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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório de estágio foi realizado no âmbito da unidade curricular (UC) de 

Estágio Profissional I, pela discente Cátia Alexandra Gomes Marques, aluna do 4º ano, 1º 

semestre do Curso de Farmácia – 1º Ciclo da Escola Superior de Saúde (ESS) pertencente ao 

Instituto Politécnico da Guarda (IPG), servindo como um documento de avaliação à unidade 

curricular referida. O estágio decorreu nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Centro Hospitalar 

Cova da Beira (CHCB) – Hospital Pêro da Covilhã (HPC), no período entre o dia 21 de 

Setembro de 2015 e o dia 15 de Janeiro de 2016, resultando numa duração total de 490 horas. 

Este estágio foi orientado e coordenado pela professora Sandra Ventura, e teve a supervisão no 

local de estágio da Técnica de Farmácia Raquel Augusto. 

De acordo com o Decreto-lei n.º 66/2011 de 1 de junho [1], o estágio é definido como 

‘‘uma formação prática em contexto de trabalho que se dirige a complementar e a aperfeiçoar 

as competências do estagiário, visando a sua inserção ou reconversão para a vida ativa de modo 

mais célere e fácil ou a obtenção de uma formação técnico-profissional e deontológica 

legalmente obrigatória para aceder ao exercício de determinada profissão’’. 

Os principais objetivos a serem cumpridos ao longo deste estágio em Farmácia 

Hospitalar (FH) são: o desenvolvimento de competências técnicas e científicas na realização de 

atividades subjacentes ao Técnico de Farmácia (TF), a aplicação dos princípios éticos e 

deontológicos relativos à profissão, o desenvolvimento e avaliação de planos de intervenção 

adequadamente integrados numa equipa multidisciplinar e dar resposta aos desafios 

profissionais com inovação, criatividade e flexibilidade [2]. 

Segundo o Decreto-lei nº 564/99 de 21 de Dezembro [3], compete ao Técnico de 

Farmácia desenvolver ‘‘atividades no circuito do medicamento, tais como: análises e ensaios 

farmacológicos, interpretação da prescrição terapêutica e das fórmulas farmacêuticas, sua 

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

medicamentos e outros produtos, informação e aconselhamento sobre o uso dos medicamento’’. 

Assim sendo, o TF deve apresentar-se como um profissional competente, ativo, consciente e 

responsável. 

As principais áreas de interesse numa farmácia são o medicamento e o utente/doente. A 

realização de estágios torna-se assim essencial na formação de um estudante de Farmácia, uma 

vez que lhe proporciona uma grande aprendizagem ao contatar diretamente com o utente/doente 

e com os medicamentos, assim como a oportunidade de colocar em prática todos os 

conhecimentos alcançados ao longo destes anos e a inclusão na equipa de saúde.  
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Este estágio foi planeado e realizado da seguinte maneira: 

 De 21 de setembro a 23 de outubro – Setor de Armazém, Distribuição Tradicional, 

Distribuição por níveis; 

 De 26 de outubro a 30 de outubro – Setor de Ambulatório e SF do Fundão; 

 De 2 de novembro a 27 de novembro – Setor de Farmacotecnia; 

 De 30 de novembro a 15 de janeiro – Setor de dose unitária. 

Este relatório inclui uma descrição do local de estágio, uma caracterização do 

funcionamento dos SF do CHCB, uma descrição do seu espaço físico e dos equipamentos 

existentes, bem como a descrição das atividades que foram realizadas. Por fim, irá ser elaborada 

uma conclusão, que vai conter uma consideração final relativamente ao estágio bem como 

aspetos que podem vir a ser melhorados no futuro.  

As fontes utilizadas para a realização deste documento foram livros, aulas teóricas, 

websites da internet, e informações fornecidas ao longo deste estágio. A estrutura física é 

baseada no Guia de Elaboração e Apresentação de Trabalhos Escritos da ESSG [4], sendo que 

o corpo textual baseia-se na introspeção individual sobre a análise e aprendizagem efetuada no 

percurso de estágio em farmácia hospitalar. 
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1 – CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, EPE 

 

 A inauguração do antigo hospital distrital da Covilhã ocorreu em 26 de junho de 1908, 

denominado nesta altura por Hospital da Misericórdia da Covilhã. Este antigo hospital, quase 

com um século de vida, encontrava-se em condições precárias, estruturalmente debilitado e 

apresentava também uma difícil localização, com acessibilidades péssimas. Para resolver esta 

situação e para satisfazer as necessidades da população, surge o Centro Hospitalar Cova da 

Beira (CHCB), pessoa coletiva de direito público com autonomia administrativa, financeira e 

património próprio. O CHCB integra o hospital distrital da Covilhã, o Hospital Distrital do 

Fundão e o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, assumindo todos os seus direitos e 

obrigações. 

 De acordo com o decreto-lei nº 426/99, de 21 de outubro [5], o CHCB foi contruído com 

serviços de dimensão e diferenciação técnica adequados à população da Covilhã, Fundão, 

Belmonte e Penamacor, tornando-se na mais valiosa resposta a uma população com cerca de 

100.000 habitantes.  

Segundo o decreto-lei nº 288/2002, de 10 de dezembro [6], o CHCB foi inicialmente 

transformado em sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, com a designação de 

Centro Hospitalar Cova da Beira, S.A. Em 2005, através do decreto-lei nº 93/2005 de 7 de 

Junho [7] e de acordo com o Programa XXVII governo constitucional, o CHCB (Figura 1) foi 

transformado em Entidade Pública Empresarial (EPE). 

Figura 1 - Hospital Pêro da Covilhã 

Fonte: Obtido de Centro Hospitalar Cova da Beira: http://www.chcbeira.pt/ 
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Hoje em dia, este centro hospitalar tem como missão a prestação de cuidados de saúde 

com eficiência, qualidade, em tempo útil e a custos razoáveis, à população da área de influência 

e a todos os cidadãos em geral. Os objetivos deste CHCB desenvolvem-se principalmente em 

função do doente, sendo eles [8]: 

 A prestação de cuidados de saúde de qualidade, acessíveis e em tempo adequado; 

 O desenvolvimento do ensino das ciências médicas, de enfermagem e das 

tecnologias da saúde; 

 O desenvolvimento da investigação clínica e científica; 

 A eficácia e eficiência de um quadro de desenvolvimento económico e financeiro 

sustentável; 

 O desenvolvimento de projetos de prestação de cuidados de saúde em ambulatório 

e no domicílio; 

 O desenvolvimento e fomentação da integração de cuidados de saúde através da 

colaboração ativa com os centros de saúde da zona de influência; 

 O desenvolvimento de funções de formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissional I | Centro Hospitalar Cova da Beira    

   14 | P á g i n a  
 

[TÍTULO DO DOCUMENTO] 

2 – SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO HOSPITAL COVA DA BEIRA 

 

Os SFH asseguram a terapêutica medicamentosa aos doentes, bem como a qualidade, 

eficácia e segurança dos medicamentos; integra também as equipas de cuidados de saúde e 

promove ações de investigação científica e de ensino, nos hospitais. Assim sendo, os serviços 

farmacêuticos são responsáveis pelas funções relacionadas com o medicamento, tendo em vista 

a sua utilização racional, adequada e segura, disponibilizando ao doente certo o medicamento 

adequado à sua situação clínica, na quantidade e qualidade certas, por um período adequado, e 

ao menor custo para o hospital e para a comunidade.  

As funções dos SFH são [9]: 

 Seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos;  

 Aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos;  

 Análise de matérias-primas e produtos acabados;  

 Produção de medicamentos e nutrição entérica; 

 Farmácia clínica, farmacocinética, farmacovigilância e prestação de cuidados 

farmacêuticos;  

 Participação em comissões técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infeção Hospitalar, 

Higiene) 

 Colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 Participação nos ensaios clínicos;  

 Desenvolvimento de ações de formação; 

 Informação sobre os medicamentos;  

A missão dos SF do Hospital Pêro da Covilhã [10] consiste em proporcionar suporte ao 

tratamento farmacoterapêutico, colaborando na melhoria da qualidade, da eficiência, dos 

sistemas de trabalho e da segurança dos profissionais, bem como na contribuição na 

investigação e no uso racional, seguro e eficaz dos medicamentos e outros produtos de saúde. 

Para tal, os SF do HPC organizam-se de maneira a executar diversas funções, que se podem 

agrupar em Tecnologia Farmacêutica, Logística Farmacêutica e Farmácia Clínica. A primeira 

está relacionada com a farmacotecnia, nomeadamente, com a preparação de medicamentos 

manipulados (através de fórmulas magistrais ou de preparados oficinais), reembalagem de 

medicamentos para a dispensa em dose unitária, preparação de nutrição parentérica (NP) e 

preparação de medicamentos citotóxicos. As funções logísticas permitem que os doentes 

atendidos recebam os medicamentos no local e momentos adequados ao menor custo possível, 
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aplicando um modelo de gestão eficiente e funcional. As áreas como a farmácia clínica, 

farmacovigilância, farmacocinética clínica, ensaios clínicos e informação, orientam a 

responsabilidade dos SFH para os doentes e para os resultados em saúde, que devem ser 

conseguidos através do uso racional dos medicamentos. 

 

2.1 – ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS 

 

 Os SF localizam-se no piso zero do Hospital Pêro da Covilhã. Relativamente ao horário 

de funcionamento, os SF estão de serviço de segunda a sexta-feira das 9:00h às 20:00h, e no 

fim-de-semana funcionam das 9:00h às 17:00h. No entanto, se alguma situação de emergência 

ou algum imprevisto surgir fora destes horários, existe um farmacêutico de prevenção que será 

chamado nestas ocasiões. 

 O espaço físico dos Serviços Farmacêuticos do CHCB é constituído por: 

 Armazém Central (Armazém 10); 

 Sala da dose unitária (Armazém 12); 

 Ambulatório (Armazém 20);  

 Laboratório de preparação de manipulados não estéreis; 

 Sala de preparação de manipulados estéreis e citotóxicos; 

 Sala de antisséticos e desinfetantes; 

 Sala de injetáveis de grande volume; 

 Sala de reembalagem; 

 Sala de validação; 

 Sala de inflamáveis; 

 Câmaras frigoríficas; 

 Gabinete da direção; 

 Área de Receção; 

 Sala de reuniões; 

 Secretariado; 

 Vestiários; 

 Copa. 

 

Todas estas áreas que constituem os SF do CHCB são importantes para o seu correto 

funcionamento, bem como para a execução de todas as tarefas que pertencem ao circuito do 

medicamento. O CHCB dispõe ainda de uma vasta gama de equipamentos, entre os quais: 
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Pyxis®, Kardex®, Consis®, FDS®, Câmara de Fluxo de Ar Laminar Vertical (CFALV) e Câmara 

de Fluxo de Ar Laminar Horizontal (CFALH), leitores óticos, entre outros. 

 

2.2 – RECURSOS HUMANOS 

 

Os recursos humanos são ‘‘a base essencial dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, 

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

qualidade, assume especial relevo no contexto da reorganização da Farmácia Hospitalar’’ [9]. 

Os recursos humanos dos SF do HPC são compostos por uma vasta equipa de trabalho, 

devidamente habilitada, que garante o profissionalismo e a qualidade nos serviços prestados. 

Esta equipa é constituída por farmacêuticos, TF, Assistentes Operacionais (AO) e uma 

assistente técnica de secretariado, sendo que estes serviços farmacêuticos são dirigidos pela Dr.ª 

Maria Olímpia Fonseca. 

Apesar de cada profissional de saúde ter as suas próprias tarefas e funções, existe um 

bom ambiente de equipa com interajuda entre todos os elementos desta, traduzindo-se numa 

melhor qualidade dos serviços prestados. Estes profissionais contribuem ainda para a formação 

contínua, participando e colaborando em sessões de formação, leitura de publicações, entre 

outros, de forma a manterem-se instruídos e atualizados. 
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3 - CIRCUITO DO MEDICAMENTO NO HOSPITAL PÊRO DA COVILHÃ 

 

 O circuito do medicamento é todo o percurso que um determinado medicamento, 

produto farmacêutico ou dispositivo médico faz desde a sua seleção, até ao momento em que 

chega ao doente. Este circuito (Figura 2) engloba a seleção, aquisição, receção, armazenamento, 

controlo, distribuição e administração de medicamentos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 – SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 A seleção e aquisição de medicamentos e dispositivos médicos são a primeira etapa do 

circuito do medicamento, sendo que o seu principal objetivo é a satisfação das necessidades 

terapêuticas dos doentes, fazendo com que os medicamentos necessários nunca lhes faltem, 

utilizando para isso os recursos disponíveis da melhor maneira possível.  

