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INTRODUÇÃO 

 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são um dos muitos serviços existentes em meio 

hospitalar responsável por diversos processos relacionados com o circuito do medicamento, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, nomeadamente a sua seleção, aquisição, 

produção, armazenamento e dispensa/distribuição. O principal objetivo deste circuito consiste 

em assegurar uma terapêutica eficaz, segura e com qualidade a todos os doentes ligados à 

instituição. Desta forma, surge o profissional de saúde da área da Farmácia cuja 

responsabilidade é assegurar que todas estas tarefas sejam cumpridas de forma correta, 

proporcionando aos doentes acompanhados pelos profissionais de saúde do hospital um serviço 

seguro e com qualidade. 

O presente relatório de estágio é elaborado no âmbito da unidade curricular Estágio 

Profissional I, do 1º semestre, do 4º ano, do plano de estudos do Curso de Farmácia-1º Ciclo da 

Escola Superior de Saúde da Guarda. O estágio foi realizado nos Serviços Farmacêuticos do 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E, tendo início no dia 22 de setembro de 2015 e 

terminando no dia 15 de dezembro do mesmo ano, com uma duração de 490 horas.  

O estágio é uma etapa importante na formação do estudante, uma vez que permite o 

contacto direto com a realidade das tarefas exercidas em meio hospitalar, permitindo assim 

aprender e aplicar todos os conhecimentos adquiridos ao longo do período de formação.  

O estágio em Farmácia Hospitalar tem como objetivos a aplicação do conhecimento 

teórico adquirido, assim como a aquisição de novas aprendizagens que permitam melhorar a 

competência, quer científica quer técnica do estagiário, necessárias à realização das tarefas 

subjacentes à profissão de Técnico de Farmácia. 

De acordo com o plano de estágio profissional, os principais objetivos definidos 

permitiram a participação nos diferentes setores da Farmácia Hospitalar sendo eles a Receção 

de Encomendas e Armazenamento, a Distribuição Clássica e em Dose Unitária e a Unidade de 

Manipulação Clínica de Medicamentos Não Estéreis e Estéreis. 

Este relatório sintetiza toda a aprendizagem assimilada durante o período de tempo em 

que decorreu o estágio, pretendendo também realçar sobre qual o papel do Técnico de Farmácia 

em cada uma das etapas do circuito do medicamento, bem como o funcionamento dos Serviços 

Farmacêuticos do Centro Hospitalar Tondela – Viseu, E.P.E..  

O estágio teve a supervisão da Técnica de Farmácia Anabela Andrade e orientação da 

docente Sandra Ventura.
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1. CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, E.P.E. 

 

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. (CHTV) surgiu a partir do Decreto-Lei 

nº30/2011, através da união do Hospital São Teotónio - Viseu e do Hospital Cândido de 

Figueiredo - Tondela [1]. Segundo a Portaria nº1140/2005 de 7 de novembro, este passava a ser 

classificado como um Hospital Central de acordo com as suas valências e área de influência, 

abrangendo os distritos de Viseu e da Guarda e funcionando também como unidade de 

referência para o Hospital de Sousa Martins da Guarda, o Hospital Distrital de Lamego, o 

Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela e o Hospital de Nossa Senhora da Assunção em 

Seia [2]. 

O CHTV, E.P.E. tem por missão a prestação de serviços/cuidados de saúde com 

qualidade e humanização, procurando ter capacidade de resposta em tempo útil, perante as 

necessidades dos seus utentes. Colabora também no ensino pré-graduado e pós-graduado, 

médico, de enfermagem e de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, assim como na 

investigação e no desenvolvimento científico em todas as áreas das ciências da saúde [1].  

O Hospital de São Teotónio (Figura 1) localiza-se na cidade de Viseu, integrando o 

Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, que se situa acerca de 7 km deste. Possui uma 

oferta de trinta e cinco especialidades médicas 

para os seus utentes, sendo o único 

classificado como tendo um serviço de 

urgência polivalente no interior da região 

norte. Dispõe também de um serviço de 

urgência pediátrico e um serviço de urgência 

de obstetrícia/ginecologia [1]. 

