fazer. O Auto Print
TM

 Packaging System – Grifols e todo o 

material de apoio à manipulação deve ser desinfetado antes e depois de ser utilizado. Estas 

medidas minimizam a ocorrência de contaminações e garantem a integridade do 

medicamento. 

 Durante o decorrer do meu estágio tive a oportunidade de exercer todas as funções que 

aqui se realizam, nomeadamente o fracionamento de medicamentos e proceder à sua 

reembalagem tanto no FDS como no Auto Print
TM

 Packaging System – Grifols aplicando 
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sempre as normas de higiene. No meu ponto de vista seria interessante que existisse uma 

separação física entre a área de fracionamento e a área de reembalagem, ou então que a área 

de fracionamento fosse uma zona mais reservada, pois assim criava melhores condições de 

limpeza e desinfeção para a manipulação de medicamentos. 

 

5.4.2.  Zona de Individualização e Reposição de Stocks (ZIRS) 

 A ZIRS tem como principal objetivo repor os stocks de apoio aos vários sistemas de 

distribuição. Deve garantir que toda a medicação disponível esteja devidamente identificada e 

em unidose. 

 Este setor localiza-se entre a DIDDU e a UR e as atividades aqui realizadas são: a 

descartonagem, individualização e rotulagem de medicamentos. Estas atividades estão a cargo 

dos AO e são registadas numa folha que posteriormente será verificada pelo TF responsável. 

Esta confirmação por parte do TF responsável permite minimizar os erros, como por exemplo, 

rotulagem incorreta. Nesta zona existe um pequeno stock de medicamentos já rotulados e 

individualizados para otimizar o processo de reposição. 

 No que diz respeito ao Kardex, a reposição é feita diariamente, ao início da manhã, 

com a reposição a mínimos, ou seja, para proceder à reposição é necessário a emissão de uma 

lista, onde constam todos os medicamentos que estão abaixo do stock mínimo, bem como a 

quantidade a repor. A medicação é preparada no dia da emissão da mesma, no entanto a 

reposição só se realiza no dia seguinte. Desta forma, a reposição é mais rápida para que assim 

se possa proceder à dispensa dos medicamentos para os vários SC. Uma desvantagem deste 

sistema é que a reposição e a dispensa de medicamentos não tem em conta o prazo de 

validade, porém não é uma desvantagem muito significativa, pois os medicamentos que se 

encontram neste sistema semiautomático de distribuição possuem grande rotatividade. 

 A reposição do Kardex de frio é feita quando chegam os produtos termolábeis. Neste 

caso, quando se está a dar entrada é muito importante colocar o prazo de validade, pois estes 

são dispensados segundo o método FEFO. 

 A reposição dos stocks da DIDDU é efetuada diariamente. Todos os dias, ao início da 

manhã, o TF responsável pela reposição de stocks visualiza cada uma das gavetas e verifica 

quais os medicamentos que estão em falta e necessitam de ser repostos. Para proceder à 

reposição e caso seja necessário medicamentos reembalados, o TF deve fazer o pedido à UR e 
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para isso existe uma folha própria para o efeito. No caso de não serem precisos medicamentos 

reembalados o TF da ZIRS pede ao AO para preparar a medicação em falta caso esta não 

exista no stock de medicamentos que já estão preparados. Aquando da preparação dos SC do 

dia e se ocorrer rutura de stock, o TF que a detetou tem de registar a falta num quadro próprio, 

que existe à entrada da ZIRS, para esse efeito, com a DCI, dosagem e forma farmacêutica do 

medicamento em questão. Este registo é feito para alertar o responsável da ZIRS da rutura e 

para que este proceda o mais rápido possível à reposição do medicamento. 

 A reposição do setor da DC é da responsabilidade do AO que auxilia a reposição de 

stocks. Quando as encomendas chegam ao armazém central, o AO é responsável por colocar 

cada medicamento no respetivo lugar. 

 É da responsabilidade do TF da ZIRS realizar o controlo dos prazos de validade. Para 

isso, mensalmente, na última semana, verifica os stocks, assinalando os produtos com o prazo 

de validade a terminar com uma etiqueta “Atenção Prazo de Validade”. Este é um processo 

pouco prático visto que como é feito manualmente é mais suscitável a erros. 

 Um aspeto muito importante de referir, que também é da competência do TF da ZIRS, 

é a realização do inventário diário das epoetinas e do filgrastim, pois como se tratam de 

medicamentos hemoderivados estes medicamentos são alvo de controlo e a sua distribuição é 

feita por lote. 
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6. CONCLUSÃO/ANÁLISE CRÍTICA  

 

 Após terminar este estágio em Farmácia Hospitalar no CHSJ, considero que os 

objetivos inicialmente propostos foram atingidos. Adquiri uma experiência enriquecedora, 

que me deu outra visão da realidade dos SF de um hospital. 

 Ao longo do estágio foi-me dada a oportunidade de contactar com quase todas as áreas 

do circuito do medicamento, e mesmo nas áreas em que não era possível a intervenção dos 

estagiários, foi dada a oportunidade de realizar um estágio observacional, que contava com a 

presença de um TF, que ia dando indicações acerca do funcionamento geral da unidade. 

 Em todas as tarefas que realizei, considero que apliquei os conhecimentos que me 

foram transmitidos e tentei ter o máximo de responsabilidade e autonomia possível. 

 Em relação ao CHSJ considero que fazem parte desta instituição grandes profissionais, 

que fazem de tudo para dar o seu melhor a cada doente, apostando na melhoria continua todos 

os dias e é isto que proporciona o crescimento desta grande instituição de saúde. Não é em 

vão que o CHSJ é considerado um dos melhores hospitais públicos do país.  

 Na minha opinião, um ponto a melhorar, seria na maneira como acompanham os seus 

estagiários. Não estou a dizer com isto que fui mal orientada, apenas me refiro que por vezes, 

devido ao grande volume de trabalho, não existe espaço para explicar com calma o modo de 

funcionamento de um setor. Por este motivo acho que seria importante nomear alguém que se 

encarregasse de realizar essa explicação aos estagiários, sem que o funcionamento do setor 

fosse afetado. Acho que seria uma mais valia para todos, tanto para os TF como para os 

estagiários.  

 Para finalizar, considero que esta experiência foi bastante enriquecedora, tanto a nível 

pessoal como profissional, e voltava a repetir sem qualquer dúvida. Sinto me muito satisfeita 

por ter conseguido estagiar neste hospital. Esta experiência contribuiu da melhor maneira 

possível, para o meu processo de crescimento em relação à futura carreira profissional.  
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ANEXO A – Requisição de Antimicrobianos 
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ANEXO B - Mapa de Distribuição de Medicamentos 
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ANEXO C – Produtos Externos 
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ANEXO D – Incidências  
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ANEXO E - Mapa de Distribuição de Alteradas 
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ANEXO F - Satisfação de Pedido 
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ANEXO G – Listagem do Pyxis 
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ANEXO H - Folha de Reposição de Estupefacientes Pyxis 
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ANEXO I - Mapa dos Medicamentos Extra-Pyxis 
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ANEXO J – Ficha Técnica de Preparação 
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 ANEXO J – Ficha Técnica de Preparação   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