 A seleção de medicamentos baseia-se no Formulário Hospitalar Nacional do 

Medicamento (FHNM) e nas necessidades terapêuticas dos doentes do hospital, sendo que a 

adenda ao FHNM deverá estar permanentemente disponível para consulta. O CHCB, sendo 

uma Entidade Pública Empresarial não necessita de realizar as suas aquisições pelo Catálogo 

de Aprovisionamento Público de Saúde (CAPS) dos Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde, como os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. 

 A aquisição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, é feita a partir de uma 

recolha de informação sobre os medicamentos que estão em falta, que pode ser obtida através 

Figura 2- Circuito do medicamento em meio hospitalar 
Fonte: Conselho Executivo da Farmácia Hospitalar (2005). Manual da Farmácia Hospitalar. Ministério da Saúde. 
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do ponto de encomenda ou através do sistema informático, que contém as existências do stock 

do hospital. Sendo que a quantidade necessária a encomendar deve estar de acordo com o 

consumo normal do medicamento. A aquisição de medicamentos é da responsabilidade dos 

farmacêuticos, e deve ser feita pelos SF em conjunto com o serviço de aprovisionamento. A 

sua obtenção pode ser feita através de um contacto direto com laboratórios, empresas de 

distribuição, farmácias comunitárias ou até mesmo através de empréstimos cedidos por outros 

hospitais. 

Esta etapa do circuito do medicamento torna-se então indispensável para a satisfação 

das necessidades dos doentes, de uma forma segura, eficaz e em tempo útil. 

 

3.2 – RECEÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

 Nos SF do HPC são rececionadas diariamente encomendas de medicamentos e outros 

produtos de saúde, que são necessários aos SF. A receção de medicamentos é feita numa área 

destinada a este processo, sendo que esta tem acesso direto para o exterior, localiza-se próxima 

do setor de aprovisionamento e apresenta um acesso fácil para o armazém central dos SF. 

 A conferência de medicamentos e de outros produtos farmacêuticos realiza-se 

normalmente durante a parte da tarde, por uma TF do armazém e por um assistente do 

aprovisionamento.  

 Na receção de medicamentos faz-se uma conferência qualitativa e quantitativa dos 

mesmos, tendo em conta a guia de remessa e a nota de encomenda. Para os parâmetros 

qualitativos, conferem-se o acondicionamento da embalagem primária e secundária, os 

certificados de análise relativos aos medicamentos hemoderivados e às matérias primas, as 

condições de transporte, a rotulagem e o aspeto geral dos medicamentos. Para os parâmetros 

quantitativos conferem-se a Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa, a 

Forma Farmacêutica (FF), a dosagem, a quantidade, o lote, e o prazo de validade. Se todos os 

parâmetros estiverem em conformidade, a TF rubrica a guia de receção e a cópia desta, ficando 

a original nos SF e a cópia no serviço de logística hospitalar. Posteriormente, os medicamentos 

são enviados para o armazém 10, onde são corretamente armazenados. 

 Na receção de medicamentos, é necessário seguir alguns parâmetros relativamente a 

medicamentos que têm de ser armazenados com um cuidado especial, nomeadamente os 

medicamentos termolábeis, hemoderivados, matérias-primas e citotóxicos. 
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 Os medicamentos termolábeis são colocados na câmara frigorífica em quarentena até 

serem conferidas as guias de receção. Após a sua conferência, estes são armazenados nos 

respetivos locais. Para estes medicamentos é também necessário verificar a temperatura de 

transporte, que deve compreender valores entre 2ºC e 8ºC, sendo que se esta temperatura não 

se encontrar neste intervalo, os SFH podem não aceitar os medicamentos. 

 No caso dos medicamentos hemoderivados, é necessário conferir se estes vêm 

acompanhados dos boletins de análise e dos Certificados de Autorização de Utilização de Lotes 

(CAUL) emitidos pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED), e confere-se também se o lote e o prazo de validade da embalagem primária e 

secundária são iguais. 

 As matérias-primas também têm de vir acompanhadas pelo respetivo boletim de análise. 

 Em relação aos medicamentos citotóxicos estes vêm identificados com sinalética 

própria, sendo colocados num local próprio e conferidos um a um para verificar se não 

ocorreram derrames. 

 Na receção de medicamentos, pude conferir os parâmetros quantitativos através de uma 

cópia da guia de receção, e alguns dos parâmetros qualitativos, como o acondicionamento da 

embalagem primária e secundária, as condições de transporte, a rotulagem e o aspeto geral dos 

medicamentos. Observei ainda os cuidados a ter na receção de medicamentos hemoderivados e 

de medicamentos citotóxicos. 

 

3.3 – ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS 

 

 Após a receção de encomendas procede-se à próxima etapa do circuito do medicamento, 

que consiste no armazenamento de medicamentos e outros produtos de saúde. Nesta etapa, é 

indispensável que se assegurem as condições necessárias de conservação para garantir a 

qualidade, segurança, eficácia e estabilidade dos medicamentos. Assim sendo, nos SF do HPC 

monitoriza-se e regista-se continuamente a temperatura (15ºC a 25ºC) e a humidade (<60%) 

deste espaço, e evita-se também a exposição direta à luz solar. 

 Os medicamentos e produtos farmacêuticos são armazenados por ordem alfabética de 

DCI da substância ativa, por FF, por dosagem e de acordo com a regra FEFO (First Expired, 

First Out), isto é, os primeiros medicamentos a sair são os que apresentam um prazo de validade 

mais reduzido. Deste modo, os medicamentos que apresentam menor prazo de validade devem 

ficar à frente dos de maior prazo de validade, para que sejam gastos mais rapidamente. 
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 Antes do armazenamento de FF orais sólidas é necessário verificar se estas necessitam 

de rótulos identificativos, uma vez que existem blisters que não estão identificados 

unitariamente com a DCI da substância ativa, a dosagem, o lote e o prazo de validade. Neste 

caso, o TF responsável pelo armazém 10 elabora rótulos com todas estas informações 

indispensáveis para a distribuição de medicamentos, e depois de estes serem registados e 

validados rotula-se cada blister unitariamente. Quando os medicamentos ainda não se 

encontram rotulados, são colocados numa caixa identificada com ‘‘Medicamentos por rotular’’, 

para que estes não sejam armazenados sem estarem devidamente rotulados. Após a rotulagem, 

os medicamentos guardam-se numa caixa identificada com ‘‘Medicamentos rotulados’’ onde 

posteriormente se confere se estes estão corretamente rotulados, verificando se os rótulos 

coincidem com a DCI da substância ativa, a dosagem, o lote e o prazo de validade que se 

apresenta na embalagem do medicamento. Por fim, os medicamentos podem então ser 

armazenados no seu respetivo lugar. Todos estes processos que se efetuam desde a elaboração 

dos rótulos até à sua conferência final, são registados informaticamente, com a indicação do 

responsável pela rotulagem. A rotulagem torna-se assim imprescindível, uma vez que diminui 

os erros de administração de medicamentos pela falta ou incorreta identificação destes, e 

promove ao mesmo tempo o uso racional dos medicamentos. 

 Alguns medicamentos necessitam de condições especiais de armazenamento, tais como 

os medicamentos termolábeis, os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, os citotóxicos 

e os produtos inflamáveis.  

Os medicamentos termolábeis devem ser armazenados nas câmaras frigoríficas que 

devem apresentar temperaturas entre os 2ºC e os 8ºC. Estas câmaras possuem um sistema de 

controlo de temperatura e um alarme, que é ativado quando se ultrapassam estes limites de 

temperatura. Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos armazenam-se num cofre 

devidamente fechado com dupla fechadura. Relativamente aos medicamentos citotóxicos estes 

são armazenados numa prateleira devidamente identificada que está separada dos restantes 

medicamentos. Por fim, os produtos inflamáveis são armazenados numa sala própria, destinada 

apenas a este tipo de produtos. Esta sala apresenta uma porta corta-fogo de fecho automático, 

um detetor de fumos, um sistema de ventilação, um chuveiro de teto acionado por alarme, uma 

sinalética apropriada, o chão é impermeável, drenado para uma bacia coletora, não ligado ao 

esgoto e as paredes são reforçadas e resistentes ao fogo.  
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3.3.1 – Armazém Central da Farmácia 

 

 O armazém central da farmácia, designado por armazém 10, é o armazém principal dos 

SF do HPC. Este é constituído por: 

 Armazém Central – Contém diversas prateleiras onde se armazenam bolsas para 

nutrição parentérica, suplementos nutricionais entéricos, soluções injetáveis de 

grande volume e de maior rotatividade e medicamentos citotóxicos devidamente 

identificados com sinais de perigo e com uma fita vermelha e branca nas prateleiras. 

Apresenta também um armário para o armazenamento de medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos e ainda um armário móvel onde estão localizados a 

maior parte dos medicamentos e produtos de saúde, com diversas FF (comprimidos, 

cápsulas, pomadas, supositórios, colírios, xaropes, soluções injetáveis), ordenados 

por ordem alfabética de DCI da substância ativa. Este último armário divide-se 

também em colírios e pomadas oftálmicas, material de penso, anestésicos locais 

(lidocaína) e gerais (propofol), antibióticos (ciprofloxacina), tuberculostáticos 

(etambutol), medicamentos utilizados em estomatologia, medicamentos utilizados 

em ambulatório, leites, contracetivos e medicamentos hemoderivados, todos eles 

também ordenados por ordem alfabética de DCI da substância ativa. 

 Câmaras frigoríficas – existem duas câmaras que se localizam fora do armazém 

central, nas quais se armazenam os medicamentos termolábeis, tais como insulinas, 

colírios, e vacinas, que requerem uma temperatura de armazenamento compreendida 

entre 2ºC a 8ºC. 

 Salas de soluções injetáveis de grande volume – encontram-se em duas salas, fora 

do armazém central, que contêm corretivos de volémia/soluções hidroeletrolíticas, 

tal como a solução injetável de cloreto de sódio a 0,9% e a solução de glucose a 5%. 

Estes medicamentos são preparados por um assistente operacional, e posteriormente 

são verificados pelo TF e enviados para os respetivos serviços. 

 Sala de desinfetantes e antisséticos – nesta sala armazenam-se todas as soluções 

desinfetantes e antisséticos, tais como a pomada de iodopovidona de 100mg/g, o 

creme de cloro-hexidina de 54,84 mg/g, e a solução de benzidamina a 1,5 mg/mL. 

 Sala de inflamáveis – esta sala está situada junto à receção, e é nesta que se 

encontram todos os produtos inflamáveis, tais como o álcool etílico e o éter. 

 Arca frigorífica – nesta arca armazenam-se todos os medicamentos que necessitam 

de congelação, tal como o plasma humano. Esta apresenta um controlo e registo 
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permanente de temperatura, sendo que esta deve estar compreendida entre os - 15ºC 

e os - 40ºC. 

 Cofre – onde se armazenam os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, 

devidamente rotulados, separados, fechados com uma dupla fechadura e ordenados 

por ordem alfabética de DCI da substância ativa (tais como a morfina, o fentanilo e 

o metilfenidato) 

No armazém 10, existe também um módulo que armazena medicamentos de maior 

rotatividade, de maneira a facilitar o TF na distribuição de medicamentos. Estes encontram-se 

igualmente organizados por ordem alfabética de DCI da substância ativa. 

Todos os medicamentos e dispositivos médicos estão identificados com uma etiqueta 

que contém a DCI da substância ativa, a dosagem e o Código Hospitalar Nacional do 

Medicamento (CHNM) atribuído pelo INFARMED. Os medicamentos de alto risco, 

medicamentos com embalagens idênticas e medicamentos com dosagens diferentes, 

apresentam ainda uma sinalética de segurança específica. Os medicamentos de alto risco, tais 

como os psicotrópicos e estupefacientes, estão identificados com um sinal de perigo. Os 

medicamentos com semelhantes visualmente e foneticamente (medicamentos LASA) estão 

identificados com um sinal de STOP. Os medicamentos com dosagens diferentes são 

identificados com cores distintas, em que a cor verde se refere à dosagem mais baixa, a cor 

amarela à dosagem intermédia e a cor vermelha à dosagem mais elevada.   