O Hospital Cândido de Figueiredo localiza-se na cidade de Tondela, a 24 km da unidade 

de Viseu. Apesar de ser um hospital de pequenas dimensões, possui um serviço de urgência 

geral, uma unidade de cirurgia de ambulatório, uma unidade de medicina de internamento e 

uma unidade de cuidados paliativos, que faz parte da rede nacional de cuidados continuados 

integrados [1]. 

 

Figura 1- Hospital São Teotónio em Viseu 
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2. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, 

E.P.E. 

 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) são departamentos que possuem 

autonomia científica e técnica, cuja direção deve ser sempre assegurada por um farmacêutico, 

e que asseguram a terapêutica medicamentosa aos doentes, assim como a qualidade, eficácia e 

segurança dos medicamentos. Integram também equipas de cuidados de saúde e promovem 

ações de investigação científica e de ensino [3]. 

Os SFH possuem diversas funções tais como a seleção e aquisição de medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos; o aprovisionamento, armazenamento, 

distribuição dos medicamentos e dispositivos médicos, assim como de medicamentos 

experimentais e os dispositivos utilizados para a sua administração, bem como os 

medicamentos já autorizados, eventualmente necessários ou complementares à realização dos 

ensaios clínicos; a produção de medicamentos; a análise de matérias-primas e produtos 

acabados; a distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde; a participação em 

Comissões Terapêuticas, como a Comissão de Farmácia e Terapêutica; a Farmácia Clínica, 

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

na elaboração de protocolos terapêuticos; a participação nos Ensaios Clínicos; a colaboração na 

prescrição de Nutrição Parentérica e a sua preparação; a informação de medicamentos e o 

desenvolvimento de ações de formação [3]. 

Os SFH do CHTV,E.P.E. localizam-se no piso 1 do edifício, estando em funcionamento 

de segunda-feira a domingo das 9h às 24h. 

Relativamente aos recursos humanos, o CHTV,E.P.E. possui uma equipa constituída 

por Assistentes Técnicos (AT), farmacêuticos, Técnicos de Farmácia (TF) e Assistentes 

Operacionais (AO). Todos estes elementos trabalhando em conjunto, são os responsáveis por 

assegurar uma terapêutica com qualidade, segurança e eficácia a todos os doentes, quer em 

regime de internamento ou ambulatório, através de um correto circuito do medicamento. São 

estes que garantem que os medicamentos que são rececionados nos SFH do CHTV, E.P.E. 

cumprem todas as conformidades para poderem ser administrados aos doentes, assegurando as 

condições de armazenamento e distribuição adequadas a cada medicamento.  
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3. CIRCUITO DO MEDICAMENTO NO CENTRO HOSPITALAR TONDELA – 

VISEU, E.P.E. 

 

Em meio hospitalar todos os medicamentos, dispositivos médicos e produtos 

farmacêuticos seguem um circuito que compreende diversas etapas que vão desde a sua seleção 

até à informação ao doente, de acordo com o esquema apresentado em seguida (Figura 2).  

 

 

 

 

 

No entanto, existem medicamentos que necessitam de procedimentos especiais devido 

às suas propriedades terapêuticas ou condições de armazenamento, como os medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos, medicamentos citotóxicos e medicamentos termolábeis.  

De entre os medicamentos que circulam nos SFH é possível destacar: 

∙ medicamentos de uso hospitalar que também são dispensados na comunidade (como 

exemplo o ácido acetilsalicílico 100mg, sendo um antiagregante plaquetário); 

∙ medicamentos de uso exclusivo hospitalar (como exemplo a ciclofosfamida 50mg, com 

indicação terapêutica em neoplasias)  

∙ medicamentos de uso exclusivo hospitalar, mas que necessitam de prescrição especial 

e autorização por parte do conselho de administração (como exemplo o sugamadex 200mg, com 

indicação terapêutica na reversão do bloqueio neuromuscular induzido pelo rocurónio ou pelo 

vecurónio) 

∙ medicamentos sujeitos a circuito especial de prescrição e de distribuição, como os  

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (exemplo o fentanilo 0,25mg/5ml, um potente 

analgésico narcótico) e medicamentos hemoderivados (como exemplo a albumina humana 

20%). 