 Quando passei por esta etapa do circuito do medicamento, armazenei diferentes tipos de 

medicamentos e outros produtos de saúde, tendo sempre em atenção o prazo de validade do 

medicamento que já estava armazenado; rotulei os medicamentos que não estavam 

corretamente identificados por DCI da substância ativa, dosagem, lote e prazo de validade, 

armazenando estes após estarem conferidos; fui também verificando quais os medicamentos 

que se encontravam próximos de expirar o prazo de validade e realizei as contagens de 

existências diariamente.  

 

3.3.2 – Armazém da Dose Unitária 

 

 A sala da dose unitária (Armazém 12) tem como objetivo satisfazer as necessidades da 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU). Este armazém é constituído pelo 

Kardex®, por vários módulos correspondentes ao armazenamento de medicamentos, por 

prateleiras destinadas aos medicamentos de maior dimensão (suplementos nutricionais, 
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suspensões orais, pomadas, liofilizados) e por um frigorífico destinado aos medicamentos 

termolábeis. A este armazém também pertence o FDS®, apesar deste se localizar noutra sala. 

 Os módulos de medicamentos encontram-se divididos de forma a facilitar a distribuição 

de medicamentos. Nos módulos I, II e III encontram-se os medicamentos que são dispensados 

mais frequentemente, tais como as FF orais, e no módulo VI encontram-se as soluções 

injetáveis, enoxaparinas sódicas, corretivos da volémia, pós e granulados. Todos os 

medicamentos que se encontram nestes módulos estão organizados por ordem alfabética de DCI 

de substância ativa e por dosagem.  

Todos os módulos são verificados uma vez por mês por um AO para confirmar se estes 

estão bem arrumados e para conferir os prazos de validade. Se existirem medicamentos com o 

prazo de validade até três meses após o dia em questão, o AO assinala o prazo de validade 

destes com um marcador para que os TF os dispensem em primeiro lugar, e regista estes 

medicamentos num documento próprio. 

 

3.3.3 – Controlo de stocks 

 

 O controlo de stocks, também designado por ‘‘contagens’’, é realizado em todos os 

armazéns dos SF. Nos armazéns 10 e 12, efetuam-se diariamente contagens das existências, 

fazendo-se as mesmas contagens em ambos os armazéns. Às segundas-feiras fazem-se as 

contagens dos medicamentos termolábeis e da nutrição entérica; às terças, quartas e quintas são 

contados os medicamentos que constam numa listagem tendo por base a classificação ABC; às 

sextas-feiras apenas se efetuam contagens no armazém 10, de produtos que não existem no 

armazém 12, como: desinfetantes, material de penso, anestésicos, colírios, cremes, soluções 

inflamáveis e soluções injetáveis de grande volume.  

Os medicamentos são contados de acordo com a classificação ABC, onde é impressa 

previamente uma listagem de todos os produtos ordenados pelas três classes desta classificação. 

A classificação ABC baseia-se na regra de Pareto (regra 80/20), onde cerca de 20% dos 

produtos são classificados como de Classe A e representam aproximadamente 80% do custo 

total. A Classe B representa cerca de 30% dos produtos representando cerca de 15% do custo e 

a Classe C representa cerca de 50% dos produtos representando aproximadamente 5% do custo 

total.  

Os produtos classificados como A, como representam aproximadamente 80% do custo 

total, devem seguir uma gestão muito objetiva e criteriosa, os produtos classificados como B 
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podem ter uma gestão menos criteriosa, e os produtos classificados como C podem apresentar 

uma gestão mais leve e menos frequente, comparativamente aos produtos A e B.  

Todas as contagens têm de coincidir com o stock registado informaticamente. No caso 

de haver alguma discrepância na contagem de um determinado produto, analisam-se as 

contagens de cada armazém e tenta-se resolver a situação em conjunto com os dois armazéns.  

Os TF efetuam também visitas periódicas a todos os serviços do hospital, para controlar 

os prazos de validades, os stocks, a sinalética e a identificação no armazenamento, e verificar o 

estado de conservação dos medicamentos. Se algum medicamento se encontrar mal rotulado, 

não identificado, sem data de abertura ou prazo de validade (no caso dos frascos multidose), 

partido, contaminado ou deteriorado, é retirado do respetivo serviço em questão e 

posteriormente é colocado nos resíduos hospitalares perigosos do tipo IV. 

 

3.4 – DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

 A distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde, é uma das funções básicas 

da FH, que com metodologias e circuitos próprios, torna disponível para cada doente, o 

medicamento certo, na quantidade e dosagem corretas, de acordo com a prescrição médica. Este 

processo tem como principais objetivos [9]:  

► Garantir o cumprimento da prescrição; 

► Racionalizar a distribuição de medicamentos; 

► Garantir a administração correta dos medicamentos; 

► Monitorizar a adesão à terapêutica; 

► Racionalizar os custos com a terapêutica; 

► Diminuir os erros relacionados com os medicamentos, tais como: a administração 

de medicamentos não prescritos, erros na dosagem e trocas na via de administração. 

No HPC utilizam-se atualmente vários sistemas de distribuição de medicamentos: 

 

 

Distribuição 
Clássica ou 
Tradicional

Distribuição 
por 

reposição de 
níveis

Distribuição 
Individual 
Diária em 

Dose 
Unitária

Distribuição 
em 

Ambulatório
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3.4.1 – Distribuição Clássica ou Tradicional de Medicamentos 

 

 A distribuição clássica ou tradicional tem como objetivo a reposição de stocks de 

medicamentos previamente definidos pelos farmacêuticos, enfermeiros e médicos de cada 

serviço clínico, garantindo que os medicamentos mais consumidos e com maior rotatividade 

estejam disponíveis em stock. 

 Os pedidos de reposição de stocks de medicamentos são efetuados através do sistema 

informático, pelo enfermeiro-chefe de cada Serviço Clínico (SC), sendo que existe uma 

calendarização semanal destas reposições para cada serviço. Os pedidos devem ser efetuados 

no respetivo dia calendarizado até às 14 horas. Caso contrário, estes apenas se realizam na 

manhã do dia seguinte.  

 O setor de ambulatório e os SF do Fundão também emitem um pedido de reposição de 

stocks, sendo que para o ambulatório os pedidos são realizados às terças-feiras, e para o Fundão 

os pedidos realizam-se às quartas-feiras. Estes pedidos são enviados para os respetivos 

armazéns no dia em que foi feita a requisição. 

 Este tipo de distribuição inicia-se com a receção e posterior impressão dos pedidos de 

reposição de stocks. O documento impresso apresenta informações como o serviço em questão, 

o nome do responsável pela requisição, o tipo de produto solicitado (anestésico, solução 

injetável, entre outros), a identificação do produto (DCI da substância ativa, FF, dosagem), a 

quantidade a repor e a quantidade existente em armazém. Posteriormente, os medicamentos são 

enviados para os serviços em sacos de plástico individuais ou nas próprias embalagens (no caso 

dos xaropes). No caso dos medicamentos termolábeis, colocam-se igualmente estes produtos 

em sacos individuais com a identificação do respetivo SC e coloca-se ainda uma etiqueta que 

indica ‘‘Guardar no frigorífico’’, ou uma que indica ‘‘Guardar no frigorífico – Não refrigerar 

após a abertura’’, para o caso das insulinas e de alguns colírios. Até serem entregues aos 

serviços, estes medicamentos ficam armazenados numa prateleira da câmara frigorífica 

devidamente identificada com ‘‘Medicamentos para os serviços’’. Por último, conferem-se os 

pedidos de maneira a evitar possíveis erros, e são dadas as saídas dos mesmos pelo sistema 

informático. Posto isto, os medicamentos estão prontos a ser entregues aos serviços clínicos, 

por um assistente operacional. 

 No caso da Medicina 1 e 2, Cirurgia 1 e 2, Urgência Geral (triagem), Unidade de 

Cuidados Agudos e Diferenciados (UCAD), Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), e Unidade 

de Acidente Vascular Cerebral (AVC), é o próprio TF que se desloca aos serviços no respetivo 

dia calendarizado e efetua os pedidos de reposição de stocks, com o auxílio do PDA (Personal 
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Digital Assistent). Cada medicamento apresenta um stock máximo definido, sendo que o TF 

anota no PDA a quantidade existente do medicamento ou produto de saúde e o pedido é gerado 

pela diferença entre o stock máximo e a quantidade existente. 

 Com o objetivo de aumentar o controlo da distribuição tradicional, registam-se 

diariamente num dossier próprio todos os pedidos de reposição de stocks, registando-se também 

o nome do AO que realizou a entrega dos pedidos e o nome do responsável pela receção destes. 

 Enquanto estive no armazém 10, preparei diariamente pedidos de vários serviços pelo 

método de distribuição tradicional, e desloquei-me também aos serviços com uma TF para 

efetuarmos os pedidos de reposição de stocks, através do PDA. 

 

3.4.2 – Reposição de Medicamentos por Níveis ou stocks Nivelados 

 

 A reposição por níveis é um tipo de distribuição que tem por base a manutenção do nível 

de medicamentos ou produtos de saúde, previamente definido para cada serviço, de forma a 

atender às necessidades e aos consumos médios do serviço em questão. 

 Este tipo de reposição realiza-se em carros próprios, que apresentam diversas gavetas, 

nas quais os medicamentos se encontram ordenados por ordem alfabética de DCI da substância 

ativa e por FF. Cada uma destas gavetas está etiquetada com a identificação de cada 

medicamento (DCI da substância ativa, dosagem, CHNM e stock máximo definido). Os carros 

utilizados neste tipo de distribuição são enviados para o armazém 10, a fim de serem repostos. 

Esta reposição de medicamentos e outros produtos de saúde é efetuada por um TF ou AO, que 

vai repor cada produto que esteja em falta, até se atingir o nível máximo definido. Esta reposição 

é realizada com o auxílio do PDA, que regista imediatamente as saídas dos produtos que foram 

repostos, bem como as respetivas quantidades. Posteriormente, é impressa uma listagem com 

todos os medicamentos e produtos de saúde que foram repostos nos carros, sendo esta conferida 

e rubricada por um TF, e seguidamente enviada para o serviço clínico correspondente, 

juntamente com o carro. 

 No HPC, os serviços clínicos que recorrem a este tipo de distribuição são a urgência 

obstétrica, a neonatologia, a UCI, a unidade de AVC, a unidade de cirurgia de ambulatório e a 

Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). Cada um destes serviços apresenta uma 

periocidade estipulada, de acordo com as necessidades de reposição de medicamentos (Tabela 

I). 
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Serviços 2ª - Feira 3ª - Feira 4ª - Feira 5ª - Feira 6ª - Feira 

Urgência Obstétrica  
    

  

Neonatologia     
   

UCI    
   

  

Unidade de AVC   
    

Unidade de cirurgia 

de Ambulatório 

    
  

VMER   
    

Tabela I - Calendarização semanal da reposição de stocks nivelados 

 A unidade de AVC e a UCI dispõem de dois carros de distribuição, visto que são 

serviços que necessitam de um número maior de medicamentos no seu dia-a-dia. Deste modo, 

um dos carros vai para o serviço depois da reposição de níveis estar completa, e o outro fica 

nos SF para que seja reposto até ao dia antes da sua troca. A reposição dos carros dos outros 

serviços clínicos deve ser feita o mais rapidamente possível, para que estes sejam encaminhados 

para os respetivos serviços. 

A Distribuição por Níveis possibilita aos SF um maior controlo sobre todas as saídas e 

consumos de medicamentos pelos SC, uma maior controlo dos prazos de validade, e um maior 

controlo da reposição de medicamentos, evitando a existência de stocks em excesso nos serviços 

clínicos. 

 Ao longo do tempo em que estive no armazém 10, efetuei a reposição por níveis dos 

carros de diversos serviços clínicos, com o auxílio do PDA.  

 

3.4.2.1 – Sistema Semiautomático de Distribuição: Pyxis® 

 A reposição do Pyxis® também é uma distribuição por níveis, mas neste caso com o 

auxílio de um sistema semiautomático de distribuição de medicamentos: o Pyxis®. Este sistema 

é constituído por armários que estão localizados nos serviços que são controlados e geridos 

eletronicamente por um software que se encontra associado às aplicações informáticas do 

hospital. Os serviços clínicos que dispõem de Pyxis® são a Urgência Geral, a Urgência 

Pediátrica, a UCAD e o Bloco Operatório (BO). Neste tipo de distribuição também existe um 

stock definido e uma periocidade de reposição para cada serviço clínico (Tabela II). 
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Serviços 2ª - Feira 3ª - Feira 4ª - Feira 5ª - Feira 6ª - Feira 

Urgência Geral       
  

Urgência Pediátrica   
    

UCAD    
   

  

Bloco Operatório        

Tabela II - Calendarização semanal da reposição por Pyxis® 

 Esta reposição é efetuada da parte da manhã em todos os serviços, com a exceção do 

bloco operatório, em que a reposição é feita da parte da tarde. A Urgência Pediátrica e a UCAD 

dispõem apenas de um armário. Já a Urgência Geral e o Bloco Operatório dispõem de dois, 

uma vez que são serviços que apresentam maiores dimensões. O Pyxis® do BO é o único que 

possui um frigorífico destinado aos medicamentos termolábeis, sendo que este tipo de 

medicamentos são os primeiros a serem repostos. 

 Os Pyxis® possuem um stock máximo e um stock mínimo pré-definido, sendo que 

quando ficam com stock mínimo, emitem um alerta para a consola do armazém 10, informando 

qual o medicamento que está em falta, a respetiva quantidade que é necessário repor, e qual o 

serviço em questão. A quantidade que é necessária repor é calculada pela diferença entre o stock 

máximo definido e o stock atual existente. Caso o Pyxis® fique com stock zero de algum 

medicamento, num dia diferente da calendarização pré-definida para o carregamento desse 

Pyxis®, deve repor-se na mesma os medicamentos com stock em falta.  

 A lista que contém os medicamentos a repor no Pyxis® indica a DCI da substância ativa, 

a dosagem do medicamento, as quantidades mínimas e máximas definidas, a quantidade 

existente no Pyxis® e quantidade que é necessária repor. O processo de reposição do Pyxis® 

deve ser feito o mais rapidamente possível, uma vez que os enfermeiros utilizam com bastante 

frequência este sistema, para retirarem medicamentos necessários aos doentes. Para isso, todos 

os medicamentos a serem repostos retiram-se previamente das suas embalagens, separam-se 

unitariamente (no caso das FF orais sólidas), e colocam-se em sacos separados e abertos, 

ordenados pela ordem da listagem de medicamentos a repor. 

 A reposição do Pyxis® inicia-se então com a seleção dos medicamentos a repor, e 

posteriormente as gavetas vão abrindo de acordo com esta seleção. De seguida, verifica-se se a 

quantidade do medicamento existente na gaveta, coincide com o stock registado 

informaticamente neste sistema. Caso este número não seja igual, deve colocar-se no Pyxis® a 
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quantidade que realmente existe na gaveta. Seguidamente, procede-se à reposição dos 

medicamentos em falta, tendo sempre em atenção os prazos de validade, de maneira a que os 

medicamentos que apresentam um prazo de validade mais reduzido sejam os primeiros a ser 

dispensados. Todos os meses, o Pyxis® indica quais os medicamentos que se encontram 

próximos de expirar o seu prazo de validade, sendo que o TF deve retirá-los e repor novamente 

a quantidade definida. 

 A reposição no Pyxis® de medicamentos estupefacientes é feita apenas uma vez por 

semana, por uma farmacêutica. Todos os estupefacientes estão na mesma gaveta do Pyxis®, 

sendo que para a reposição do stock apenas é aberta uma divisória de cada vez. 

 As vantagens do Pyxis® são que este proporciona um maior controlo dos prazos de 

validade e dos stocks, permite a dispensa de medicamentos com maior segurança, rapidez e 

eficácia, previne a rutura de stocks e diminui a ocorrência de erros de enfermagem no momento 

da administração de medicamentos. Por outro lado, o Pyxis® apresenta como desvantagens o 

investimento que tem de ser feito inicialmente e a possibilidade de avaria do sistema. 

 Enquanto estive no armazém 10, tive a oportunidade de carregar todos os Pyxis®, bem 

como de preparar os medicamentos a repor no mesmo. 

 

3.4.3 – Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 

 A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) caracteriza-se pela 

preparação individual de doses de medicamentos que devem ser administradas a uma hora 

específica a um determinado doente em regime de internamento, de acordo com a prescrição 

médica individual. Para que este sistema seja aplicado, é necessário que esta distribuição seja 

realizada para um período de 24 horas, sendo que a medicação de cada doente se encontra em 

gavetas individualizadas. 

 Este tipo de distribuição de medicamentos surgiu com o objetivo de aumentar a 

segurança no circuito do medicamento, conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos 

doentes, diminuir os riscos de interações, racionalizar melhor a terapêutica, atribuir mais 

corretamente os custos, reduzir os desperdícios e aumentar o tempo dedicado aos doentes por 

parte dos enfermeiros. 

 Os SF do HPC asseguram esta distribuição para vários serviços clínicos, sendo eles 

(Tabela III):  
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                       Distribuição 

 

Serviços Clínicos 

2ª a 6ª Feira 

Manhã 

2ª a 6ª Feira 

Tarde 

5ª Feira 

Fim-de-

semana 

6ª Feira 

Fim-de-

semana 

Cirurgia 1     

Cirurgia 2     

Ortopedia     

Especialidades Cirúrgicas     

Pediatria Médica     

Ginecologia     

Obstetrícia     

Unidade de AVC     

UCAD     

Psiquiatria      

Gastrenterologia     

UCI     

Medicina 1     

Medicina 2     

Pneumonologia     

Especialidade Médicas     
Tabela III - Esquema da distribuição da medicação para os respetivos serviços clínicos 

 A Tabela III apresenta os SC que são preparados da parte da manhã e da parte da tarde, 

de segunda a sexta-feira, bem como os SC preparados na quinta e na sexta-feira para o fim-de-

semana. De salientar que as especialidades médicas são constituídas pelo serviço de cardiologia 

e neurologia e as especialidades cirúrgicas são constituídas pela urologia, reumatologia, 

oftalmologia, estomatologia, otorrinolaringologia e cirurgia estético-reconstrutiva. 

 A preparação das gavetas para a DIDDU realiza-se no armazém da dose unitária 

(armazém 12). Este encontra-se devidamente equipado com um sistema semiautomático de 

distribuição (Kardex®), com um frigorífico e com módulos de medicamentos (stock de apoio) 

que satisfazem a maior parte das necessidades deste tipo de distribuição. No entanto, se algum 

medicamento não estiver disponível neste armazém, o TF desloca-se até ao armazém 10 e 

transfere o medicamento em falta para o armazém 12. 

 Todo o processo de distribuição de medicamentos por DIDDU segue um circuito 

específico, que é iniciado com a prescrição efetuada pelo médico. De seguida, esta prescrição 

é validada pelo farmacêutico, que vai emitir através do sistema informático, o perfil 

farmacoterapêutico do doente de cada serviço clínico, para os sistemas semiautomáticos 

(Kardex® e FDS®). 

 As cassetes da medicação são então todas identificadas individualmente com o nome de 

cada serviço e quando se prepara um serviço coloca-se uma etiqueta com a data na cassete, 

assim como as etiquetas identificativas dos doentes, que contêm informações tais como: o nome 
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do doente, número de processo, data de nascimento e número da cama. Se existirem dois ou 

mais doentes com nomes idênticos no mesmo SC, colocam-se nas respetivas gavetas desses 

doentes, umas etiquetas identificadas com ‘‘Nomes Idênticos’’, de maneira a evitar a 

administração errada de medicamentos. 

 Cada gaveta para cada doente (Figura 3) encontra-se dividida por quatro 

compartimentos, de acordo com a hora de administração da terapêutica. O primeiro é destinado 

à medicação a ser administrada durante a manhã, o segundo para a hora do almoço, o terceiro 

para ser administrada à noite e o quarto para os medicamentos a serem tomados em caso de 

emergência (SOS): 

 

Figura 3 - Esquematização das gavetas individualizadas do doente na DIDDU 

Quando os TF tiverem todas as cassetes da DIDDU preparadas, estas seguem para a sala 

de validação, para que os farmacêuticos confiram as mesmas, e se evitem quaisquer erros de 

medicação. Se o médico alterar a prescrição terapêutica, esta é enviada para o farmacêutico, 

que irá validar novamente a prescrição e proceder às alterações necessárias.  

Após a validação das cassetes, um AO irá entregá-las aos respetivos SC, e ao mesmo 

tempo recebe também as cassetes do dia anterior. Estas cassetes contêm todos os medicamentos 

que não foram administrados pelos doentes nesse dia, e que assim voltam a fazer parte do stock 

do armazém 12, depois de se registarem informaticamente todos estes medicamentos que 

regressaram nas gavetas. Este processo é designado por ‘‘Revertências’’ e tem a vantagem de 

haver um controlo da administração, uma redução dos custos e uma gestão dos medicamentos.  

Quando é necessário fracionar ou reembalar algum medicamento que não exista em 

stock, utiliza-se a máquina de reembalagem manual que se encontra na sala de distribuição 

unitária, sendo necessário identificar o medicamento com a DCI da substância ativa, a dosagem, 

o prazo de validade e o lote. Posteriormente, é necessário fazer o registo informático, 

registando-se o dia do mês, a DCI da substância ativa, a dosagem inicial, a dosagem após o 

fracionamento, a quantidade reembalada, o lote, o prazo de validade e o nome do TF que efetuou 

a reembalagem. O prazo de validade do medicamento reembalado é de seis meses após o dia 

da reembalagem, exceto se o prazo de validade do medicamento fracionado for inferior a esses 

seis meses.  
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Os equipamentos mais utilizados para auxiliar na distribuição de medicamentos em dose 

unitária são o Kardex® e o FDS®. 

Durante o tempo que passei na distribuição por dose unitária, etiquetei as gavetas das 

cassetes e conferi os nomes dos doentes de acordo com o perfil fármaco-terapêutico, preparei a 

medicação de alguns serviços clínicos no Kardex®, reembalei medicamentos na máquina 

manual, e realizei revertências diariamente.  

 

3.4.3.1 – Sistemas semiautomáticos de distribuição: Kardex® 

 

 Os SF do HPC possuem na sala de dose unitária, um sistema semiautomático de 

dispensa de medicamentos que apoia a DIDDU, designado por Kardex®.  

 Nos sistemas semiautomáticos de distribuição existe um maior controlo dos prazos de 

validade e dos custos, uma diminuição dos erros e do tempo a preparar os medicamentos, um 

menor controlo da prescrição individual, uma racionalização dos diversos stocks e uma melhor 

qualidade no trabalho executado.  

O Kardex® está ligado a um computador para o qual é enviada informaticamente toda a 

informação do perfil farmacoterapêutico de cada doente, por serviço clínico, após a validação 

pelos farmacêuticos.  

 Quando se inicia a DIDDU para um determinado SC, o ecrã do computador mostra todas 

as informações que dizem respeito ao medicamento a dispensar (DCI da substância ativa, 

dosagem, FF, quantidade e posologia) e ao doente a que se destina (nome completo, número de 

processo e número de cama). Posteriormente, acende-se uma luz vermelha que indica a gaveta 

onde se encontra armazenado esse medicamento, e distribui-se esse medicamento pelas gavetas 

de todos os doentes desse SC que têm prescrito esse mesmo medicamento. Para o TF torna-se 

mais fácil seguir o número da cama do doente na distribuição da terapêutica. Se o doente estiver 

numa maca, o TF orienta-se pelo seu nome completo. 

 Sempre que se começa a preparar um serviço, é impresso um documento com os 

medicamentos que não fazem parte do stock do Kardex®, designados por ‘‘Produtos Externos’’, 

como é o caso dos medicamentos termolábeis, suplementos alimentares e medicamentos de 

maiores dimensões. 

 Quando se termina um serviço, é impresso um outro documento designado por 

‘‘Incidências’’, que indica os medicamentos que não saíram do Kardex®, isto é medicamentos 

cujo stock esteja a zero. 
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 Neste sistema semiautomático existe uma grande rotatividade dos medicamentos que 

são dispensados para os diversos serviços, tornando-se necessário que exista uma reposição 

diária de todos os medicamentos que atinjam valores mínimos. Assim, é emitida uma listagem 

através do sistema informático, que apresenta os medicamentos que atingiram estes valores. 