 

 

 

Figura 2- Circuito do Medicamento 
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3.1. SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 

A seleção e aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

que irão fazer parte do stock dos SFH do CHTV, E.P.E., é feita tendo por base o Formulário 

Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM) e também as necessidades terapêuticas dos 

doentes internados no hospital ou em regime de ambulatório. O farmacêutico responsável pelos 

SFH juntamente com o serviço de aprovisionamento devem verificar as necessidades de 

compras, tendo por base as previsões de consumo anual do medicamento de acordo com o seu 

histórico de consumo no hospital, o stock existente nos SFH, as falhas de reposição por parte 

dos fornecedores e as necessidades pontuais do hospital.  

Durante o processo de seleção dos medicamentos é necessário ter em conta o custo dos 

mesmos, de modo a adquirir os medicamentos com maior qualidade, eficácia, segurança e 

eficiência a um custo que seja o mais baixo possível.  

Relativamente ao processo de seleção dos fornecedores, existem diversos fatores a ter 

em consideração como os melhores preços, as condições de pagamento, o prazo de entrega, a 

qualidade do serviço prestado, a capacidade/tempo de resposta às solicitações, os 

certificados/declarações de conformidade ou de qualificação e o serviço pós-venda [4]. 

A aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médico é feita 

recorrendo a concursos públicos ou ao catálogo da Administração Central do Sistema de Saúde 

(ACSS).  No primeiro caso, o farmacêutico responsável pelos SFH elabora no final de cada ano 

as previsões de consumo para o ano seguinte, submetendo-as à aprovação pelo Conselho de 

Administração (CA) do hospital. Depois de ser concedida a autorização por parte do CA, o 

farmacêutico responsável pelos SFH em conjunto com o serviço de aprovisionamento, dão 

início ao processo de compra através de lançamento de concursos. Aquando da chegada das 

respostas ao concurso pelos laboratórios interessados, estas devem ser analisadas tendo em 

conta alguns aspetos como a viabilidade do medicamento face ao solicitado, o preço, as 

quantidades e a qualidade do fornecedor. A aquisição de medicamentos através do catálogo da 

ACSS é feita sempre que surjam necessidades de medicamentos específicos, medicamentos 

novos ou de concursos não cumpridos por parte dos fornecedores. Neste caso verifica-se qual 

o fornecedor que apresenta as melhores condições comerciais, contacta-se o fornecedor em 

questão e efetua-se a compra. Sempre que existe a necessidade de adquirir um medicamento é 

emitida uma Nota de Encomenda (NE) pelo AT que é posteriormente enviada para o fornecedor 

por fax e arquivada numa pasta própria para o efeito, até à chegada do medicamento aos SFH.  
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Quando surgem necessidades pontuais e transitórias, a aquisição do medicamento é feita 

via telefone para o armazenista local com quem existe acordo, neste caso a Alliance Healthcare. 

Em casos de rutura de stocks ou atrasos nas entregas das encomendas por parte dos laboratórios 

fornecedores, os SFH podem recorrer a uma farmácia comunitária para fazer a aquisição do 

medicamento ou então pedir um empréstimo a outro hospital. 

Por vezes são necessários medicamentos que não constam no FHNM, sendo por isso 

necessário recorrer à Adenda. A Adenda é uma lista de medicamentos adicional ao FHNM, que 

são prescritos pelos médicos. Caso um medicamento prescrito não se encontre no FHNM nem 

na Adenda, é necessária uma justificação médica especial do médico indicando o motivo da sua 

prescrição, sendo designada de justificação extra-formulário.  