Posteriormente, realiza-se o pedido informático ao armazém central, transferem-se os 

medicamentos do armazém 10 para o 12, e preparam-se os medicamentos a serem repostos no 

Kardex®. Esta reposição efetua-se por lote e por prazo de validade.  

 Ao longo do estágio tive oportunidade de ajudar a preparar a medicação no Kardex® 

para alguns serviços, preparei várias vezes os ‘’Produtos Externos’’ e preparei os medicamentos 

a repor no stock do Kardex®. 

 

3.4.3.2 – Sistema Semiautomático de distribuição: FDS® 

 

 O Fast Distribution System (FDS®) é um sistema semiautomático de reembalagem de 

algumas FF orais sólidas (as que estão parametrizadas para o FDS®), sendo também uma ajuda 

para a realização da DIDDU. Este sistema realiza a distribuição por doente e por ordem de 

cama. O FDS® permite uma distribuição mais segura e rápida, o processo de reembalagem 

torna-se mais rápido, e há um controlo mais rigoroso dos prazos de validade. No entanto, só é 

possível colocar neste sistema os medicamentos que estejam calibrados para o mesmo. 

 O processo de distribuição por dose unitária através do FDS® é iniciado com a validação 

da prescrição pelo farmacêutico. Posteriormente este envia simultaneamente para o Kardex® e 

para o FDS® toda informação relativa aos medicamentos necessários para estes dois sistemas 

semiautomáticos. 

 O TF deve certificar-se de que todos os medicamentos necessários apresentam um stock 

suficiente para a dispensa destes para cada SC. Se houver algum medicamento em falta, recorre-

se ao armazém central, e faz-se a transferência para o armazém da dose unitária.  

Deve usar-se obrigatoriamente touca, máscara e luvas para retirar os medicamentos dos 

blisters. Posteriormente colocam-se os medicamentos em falta no FDS® e dá-se início à 

dispensa destes para os respetivos serviços.  

Para finalizar este processo, é necessário verificar se a manga que correspondente à 

reembalagem dos medicamentos, possui alguma não conformidade, tal como um medicamento 

a mais ou a falta dele, um medicamento que não corresponde ao que está identificado no rótulo, 

entre outros. É necessário verificar também se a manga final contém no primeiro invólucro a 

identificação do serviço e a identificação do doente (nome, número de processo, número de 
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cama), e a partir daí cada invólucro tem de apresentar apenas um medicamento do doente, que 

tem de estar identificado por DCI da substância ativa, dosagem, lote, prazo de validade e nome 

do laboratório de origem. 

 

3.4.3.3 – Revertências 

 Designa-se de ‘‘revertências’’ o procedimento realizado na sala de dose unitária, que 

consiste na devolução dos medicamentos que não foram administrados ao doente no dia 

anterior, por várias razões tais como: o doente ter alta, haver alteração da terapêutica pelo 

médico, ou não ter sido necessário administrar os medicamentos de emergência (SOS). 

As revertências realizam-se normalmente no período da tarde, após o AO entregar a 

DIDDU desse dia aos respetivos SC, trazendo de volta para os SF as cassetes do dia anterior.  

Os medicamentos que vêm nas cassetes correspondentes à DIDDU do fim-de-semana 

são revertidos na segunda-feira de manhã. 

 As devoluções de medicamentos são registadas informaticamente e são efetuadas por 

serviço e pelo perfil farmacoterapêutico de cada doente. Se a medicação não vier identificada 

com o nome do doente, a devolução é feita por serviço. 

 O TF ao efetuar as revertências deve ter em atenção o estado em que se encontra cada 

medicamento. Se este não se encontrar em perfeitas condições, por exemplo por não estar 

corretamente identificado, por estar aberto, ou por o prazo de validade já ter expirado, não se 

reverte esse medicamento, e coloca-se este no contentor de resíduos hospitalares perigosos do 

Grupo IV – Resíduos Hospitalares Específicos.  

Para finalizar este processo, emite-se uma listagem por serviço que contém todos os 

medicamentos que foram revertidos, bem como as respetivas quantidades. Por fim, o AO 

verifica se os medicamentos revertidos e as respetivas quantidades estão de acordo com a 

listagem impressa e arruma os medicamentos nos locais de armazenamento respetivos.  

 

3.4.4 – Distribuição em Regime de Ambulatório 

 A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório pelos SF surge da 

necessidade de existir uma maior vigilância e controlo em determinadas terapêuticas, devido à 

ocorrência de efeitos secundários graves; da necessidade de assegurar a adesão dos doentes à 

terapêutica, e também pelo facto de só existir uma comparticipação de 100% para certos 

medicamentos, se estes forem dispensados pelos SF do hospital [9]. Esta distribuição é realizada 

por um farmacêutico hospitalar. 
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 Os SFH do CHCB dispensam gratuitamente medicamentos aos doentes em regime de 

ambulatório, que vêm da consulta externa, do hospital de dia, do internamento no momento da 

alta, e em algumas situações pontuais da Urgência Geral.  

O setor de ambulatório dispõe de um armazém próprio, constituído por um sistema 

semiautomático de distribuição de medicamentos (Consis®), dois frigoríficos para os 

medicamentos termolábeis, um cofre de dupla fechadura para medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes e um armário metálico para os restantes medicamentos.  

 Os medicamentos dispensados estão abrangidos por legislação própria, sendo que 

existem decretos-lei referentes a cada patologia, que indicam quais os medicamentos 

dispensados pelos SF em regime de ambulatório. Tendo por base a legislação própria, são 

dispensados medicamentos pelos SF do CHCB, para as seguintes patologias: 

 Artrite Reumatóide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática 

juvenil poliarticular e psoríase em placas (ex: etanercept, golimumab); 

 Doentes insuficientes crónicos (ex: calcitriol) 

 Doentes insuficientes renais crónicos (ex: epoetina zeta/alfa/beta); 

 Indivíduos portadores de VIH (ex: ritonavir, entricitabina + tenofovir); 

 Esclerose lateral amiotrófica (riluzol); 

 Doentes com hepatite C (ex: Ledipasvir + sofosbuvir, ribavirina); 

 Esclerose múltipla (ex: interferão-beta 1a/1b); 

 Doença de Crohn (ex: infliximab, adalimumab). 

Os contracetivos orais também são dispensados em regime de ambulatório, de acordo 

com as consultas de planeamento familiar. A maior parte dos medicamentos distribuídos em 

regime de ambulatório são de uso exclusivo hospitalar (ex: acetato de glatirâmero). A dispensa 

destes medicamentos apenas é efetuada mediante a apresentação de uma prescrição médica 

eletrónica, que vai ser validada pelo farmacêutico no ato da dispensa. Esta prescrição deve 

conter informações como a identificação do doente e do médico, o local de prescrição, a data 

de emissão, a identificação do medicamento (DCI da substância ativa, FF, dosagem e 

posologia), a duração do tratamento, ou a data da próxima consulta, para se dispensar ao doente 

apenas a quantidade necessária de medicamento. 

Quando a duração do tratamento é superior a um mês, as dispensas são parcelares, ou 

seja, cada dispensa vai corresponder a um mês de tratamento, o que obriga os doentes a voltarem 

aos SF para levarem mais medicamentos, permitindo aos farmacêuticos fazerem um melhor 

seguimento farmacoterapêutico, o controlo das patologias crónicas e dos medicamentos de 
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elevado valor económico. Quando o doente não está a aderir à terapêutica, por exemplo por não 

estar a administrar os medicamentos prescritos no horário ou no dia adequado, o farmacêutico 

informa o médico prescritor, através de um impresso próprio.  

Sempre que o doente for levantar os seus medicamentos, deve fazer-se acompanhar pela 

sua identificação. Os medicamentos dispensados são registados informaticamente no processo 

do doente, sendo dada a saída destes por lote. 

Se o doente residir a mais de 25 km do CHCB ou não se conseguir deslocar até ao 

hospital para levantar a medicação, esta é dispensada para dois meses no momento da consulta, 

e posteriormente, a medicação é enviada pelo correio também para dois meses. No entanto, não 

podem ser enviados pelo correio medicamentos termolábeis, hemoderivados, contracetivos, 

talidomida e medicamentos muito dispendiosos. 

No primeiro ato de dispensa de medicamentos, o doente assina um termo de 

responsabilidade, e é-lhe entregue um folheto informativo sobre os medicamentos cedidos. O 

farmacêutico deve informar o doente sobre a forma e a via de administração, os efeitos 

secundários comuns, advertências e precauções a adotar durante a administração e as condições 

de armazenamento. 

Todas as cedências de medicamentos são conferidas pelo farmacêutico no dia seguinte 

à dispensa, tendo sempre em atenção o medicamento, a quantidade dispensada, o lote e o 

número de imputação, que é um número gerado automaticamente pelo sistema informático que 

corresponde à cedência de medicamentos que foi feita a um determinado doente. 

Neste estágio, tive a oportunidade de passar dois dias no serviço de ambulatório, nos 

quais observei as diferentes atividades deste setor, registei informaticamente as requisições de 

medicamentos hemoderivados, auxiliei na reposição de stocks e na conferência de 

medicamentos que foram cedidos no dia anterior e fiz uma revisão mais atualizada de 

folhetos/guias informativos (ANEXO A) que são dados aos doentes, ficando a conhecer melhor 

quais as patologias mais frequentes neste tipo de distribuição. 

 

3.4.5 – Dispensa de Medicamentos sujeitos a Legislação Restritiva – Circuitos Especiais 

 Existem vários tipos de medicamentos sujeitos a legislação restrita, tais como: 

medicamentos hemoderivados, psicotrópicos e estupefacientes. Visto que estes medicamentos 

estão sujeitos a legislação própria, a sua dispensa deve ser efetuada de acordo com as normas 

específicas decorrentes da aplicação de legislação própria. 
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3.4.5.1 – Dispensa de Medicamentos Hemoderivados 

Os medicamentos hemoderivados são medicamentos produzidos através do 

fracionamento industrial do plasma humano, que por sua vez, é obtido a partir de doações de 

sangue. Como tal, devido ao risco de contaminação e consequentemente, transmissão de 

doenças, estes medicamentos estão sujeitos a uma legislação restritiva pelos Despacho do 

Ministério da Saúde nº 5/95 de 25 de janeiro [11] e Despacho conjunto nº 1051/2000, de 14 de 

setembro [12]. 

 Para uma correta e eficaz distribuição destes medicamentos, devem ser seguidas as 

normas estabelecidas pela legislação. Assim sendo, a prescrição e a distribuição de 

medicamentos hemoderivados deve ser devidamente acompanhada pelo modelo nº 1804, da 

Imprensa Nacional da Casa da Moeda, constituído por duas vias: uma via farmácia e uma via 

serviço.  

A via farmácia (Anexo B) é composta pelos quadros A, B e C. A requisição de 

medicamentos hemoderivados é iniciada com a prescrição médica, na qual o médico preenche 

os quadros A e B. Posteriormente, este modelo segue para os SF, onde é devidamente validado 

pelo farmacêutico responsável. Após a validação, procede-se à preparação dos medicamentos 

e ao correto preenchimento do quadro C. 

Por outro lado, a via serviço (Anexo C) é constituída pelos quadros A, B, C e D, em que 

os três primeiros quadros são preenchidos da mesma forma que a via farmácia, e o quadro D 

destina-se ao registo de administração. Cada unidade de hemoderivado é etiquetada pelos SF 

com a identificação do doente, do serviço que o requisitou e do lote, com registo do CAUL 

emitido pelo INFARMED (que acompanha cada lote de medicamento).  

Este processo de registo permite o controlo rigoroso da requisição, distribuição e 

administração dos medicamentos hemoderivados. 

 

3.4.5.2 – Dispensa de Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são substâncias de extrema 

importância para a medicina, uma vez que apresentam propriedades que podem trazer 

benefícios terapêuticos a diversas situações patológicas. Contudo, apesar das suas propriedades 

benéficas, estas substâncias apresentam também alguns riscos, podendo induzir à habituação, e 

até à dependência física e psíquica, devendo por isso ser utilizadas segundo as indicações 

médicas. 
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Todos os movimentos de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos entre os SF e 

os serviços têm de ser registados no livro de requisições/registos, legislado pela Portaria 981/98, 

de 8 de junho [13] – Anexo X. Este anexo (Anexo D) refere-se apenas a uma substância ativa, 

e deve estar devidamente preenchido com a FF, dosagem, código, nome do serviço requisitante, 

nome do doente a quem se destina e respetivo número de processo, quantidade prescrita, 

quantidade fornecida, data, rubrica do enfermeiro responsável pela administração, assinatura 

do diretor de serviço e do diretos dos SF.  

A equipa de enfermagem procede então à administração da medicação ao doente 

fazendo o registo do produto administrado no próprio Anexo X. Quando este estiver preenchido 

na sua totalidade, regressa novamente à farmácia. 

Este tipo de distribuição permite um maior controlo do circuito do medicamento, um 

maior controlo de stocks nos serviços, a redução da ocorrência de atos ilícitos, um maior 

controlo dos consumos destes medicamentos e um maior controlo da duração da terapêutica. 

 

3.5 – FARMACOTECNIA 

A farmacotecnia é a área dos SF responsável pela manipulação de preparações 

farmacêuticas necessárias ao hospital, disponibilizando assim determinados medicamentos que 

a indústria farmacêutica não comercializa, ou que requer elevados custos para a obtenção desses 

medicamentos. Assim, através desta área da FH torna-se possível adequar os medicamentos em 

diferentes quantidades, concentrações, volumes e princípios ativos adaptados às necessidades 

dos doentes. 

 Esta área apresenta como principais objetivos: garantir e assegurar a maior qualidade e 

segurança na preparação de medicamentos para administrar aos doentes; responder às 

necessidades específicas de cada doente; reduzir significativamente desperdícios relacionados 

com a preparação de medicamentos e gerir os recursos racionalmente. 

 A farmacotecnia divide-se em três grandes áreas: preparação de formulações estéreis 

(como os citotóxicos e a nutrição parentérica), preparação de formulações não estéreis e 

reembalagem de medicamentos. No CHCB, são realizadas todas estas formulações. 

 Enquanto estive no setor da farmacotecnia colaborei na elaboração de rótulos 

identificativos, colaborei no registo da pressão e temperatura das salas limpas e participei na 

contagem de existências deste setor. 
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3.5.1 – Preparação de Formulações Estéreis 

 

A produção de formulações estéreis deve ser realizada em ambiente estéril e com o uso 

de técnicas estéreis, visando minimizar os riscos de contaminação microbiológica. Assim 

sendo, a preparação destas formulações deve ser realizada em áreas limpas, em que a entrada 

dos materiais e dos profissionais deve ser feita por antecâmaras. As áreas limpas devem ser 

mantidas num estado de limpeza convencionado e alimentadas com ar devidamente filtrado. As 

operações efetuadas para a preparação dos componentes, preparação do produto, enchimento e 

esterilização têm de ser feitas em áreas limpas e separadas [9]. 

Nos SF do HPC, a preparação de medicamentos manipulados estéreis é da 

responsabilidade dos farmacêuticos desta área. As preparações realizadas são a reconstituição 

de bolsas para nutrição parentérica e a preparação de medicamentos citotóxicos. 

O setor da área da Farmacotecnia é composta por duas salas limpas diferentes, uma delas 

destinada à preparação de bolsas de nutrição parentérica e a outra destinada à preparação de 

medicamentos citotóxicos. A sala limpa destinada à preparação de bolsas de nutrição 

parentérica contém uma CFALH, e a sala limpa destinada à preparação de medicamentos 

citotóxicos contém uma CFALV. Estas câmaras protegem as preparações estéreis e apresentam 

um sistema com duas portas de ligação à antecâmara (uma no interior da sala limpa e outra no 

exterior), estando uma porta fechada obrigatoriamente, quando a outra estiver aberta. O ar no 

interior da zona de preparação apresenta uma pressão específica. 

Para iniciar a preparação de formulações estéreis, o farmacêutico entra na antecâmara 

para se equipar adequadamente com o Equipamento de Proteção Individual (EPI): farda branca, 

bata e luvas esterilizadas, touca, máscara e protetor de sapatos. De seguida, procede à lavagem 

das mãos segundo o protocolo da Direção Geral de Saúde e à sua desinfeção. Posteriormente, 

coloca as luvas estéreis e entra na sala de preparação propriamente dita, estando pronto para 

iniciar a preparação das formulações estéreis na câmara de fluxo de ar laminar. Depois de estas 

estarem prontas, são devidamente rotuladas e enviadas para os serviços o mais rapidamente 

possível. Antes e depois da preparação destas formulações, deve desinfetar-se a câmara com 

álcool a 70º. 
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3.5.1.1 – Preparação de Nutrição Parentérica 

 

 A Nutrição Parentérica pode ser definida como a administração de nutrientes 

diretamente na circulação, quando o aparelho digestivo não pode ser utilizado, ou quando a 

nutrição entérica está contraindicada (exemplo: vómitos constantes, refluxo gastro esofágico 

intenso, diarreia grave). Este tipo de nutrição pode ser administrada por via periférica ou central.  

 Para a preparação de NP é necessário uma CFALH, que é utilizada em preparações em 

que existe baixo risco para o manipulador, sendo que esta confere segurança só ao produto 

manipulado, não apresentando segurança ao operador nem ao meio envolvente. Para além disto, 

a pressão da pré-sala deve ser positiva (entre 1 e 2 mmH20), tal como a da sala de preparação 

(entre 3 e 4 mmH20). Quanto à temperatura da sala, esta deve apresentar-se entre 21ºC ± 2,5ºC. 

 Para iniciar todo o processo de preparação de NP comecei por vestir o EPI. 

Seguidamente, realizei a higienização das mãos com água e sabão e procedi à desinfeção das 

mesmas com uma solução alcoólica. Depois coloquei as luvas estéreis e entrei na câmara de 

preparação, limpando-a com álcool a 70º. A adição dos macronutrientes (lípidos, glúcidos, 

aminoácidos), e dos micronutrientes (oligoelementos e vitaminas), vai depender do fabricante 

das bolsas de nutrição. Para a preparação de bolsas para administração periférica (pelas veias 

periféricas), enrolei a bolsa pré-cheia tricompartimentada de forma a misturar os aminoácidos 

com a glicose até homogeneizar. Por último, voltei a enrolar a bolsa para misturar os lípidos 

juntamente com a glicose e com os aminoácidos. De seguida, adicionei oligoelementos e por 

fim as vitaminas hidrossolúveis. Para a 

preparação de bolsas para administração 

central (por veia sub-clávia ou veia jugular) 

juntei os glúcidos aos aminoácidos, os 

oligoelementos, posteriormente os lípidos, as 

multivitaminas e por fim a alanina-glutamina. 

Quando a bolsa está homogeneizada (Figura 

4), esta é identificada com os dados do doente 

e fica pronta a ser administrada.  

 Ao longo das três semanas em que estive no setor da farmacotecnia, tive oportunidade 

de preparar várias bolsas para nutrição parentérica, seguindo todas as fases de equipamento e 

instruções para a correta preparação das bolsas. Efetuei ainda um controlo microbiológico de 

uma amostra final (constituída por 5mL de glucose a 30% e 5 mL de água destilada para 

preparações injetáveis) preparada na CFALH (ANEXO E). 

Figura 4- Verificação da homogeneização de uma bolsa de 
nutrição parentérica 
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3.5.1.2 – Preparação de Medicamentos Citotóxicos 

Os medicamentos citotóxicos, citostáticos ou antineoplásicos são um conjunto de 

substâncias de diferente origem química utilizadas no tratamento de neoplasias malignas 

quando os tratamentos cirúrgicos ou radioterápicos não são possíveis ou se mostraram 

ineficazes, ou ainda como adjuvantes da cirurgia ou da radioterapia como tratamento inicial. O 

objetivo deste tipo de medicamentos é suprimir a proliferação de células cancerígenas. 

No CHCB, as especialidades clínicas que prescrevem medicamentos citotóxicos, são a 

oncologia médica, a hematologia, a pneumologia, a urologia e a reumatologia. 

 Os corretivos de volémia que se usam para a diluição dos medicamentos citotóxicos são 

a glucose a 5% e o cloreto de sódio a 0,9%, uma vez que estes apresentam uma estabilidade 

química de pelo menos 24 horas a uma temperatura de 25ºC.  

 Para a preparação de medicamentos citotóxicos, utiliza-se um EPI próprio, que é 

reforçado e mais resistente, nomeadamente a bata, as luvas e a máscara de bico de pato. A touca 

e os protetores de pés são do mesmo tipo que se utilizam para a preparação da NP. 

 Para a preparação deste tipo de medicamentos utiliza-se uma CFALV de Classe II B, 

que confere segurança ao produto manipulado, ao operador e ao meio ambiente. A pressão da 

sala de preparação deve ser negativa (<0 mmH20), ao contrário da pressão da pré-sala, que deve 

ser positiva (>1 mmH20). Quanto à temperatura da sala, esta deve ser inferior a 25ºC. 

 Depois do medicamento citotóxico estar preparado, coloca-se um rótulo identificativo 

neste, com o nome do doente, o processo, o serviço, a DCI da substância ativa, a dose, a via de 

administração, o volume total e as condições de conservação. Para frascos de soros ou seringas 

que contenham medicamentos citotóxicos, coloca-se também um rótulo que indica se estes são 

citotóxicos vesicantes, irritantes ou neutros, de acordo com a sua classificação (ANEXO F).  

Na CFALV efetua-se também regularmente um controlo microbiológico de uma 

amostra final, constituída por 5 mL de cloreto de sódio a 0,9% e 5 mL de água destilada para 

preparações injetáveis (ANEXO G). 

 No período em que passei por esta área, preparei a pré-medicação de doentes que fazem 

quimioterapia, colaborei no preenchimento do perfil farmacoterapêutico dos doentes, e analisei 

diversos protocolos terapêuticos, bem como os medicamentos que os constituem (ANEXO H). 
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3.5.2 – Preparação de Formulações Não Estéreis 

  

As formulações não estéreis preparadas pelo HPC são os medicamentos manipulados, 

sendo que segundo o Manual de Medicamentos Manipulados [14], podem preparar-se: 

 

Fórmulas Magistrais: 

‘’Medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos 

hospitalares, segundo receita que especifica o doente a quem o medicamento se destina’’ 

 

Preparados Oficinais: 

‘’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’’ 

 

O laboratório (Figura 5) onde se preparam os medicamentos manipulados é constituído 

por vários armários, onde se encontram as matérias-primas e todo o material e equipamentos 

necessários às preparações; uma bancada onde se efetuam as manipulações que não libertem 

produtos tóxicos, e uma hotte para as 

manipulações que libertam produtos tóxicos.  

As matérias-primas encontram-se 

ordenadas por ordem alfabética e de acordo 

com as incompatibilidades químicas. As 

incompatibilidades químicas podem causar 

uma transformação parcial ou total das 

substâncias associadas, formando compostos secundários com diferentes propriedades 

químicas, podendo causar acidentes (ex: explosões, vapores tóxicos), formar produtos tóxicos 

ou causar a perda parcial ou total da atividade farmacológica dos medicamentos.  

O material utilizado nas preparações encontra-se dividido em dois armários, um com o 

material de uso externo e outro com o material de uso interno, tendo de se ter em conta a 

aplicação a que o manipulado se destina. 

 A primeira etapa para a preparação de um medicamento manipulado é a receção da 

requisição informaticamente. Para se efetuar esta requisição deve ter-se em conta a 

calendarização dos serviços, sendo que esta deve ser feita até ao dia anterior da entrega do 

Figura 5 - Laboratório 
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medicamento manipulado, para que este seja preparado atempadamente e seja entregue no 

respetivo dia. Após a análise e interpretação das requisições, que podem ser feitas tanto pelos 

serviços como pelo setor de ambulatório, emite-se uma ficha técnica de preparação (Anexo I), 

que contém toda a informação para a realização do manipulado, nomeadamente a designação 

do medicamento manipulado, a quantidade a preparar, o serviço que requisitou, a identificação 

das matérias-primas, o material/equipamento necessários, os procedimentos da preparação, o 

acondicionamento e embalagem, as condições de conservação, o prazo de validade, o controlo 

de qualidade, e observações. Esta ficha é preenchida e assinada pelo TF responsável pela 

preparação do manipulado, e posteriormente é validada por um farmacêutico. De seguida, 

emite-se o rótulo do medicamento manipulado, que contém o nome do hospital, a identificação 

dos SF e da direção técnica, a designação do manipulado, a quantidade preparada, a via de 

administração, o nome e a morada do doente, a posologia, o serviço, a data de preparação, o 

lote e o prazo de validade do manipulado, as condições de conservação e possíveis observações 

(ex: informações sobre o material de conservação a utilizar, temperatura de conservação, 

advertências, precauções, tempo de estabilidade do medicamento manipulado). 