 

 

3.2. RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 
 

 

A área de receção de encomendas é o local onde são rececionados todos os 

medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos encomendados a um 

determinado fornecedor. No CHTV, E.P.E., a área de receção de encomendas localiza-se no 

piso 1 estando dividida em duas zonas: uma área ampla com acesso direto ao exterior (Figura 

3), facilitando a descarga das encomendas e uma sala (Figura 4) onde o TF executa tarefas 

relativas à receção e também outras tarefas pelas quais é responsável.  

 

A receção e conferência das encomendas é realizada pelo TF com o auxílio de um AO 

na área ampla com acesso ao exterior. Aquando da chegada de produtos, o AO deve verificar 

se estes se destinam aos SFH do CHTV, E.P.E. e de seguida deve informar o TF que existem 

produtos para serem rececionados. O AO abre as caixas e agrupa as embalagens de modo a 

facilitar a conferência da encomenda pelo TF. Este último deverá sempre verificar se as 

encomendas se fazem acompanhar de uma guia de transporte/remessa ou fatura (Anexo I).  

Figura 3 - Área ampla da receção com acesso ao 

exterior 
Figura 4 - Sala de receção 
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No momento da conferência das encomendas, TF deve verificar a conformidade de 

todos os produtos rececionados, devendo confirmar se o produto que consta na guia de 

remessa/transporte ou fatura corresponde ao rececionado, assim como a dosagem, a forma 

farmacêutica, o lote, Prazo de Validade (PV) e quantidade recebida. O TF deve também fazer 

uma verificação visual dos medicamentos e produtos farmacêuticos recebidos, verificando a 

sua embalagem, rotulagem e acondicionamento, as condições de transporte e as características 

organoléticas como a cor e o aspeto do medicamento. Caso o TF verifique alguma 

inconformidade nos pontos referidos anteriormente, os medicamentos e produtos farmacêuticos 

são armazenados num local próprio à parte dos restantes, sinalizado como “Medicamentos Não 

Conformes”. Nestes casos, o TF deve emitir uma nota de devolução ao fornecer através do 

Sistema Informático (SI) e contactar o mesmo, para que este proceda à recolha dos 

medicamentos não conformes. 

Durante o processo de receção de medicamentos, o TF deverá prestar atenção se existem 

produtos termolábeis, uma vez que estes devem ter prioridade de receção em relação aos outros 

medicamentos devido às suas características de acondicionamento e conservação. É importante 

que estes produtos mantenham uma cadeia de frio, ou seja, que mantenham uma temperatura 

constante entre os 2º-8ºC durante os processos de transporte, armazenamento e distribuição. 

Com este procedimento, pretende-se manter a estabilidade destes medicamentos uma vez que 

algumas das substâncias presentes na composição dos mesmos podem ser alteradas por ação de 

agentes físicos, como o calor. Uma das consequências da alteração da estabilidade dos 

medicamentos, poderá ser o risco destes medicamentos não exercerem o efeito farmacológico 

pretendido no doente ou poderem mesmo torna-se prejudiciais para a saúde do doente. 

Quando se tratam de medicamentos citotóxicos o 

TF para proceder à sua conferência deve colocar luvas, de 

modo a proteger-se caso algum dos medicamentos esteja a 

verter da sua embalagem primária. Após a sua conferência, 

estes devem ser colocados num tabuleiro de inox próprio 

para o seu transporte e identificados com uma placa com a 

designação “Citotóxico” (Figura 5). É importante que 

exista um kit de emergência perto do local onde estes são rececionados, de modo a atuar de 

forma mais rápida se ocorrer algum incidente. 

Na receção de medicamentos hemoderivados, o TF deve verificar se estes se fazem 

acompanhar pelo seu certificado de autorização de utilização de lote e o seu certificado de 

análise.  

Figura 5 - Placa de identificação de 

Citotóxicos 
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  No caso dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, no momento da sua receção 

estes devem fazer-se acompanhar do original do modelo Anexo VII – “Requisição de 

substâncias e suas preparações compreendidas na tabela I, II, III e IV, com exceção da II-A, 

anexas ao Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro, com retificação de 20 de fevereiro” 

devidamente assinado e carimbado pela entidade fornecedora.  