 Apesar das formulações serem não estéreis, estas não dispensam da existência de 

cuidados especiais, de forma a minimizar a contaminação microbiológica. Para isso, o 

manipulador desinfeta a bancada de trabalho com álcool a 70º e prepara os materiais e reagentes 

necessários para a elaboração do manipulado. O manipulador encontra-se devidamente 

equipado com farda, touca, máscara e luvas, de maneira a assegurar a máxima qualidade e 

eficácia dos manipulados. 

 No final da preparação, o medicamento manipulado é devidamente acondicionado e 

rotulado, sendo que em alguns casos colocam-se rótulos adicionais referentes à sua toxicidade, 

como por exemplo o xarope simples, o ácido salicílico e o formol (Anexo J). Estes rótulos 

apresentam a abreviatura da designação do manipulado e a cor do nível de toxicidade, sendo 

que o verde corresponde à toxicidade menor, o amarelo à toxicidade intermédia e o vermelho à 

toxicidade elevada. Esta sinalética é usada apenas para os manipulados destinados ao uso 

hospitalar, não se utilizando para aqueles que se destinam ao ambulatório. 

 Após a rotulagem, o TF confirma informaticamente a realização do medicamento 

manipulado, validando-o. Deste modo, é dada a entrada do medicamento manipulado e a saída 

das matérias-primas, gerando-se um consumo do medicamento. Posteriormente, o farmacêutico 

verifica se o manipulado está conforme, e se estiver é enviado para o respetivo SC, ou para o 

setor de ambulatório. 
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Quando é necessário dispensar pós para administração oral/retal (ex: Polistereno 

Sulfonato de Cálcio – Resical®) ou granulados para administração oral/rectal (ex: Polistereno 

Sulfonato de Sódio – Resonium®) em medidas exatas, o TF faz a pesagem destes na sala de 

preparações não estéreis, tendo de garantir a qualidade e segurança na sua preparação. Para isso, 

antes da pesagem, o TF coloca a touca, máscara e luvas e limpa a bancada antes e no final das 

pesagens, para que não fiquem resíduos na mesma e de modo a evitar contaminações. 

Após a pesagem, coloca-se uma etiqueta que contém o nome dos pós e granulados, a 

quantidade que foi pesada, o lote de fabrico, e o prazo de validade, que é de um mês após a 

abertura da embalagem.  

 Neste setor existem procedimentos normalizados e controlo de qualidade, pelo que é 

necessário efetuar alguns registos do manipulado final. Estes registos incluem o número de 

manipulados realizados por dia, nos quais se indica a designação do manipulado, o SC a que se 

destina, se o manipulado estava conforme ou não conforme, e o nome do responsável pela 

elaboração do manipulado. Para o controlo da qualidade regista-se o pH das soluções orais e 

para uso auricular, com o objetivo de verificar se este se encontra dentro dos valores de 

referência estipulados.  

 Ao longo do estágio realizei contagens de existências das matérias-primas existentes no 

laboratório e tive oportunidade de preparar vários medicamentos manipulados não estéreis, tais 

como (Tabela IV):  

Medicamentos Manipulados Indicações Terapêuticas 

Xarope de Hidrato de Cloral a 10% Ansiedade e insónias 

Solução de Formol a 4% Conservação de peças anatómicas 

Solução Aquosa de Iodo a 5% 

(Solução de Lugol) 
Antissético e desinfetante 

Xarope de Cafeína Anidra a 1% Fadiga e sonolência 

Suspensão de Nistatina Composta Candidíase oral 

Solução aquosa de bicarbonato de 

sódio a 1,4% 
Azia 

Pomada de Clobetasol Psoríase, dermatoses resistentes 

                                 Tabela IV- Medicamentos manipulados não estéreis e respetivas indicações terapêuticas 
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3.5.3 – Reembalagem de Formas Farmacêuticas Orais Sólidas 

 

 A reembalagem e fracionamento é um processo que se realiza quando algum 

medicamento prescrito pelo médico não é comercializado ou não existe no stock da farmácia 

na dosagem pretendida, ou ainda quando o medicamento vem acondicionado em frascos 

multidose. Para solucionar este problema, o medicamento prescrito é fracionado em metades, 

terços ou quartos, a partir de uma dosagem mais alta. Este processo tem como objetivos [9]: 

 Permitir aos SF a existência de medicamentos na dose prescrita de forma 

individualizada; 

 Garantir a identificação do medicamento reembalado (DCI da substância ativa, dose, 

lote, prazo de validade) 

 Proteger o medicamento reembalado de agentes ambientais; 

 Assegurar que o medicamento reembalado possa ser administrado de forma segura, 

rápida e cómoda. 

Na sala de reembalagem do HPC, existem duas máquinas destinadas a este efeito: o 

FDS® e a máquina de reembalagem semiautomática. O FDS® é um sistema semiautomático de 

reembalagem de FF orais sólidas parametrizadas para este sistema, que permite dispensar 

grandes quantidades de medicamentos de modo unitário e com elevada eficiência, sendo 

também um apoio à realização da dose unitária. 

A máquina semiautomática de reembalagem (MSAR) complementa a reembalagem de 

medicamentos que não podem ser reembalados no FDS®, tais como os medicamentos 

citotóxicos e os medicamentos fotossensíveis. 

No caso de ser necessário o fracionamento de comprimidos, o TF procede ao 

fracionamento destes manualmente. Este processo de reembalagem deve ser efetuado em 

condições de segurança e para isso, o TF deve começar por realizar a desinfeção da bancada e 

dos materiais necessários com álcool a 70%. Posteriormente deve fazer uma lavagem assética 

das mãos, e equipar-se devidamente com touca, máscara e luvas. De seguida, removem-se os 

comprimidos dos blisters ou frascos multidose e fracionam-se os mesmos. Depois colocam-se 

os medicamentos fracionados individualmente numa manga, sela-se a mesma, e por fim, estas 

FF são identificadas com um rótulo que contém a DCI da substância ativa, dosagem, prazo de 

validade e lote. O prazo de validade atribuído aos medicamentos reembalados é de seis meses, 

exceto se o medicamento apresentar uma validade mais curta do que os seis meses atribuídos. 

Todo o processo de reembalagem tem ser devidamente registado pelo TF e validado pelo 

farmacêutico responsável por esta função. 
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4 – QUALIDADE NOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 

 A qualidade em saúde é denominada como o conjunto de propriedades e qualidades de 

um determinado serviço de saúde, que concede a capacidade de satisfazer adequadamente as 

necessidades implícitas e explícitas dos doentes. 

 Os sistemas de gestão da qualidade proporcionam a validação de procedimentos e 

estimulam as diversas fases do ciclo da qualidade (Plan, Do, Check, Action), desenvolvendo a 

melhoria contínua da qualidade, através de diversas metodologias e objetivos [9]. 

 O CHCB é acreditado pela Joint Commission International (JCI), que tem como missão: 

‘‘melhorar a segurança e a qualidade dos cuidados médicos na comunidade internacional por 

meio da prestação de serviços de educação, publicação, consultoria e avaliação’’ [15]. Este é 

ainda certificado pela Norma ISO 9001:2008 que é fundamentada por oito princípios de gestão 

da qualidade [16]: focalização no cliente, liderança, envolvimento das pessoas, abordagem de 

processos, abordagem à gestão através de um sistema de garantia da qualidade (SGQ), melhoria 

contínua, abordagem à tomada de decisões baseadas em factos e relações com fornecedores 

com benefícios mútuos. 

 Assim sendo, nos SF do CHCB foram implementados objetivos e indicadores de 

qualidade nas diferentes áreas (Anexo K), sendo estes indispensáveis para o correto 

funcionamento destes SF. 

 Durante o estágio, tive oportunidade de presenciar uma auditoria, que teve como 

objetivo determinar as conformidades do serviço tendo em conta os objetivos e indicadores 

estipulados. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste estágio realizado nos SF do Centro Hospitalar Cova da Beira – Hospital 

Pêro da Covilhã, considero que todos os objetivos inicialmente propostos foram atingidos com 

sucesso, sendo que todas as atividades planeadas foram realizadas, tais como a receção de 

medicamentos e o seu respetivo armazenamento, o controlo de stocks, a distribuição de 

medicamentos (por distribuição clássica/tradicional, distribuição por reposição de níveis, 

distribuição individual diária em dose unitária e distribuição em ambulatório), bem como a 

preparação de formulações estéreis (preparação de nutrição parentérica e de medicamentos 

citotóxicos) e não estéreis (preparação de medicamentos manipulados e reembalagem de 

medicamentos). Para além destas atividades, tive também oportunidade de assistir a uma sessão 

de formação sobre ‘’literacia em saúde na área do medicamento e da terapêutica 

medicamentosa’’ (Anexo L), bem como a duas sessões clínicas que decorreram no auditório 

deste mesmo hospital, o que me permitiu relembrar e adquirir novos conhecimentos 

enriquecedores. 

 Uma das tarefas que mais gostei de realizar durante este estágio foi a preparação de 

bolsas parentéricas na área da farmacotecnia, algo que ainda nunca tinha tido oportunidade de 

realizar em campos de estágio anteriores. Também gostei bastante de contactar com os sistemas 

semi-automáticos existentes neste hospital, tais como o Pyxis®, o Kardex®, o FDS® e o Consis®. 

 Considero que o tempo que passei em cada uma das áreas dos Serviços Farmacêuticos 

foi bem distribuído, no entanto, gostaria apenas de ter passado mais algum tempo no setor de 

ambulatório, para poder assistir a mais situações de atendimento e à satisfação das necessidades 

dos doentes, fazendo com que os medicamentos chegassem até eles, com o devido 

esclarecimento de quaisquer dúvidas que surgissem acerca destes.  

 Todas estas atividades realizadas foram de extrema importância, uma vez que foi 

possível melhorar e consolidar conteúdos de carácter teórico, teórico-prático e prático, obtidos 

ao longo do estágio e dos quatro anos de licenciatura. 

 A qualidade, eficácia e segurança têm de ser rigorosamente garantidas em todas as áreas 

da FH, salientando a extrema importância destas nos setores da Farmacotecnia e distribuição 

em regime de ambulatório. Também é essencial o cumprimento dos objetivos e indicadores de 

qualidade nas diferentes áreas, sendo estes indispensáveis para o correto funcionamento dos 

SF, bem como para o desenvolvimento da melhoria contínua. 

 Também considero de maior importância a sinalética utilizada nos SF, para 

medicamentos de alto risco, embalagens idênticas, dosagens diferentes, entre outros, que 
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alertam os profissionais de saúde e que evitam possíveis erros que possam surgir. Na minha 

opinião, este é um método que todos os hospitais deveriam adotar. 

Ao longo deste estágio foi possível também aplicar e verificar o cumprimento dos 

princípios éticos e deontológicos que a futura profissão exige, tais como respeitar os direitos e 

a dignidade de todos os indivíduos, manter o sigilo e a confidencialidade de todas as 

informações, prestar ajuda sempre que solicitada sem discriminação e prestar um serviço 

honesto, competente e responsável. 

Para finalizar, considero que este estágio curricular foi sem dúvida, uma mais valia para 

mim enquanto estudante e enquanto pessoa, pois permitiu-me estabelecer novas relações inter-

pessoais, alcançar mais experiência e adquirir novos conhecimentos que me serão úteis na 

minha futura carreira profissional. E para além disso, dada a grandeza e a excelência dos 

serviços prestados pelos SF deste hospital, foi-me possível contactar com o medicamento nas 

suas diversas FF e para as diversas indicações terapêuticas, e contactar também com os 

excelentes profissionais que lá trabalham, que demonstraram apresentar uma extrema 

competência e profissionalismo, empenhando-se sempre na otimização das boas práticas nos 

cuidados de saúde, e zelando assim para uma melhoria contínua da saúde dos doentes deste 

hospital. 
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ANEXO A – Folhetos/Guias informativos 
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ANEXO B – Ficha de Requisição de medicamentos Hemoderivados – Via Farmácia  
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ANEXO C – Ficha de Requisição de medicamentos Hemoderivados – Via Serviço 
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ANEXO D – Anexo X  
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ANEXO E – Controlo Microbiológico de Amostra Final preparada na Câmara de Fluxo de Ar 

Horizontal 

 

Controlo Microbiológico de Amostra Final preparada na Câmara de Fluxo de Ar 

Horizontal 

 

Composição da Amostra:                                                   Amostra nº _______________ 

Medicamento Volume Lote/Fornecedor Validade 

Glucose 30% 5 mL _______________ __/__/__ 

Água destilada para 

preparações 

injetáveis 

5 mL _______________ __/__/__ 

 

Volume de amostra recolhida: 5 mL x 2 

Acondicionamento: 2 seringas de 5 mL esterilizadas  

Hora / Data de recolha: __:__h    __/__/__ 

Hora / Data do envio ao serviço de Microbiologia: __:__h    __/__/__ 

Recolhida e enviada por: _____________ 

Serviços Farmacêuticos: _____________ 

 

Resultados da pesquisa de microorganismos 

 

Positivo ……………………………. 

 

Microorganismos detetados: _______________________________________________ 

Medidas propostas: ______________________________________________________ 

 

Negativo …………………………….   

 

 

Data: __/__/__ 

Serviço de Microbiologia: ______________ 
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ANEXO F – Sinalética adotada pelos SF para colocar nos frascos de soros/seringas que 

contenham medicamentos citotóxicos  

 

Citotóxicos Princípios Ativos Sinalética a adotar 

Vesicantes 

Amsacrina 

Cisplatina 

Clorometina 

Dactinomicina 

Daunorrubicina 

Doxorrubicina 

Epirrubicina 

Estramustina 

Idarrubicina 

Mecloretamina 

Mitomicina 

Mitoxantrona 

Paclitaxel 

Plicamicina 

Vinblastina 

Vincristina 

Vindesina 

Vinorrelbina 

Trabectedina 

 

Irritantes 

Bendamustina 

Bleomicina 

Bortezomib 

Carboplatina 

Carmustina 

Ciclofosfamida 

Dacarbazina 

Daunorrubicina lipossomial 

Docetaxel 

Doxorrubicina lipossomial 

Etopósido 

Fluorouracilo 

Ifosfamida 

Oxaliplatina 

Raltitrexedo 

Tenipósido 

Tiotepa 
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ANEXO F – Sinalética adotada pelos SF para colocar nos frascos de soros/seringas que 

contenham medicamentos citotóxicos (continuação) 

 

Neutros / Não agressivos 

Asparaginase 

Bevacizumab 

Cetuximab 

Citarabina 

Cladribina 

Fludarabina 

Gencitabina 

Irinotecano 

Melfalano 

Metotrexato 

Pentostatina 

Topotecano 

Trastuzumab 

 

Não Classificados  

(Não categorizados na 

bibliografia ou no Resumo 

das Características do 

Medicamento de cada 

fármaco) 

Azacitidina 

Bussulfano 

Cloforabina 

Pemetrexedo 

Temozolomida 
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ANEXO G – Controlo Microbiológico de Amostra Final preparada na Câmara de Fluxo de Ar 

Vertical 

 

Controlo Microbiológico de Amostra Final preparada na Câmara de Fluxo de Ar 

Vertical, modelo NU-245-300E, Classe II, tipo B3, localizada nos Serviços Farmacêuticos 

 

Composição da Amostra:                                                   Amostra nº _______________ 

Medicamento Volume Lote/Fornecedor Validade 

Cloreto de Sódio 

0,9% 
5 mL _______________ __/__/__ 

Água destilada para 

preparações 

injetáveis 

5 mL _______________ __/__/__ 

 

Volume de amostra recolhida: 5 mL x 2 

Acondicionamento: 2 seringas de 5 mL esterilizadas  

Hora / Data de recolha: __:__h    __/__/__ 

Hora / Data do envio ao serviço de Microbiologia: __:__h    __/__/__ 

Recolhida e enviada por: _____________ 

Serviços Farmacêuticos: _____________ 

 

Resultados da pesquisa de microorganismos 

 

Positivo ……………………………. 

 

Microorganismos detetados: _______________________________________________ 

Medidas propostas: ______________________________________________________ 

 

Negativo …………………………….   

 

 

Data: __/__/__ 

Serviço de Microbiologia: ______________ 
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ANEXO H – Protocolos de terapêutica citotóxica no setor da farmacotecnia  

 

Serviço Diagnóstico Protocolo 
Constituintes do 

Protocolo 

Urologia 
Neoplasia Maligna 

da Bexiga 

Imuno – BCG 
Bacilo Calmette – 

Guerin 

Mitomicina C Mitomicina 

Pneumonologia 
Adenocarcinoma 

do pulmão 

Carboplatina / 

Vinorrelbina oral 

Carboplatina 

Vinorrelbina 

Pemetrexedo / 

Carboplatina 

Pemetrexedo 

Carboplatina 

Vinorelbina oral Vinorrelbina 

Pemetrexed Pemetrexedo 

Vinorrelbina 

Metronómica 
Vinorrelbina 

Hematologia 

Mieloma Múltiplo 

sem menção de 

remissão 

CYBORD Bortezomib 

Linfoma não – 

Hodgkin  
R – COP  

Vincristina 

Ciclofosfamida 

Rituximab 

Linfoma NCOP, 

gânglios da cabeça, 

face e pescoço 

ABVD 

Vinblastina 

Dacarbazina 

Bleomicina 

Doxorrubicina 

Reumatologia Artrite Reumatóide 
Metotrexato – 

Artrite Reumatóide 
Metotrexato 
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ANEXO H – Protocolos de terapêutica citotóxica no setor da farmacotecnia (continuação) 

 

Serviço Diagnóstico Protocolo 
Constituintes do 

Protocolo 

Quimioterapia 

Neoplasia gástrica 

Degramont Fluorouracilo 

Docetaxel – 

monoterapia 
Docetaxel 

Neoplasia da mama 

Docetaxel – Neo 

Mama 
Docetaxel 

CMF – MAMA 
Ciclofosfamida 

Fluorouracilo 

Neoplasia do cólon 
FOLFOX 4 Na 

Fluorouracilo 

Levofolinato 

dissódico 

Oxaliplatina 

XELOX Oxaliplatina 

Neoplasia do recto 

metastizada / cólon 

Cetuximab / Folfiri 

Na 

Cetuximab 

Levofolinato 

dissódico 

Fluorouracilo 

Irinotecano 

Neoplasia do recto 

metastizada 

Colo – rectal 5Fu + 

isovorin + 

Bevacizumab 

Fluorouracilo 

Levofolinato 

dissódico 

Tumor da cabeça e 

pescoço 

Carboplatina 

AUC5 + Etopósido 

Carboplatina 

Etopósido 
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ANEXO I – Ficha Técnica de Preparação  

 

Ficha Técnica de Preparação 

 

Preparação: Manipulado, Solução aquosa de Iodo a 5% (Solução de Lugol) 

Nº da Guia/Lote: ____ 

Quantidade a Preparar:  100 G                                Data de Preparação: __/__/__  __:__h 

 

Matérias-

Primas 
Origem 

Nº Lote / 

Prazo de 

Validade 

Quantidade 

Calculada 

Quantidade 

Pesada 

Rúbrica do 

Operador 

e Data 

Rúbrica do 

Supervisor 

e data 

Iodo 

Sublimado  

Grama 

  
5 G 

   

Iodeto Potássio 

Grama 

  10 G    

Água 

Purificada 

  85 ML    

 

Equipamento 

Vidro de Relógio, espátula de plástico, almofariz de vidro, filtro de algodão de vidro, 

balança de precisão. 
 

Técnica de Preparação 

1. Verificar o estado de limpeza do laboratório.  

2. Verificar o estado de limpeza do material a utilizar.  

3. Pesar o iodo em vidro de relógio com espátula de plástico.  

4. Transferir o iodo para almofariz de vidro.  

5. Pesar o iodeto de potássio.  

6. Dissolver o iodeto de potássio em cerca de ¼ de água.  

7. Adicionar, com agitação, a solução de iodeto de potássio ao iodo.  

8. Adicionar à mistura anterior cerca de ¾ da quantidade restante de água.  

9. Agitar até completa dissolução do iodo.  

10. Adicionar a restante água.  

11. Filtrar a solução através de um filtro de algodão de vidro.  

12. Passar o material utilizado por água corrente e coloca-lo em local apropriado 

para posterior lavagem. 
 

 

Rúbrica do Operador: _____________ 
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ANEXO I – Ficha Técnica de Preparação (continuação) 

 

Ficha Técnica de Preparação 

 

Material de Embalagem Capacidade Nº do lote Origem Rúbrica do Operador 

Frasco  de Vidro Ambar  100 mL    

 

Serviço 

Consulta Ginecologia – Covilhã  

 

Prazo de utilização e condições de conservação 

Condições de conservação: Temperatura ambiente sem luz 

Prazo de utilização: 90 dias Prazo de Validade: __/__/__ 

 

Verificação 

Ensaio Especialização Resultado Rúbrica do Operador 

Odor Com cheiro característico   

Aspeto Homogéneo   

Cor Castanho   

Ph Desconhecido   

Quantidade Quantidade a preparar +-5%   

Monografia Conforme   

 

Aprovado   Rejeitado             Supervisor:______________   __/__/__ 

 

Observações: 

A solução de Lugol é estável durante 3 meses após a preparação. 

Conservar em frasco de vidro âmbar, tipo III, bem fechado, à temperatura ambiente. 

 

 

Rúbrica Do Diretor Técnico Data 
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ANEXO J – Alguns dos rótulos identificativos utilizados nos Serviços Farmacêuticos do Centro 

Hospitalar Cova da Beira 

 

      

 

 

 



Relatório de Estágio Profissional I | Centro Hospitalar Cova da Beira    

   64 | P á g i n a  
 

[TÍTULO DO DOCUMENTO] 

ANEXO K – Indicadores de Qualidade existentes nas diferentes áreas dos Serviços 

Farmacêuticos 

 

Área dos SF Indicadores de Qualidade 

Área de Receção de 

Encomendas 

- Não conformidades na receção de encomendas por motivos de: 

 Produto diferente do encomendado; 

 Produto com lote, validade ou quantidade não 

correspondente; 

 Produto com más condições de armazenamento; 

 Produto sem boletim de Análises; 

 Produto com lote ilegível; 

 Produto com lote, validade ou fornecedor diferente do 

boletim de análise fornecido. 

Armazém 10 

- Regularização das contagens de medicamentos; 

- Reclamações dos serviços; 

- Monitorização dos serviços, na qual se efetua: 

 Permutas por validade reduzida; 

 Atualização de stocks com o enfermeiro chefe; 

 Atualização dos rótulos; 

 Devoluções por excesso de material. 

Armazém 12 

- Monitorizar: 

 O número de regularizações efetuadas no armazém 12; 

 O número de não conformidades no armazenamento; 

 O cumprimento do horário de entrega. 

Sala de preparação 

de manipulados 

estéreis e citotóxicos 

- Regularização das contagens de medicamentos; 

- Monitorizar o tempo de espera pela receção dos citotóxicos 

injetáveis (<2horas) 

- Monitorizar o controlo microbiológico: 

 Do produto (mensalmente); 

 De dedadas das luvas (mensalmente); 

 De superfície zaragatoa (mensalmente); 

 Da amostra de ar ativo (trimestralmente); 

Sala de 

Reembalagem 

- Monitorizar as não conformidades no FDS: 

 Da manga; 

 Discrepâncias de stock; 

 Na insersão de dados para carregamento; 

- Monitorizar o número de não conformidades da reembalagem 

efetuada na MSAR. 

Laboratório de 

preparação de 

manipulados não 

estéreis 

- Monitorizar o número de não conformidades das matérias-primas 

(por exemplo: não virem acompanhadas do boletim de análise) 

- Monitorizar a qualidade dos medicamentos manipulados. 
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ANEXO L – Programa da formação sobre literacia em saúde na área do medicamento e da 

terapêutica medicamentosa 
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