 Aquando da receção de matérias-primas, o TF deve verificar se estas se fazem 

acompanhar do seu boletim analítico, competindo depois ao farmacêutico responsável pelos 

SFH analisar o boletim analítico e verificar se este cumpre as exigências da monografia 

respetiva, de acordo com a Farmacopeia Portuguesa.  

Após a receção e conferência das encomendas, o TF desloca-se para a sua sala com as 

guias de remessa/transporte ou faturas, procedendo à introdução dos produtos rececionados no 

SI. Para tal, é necessário fazer corresponder a cada guia de remessa/transporte ou fatura à sua 

respetiva NE que se encontra armazenada numa pasta própria para o efeito. Após isto, o TF 

introduz o número da NE no SI, coloca a data da emissão da mesma e a data em que o produto 

foi rececionado, selecionando também qual o(s) documento(s) de que se fez acompanhar a 

encomenda. De seguida deve confirmar os dados relativos ao produto rececionado como, a 

Designação Comum Internacional (DCI) da substância ativa, a dosagem, a forma farmacêutica, 

o prazo de validade, o lote e a quantidade rececionada. No caso de ser utilizada uma fatura, o 

TF deve confrontar o valor monetário total que aparece no SI com o da respetiva fatura. 

Efetuado o registo de entrada do produto rececionado, a NE do mesmo assim como a sua guia 

de remessa/transporte ou fatura seguem para os serviços administrativos. 

 

3.2.1. Emissão de rótulos identificativos 
 

 
 

Nem todas as formas farmacêuticas orais sólidas 

rececionadas possuem identificação individual e nestes casos o TF 

responsável pela receção e conferência das encomendas deve 

emitir rótulos identificativos (Figura 6) para a forma farmacêutica 

em questão. No rótulo deve constar a DCI do princípio ativo, a 

dosagem, o lote e o prazo de validade. No entanto se os 

medicamentos se destinarem à desblisteragem ou fornecimento do sector de ambulatório não é 

necessário fazer a sua identificação com rótulos. 

 Para todos medicamentos citotóxicos rececionados, é necessário emitir rótulos 

identificativos com a informação relativa à DCI do princípio ativo, à dosagem, ao lote e ao PV 

devendo ser colocados junto do medicamento em questão. Estes rótulos são utilizados mais 

Figura 6 - Exemplo de um 

rótulo identificativo 
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tarde no momento da manipulação destes medicamentos, sendo colados na folha de tratamento 

do doente que irá fazer a administração do medicamento manipulado contendo o princípio ativo 

em questão. Este procedimento é realizado com o intuito de facilitar a obtenção de informação, 

caso ocorra alguma incidente após a administração do medicamento manipulado ao doente.  

 No caso das bolsas para nutrição entérica ou parentérica o TF procede à rotulagem de 

cada caixa com uma etiqueta identificativa do produto, onde deve constar o nome do produto 

em questão e o respetivo código interno.  

 Após a emissão dos rótulos identificativos, é realizado um registo de rotulagem onde se 

deve anotar a DCI da substância ativa do medicamento para qual o rótulo foi emitido, a respetiva 

dosagem e também o número de etiquetas impressas.  

 

3.2.2. Controlo dos prazos de validade 
   

O PV de um medicamento corresponde ao período de tempo durante o qual este se 

mantém estável, depois de ser fabricado e armazenado na sua embalagem final. Corresponde 

também ao período de tempo em que as suas caraterísticas físicas, químicas, microbiológicas, 

galénicas, terapêuticas ou toxicológicas não se alteram ou não sofrem modificações dentro de 

limites aceitáveis e bem definidos. Estes limites são definidos tendo em conta o risco que estas 

alterações ou modificações representam para a saúde do doente. Ou seja, se o medicamento 

deixar de exercer o efeito farmacológico pretendido ou se tornar prejudicial para o doente, as 

alterações ou modificações ocorridas nas características do medicamento transpõem os limites 

aceitáveis e definidos da sua estabilidade, tornando assim o medicamento impróprio para 

administração. Caso a estabilidade do medicamento não se encontre comprometida devido a 

ocorrência dessas mesmas alterações ou modificações, o medicamento encontra-se dentro dos 

limites aceitáveis e definidos para que possa ser administrado ao doente. 

Nos SFH do CHTV, E.P.E. o controlo dos PV é da responsabilidade do TF encarregue 

da receção e conferência de encomendas, sendo que este procedimento deve ser realizado 

mensalmente no início de cada mês. Para tal, o TF imprime uma listagem através do SI onde 

constam todos os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos que constituem 

o stock dos SFH do CHTV, E.P.E. e cujo prazo de validade expira dentro de três meses, ou seja 

se estamos no mês de setembro a listagem contém os produtos cujo PV termina no mês de 

dezembro. 

Na listagem impressa é possível observar o código do medicamento, produto 

farmacêutico ou dispositivo médico, a sua designação, a quantidade existente em stock e o seu 

respetivo PV. De seguida, o TF dirige-se aos locais onde estes se encontram armazenados para 
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confirmar o PV dos mesmos, devendo sublinhar com uma caneta de cor florescente aqueles 

cujo PV vai expirar, de acordo com a listagem impressa. Com isto, pretende-se chamar a 

atenção dos TF que se encontram na distribuição para que distribuam os produtos com o PV 

mais curto primeiro. 

Caso existam grandes quantidades do produto cujo PV se encontra a expirar, o TF deve 

entrar em contacto com o laboratório fornecedor, de modo a ser possível realizar a troca por 

produtos iguais com PV maior ou então fazer a sua devolução com a emissão de uma nota de 

crédito por parte do laboratório. 

Todos os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos cujo PV já 

expirou devem ser retirados do seu local de armazenamento e colocados num sítio próprio para 

o efeito com a designação “Medicamentos fora de prazo de validade”.  

 

3.2.3. Satisfação dos pedidos da Unidade de Tondela – Hospital Cândido de Figueiredo 
 

 

O TF responsável pela receção e conferência das encomendas tem também a seu cargo 

o fornecimento dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos para o 

Hospital Cândido de Figueiredo, que faz parte do CHTV, E.P.E..  

Para tal, o TF imprime uma listagem no SI onde constam todos os produtos requisitados 

pela unidade de Tondela. De seguida procede à satisfação do seu pedido, colocando os produtos 

numa caixa identificada que é posteriormente levada para Tondela, pelos motoristas do CHTV, 

E.P.E.. 

 

3.3. ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 

Após o TF ter dado entrada dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos no SI, procede-se ao seu armazenamento. Este deve ser feito de modo a garantir as 

condições de espaço, luz, temperatura e humidade dos medicamentos, uma vez que só desta 

forma é possível garantir a integridade, segurança e eficácia dos mesmos. Assim existem 

diferentes locais de armazenamento correspondentes a cada medicamento. 

Nos SFH do CHTV, E.P.E. o armazenamento é executado pelos AO com supervisão do 

TF. Todos os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos devem ser 

armazenados segundo a regra “First-Expired-First-Out” (FEFO), isto é, o primeiro produto a 

expirar o PV deve ser o primeiro a sair do stock para ser distribuído. Assim sendo, devem 
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armazenar-se os medicamentos PV com mais curto em locais mais acessíveis, de modo a que 

sejam dispensados em primeiro lugar, evitando desperdícios. 

Durante o armazenamento, tal como na receção, deve dar-se prioridade aos 

medicamentos termolábeis, como por exemplo a Insulina Isofano 100 UI/ml indicada para o 

tratamento da Diabetes mellitus tipo 1. Estes são armazenados numa câmara frigorífica com 

uma temperatura compreendida entre os 2ºC e os 8ºC, estando organizados por ordem alfabética 

da sua DCI e respetiva dosagem. É importante referir que a câmara possui sondas que se 

encontram ligadas a um sistema de alarme sonoro para alertar o tempo máximo de abertura da 

porta, de forma a controlar a temperatura dentro da câmara frigorífica. 

Os medicamentos citotóxicos, estupefacientes e psicotrópicos devem ter também 

prioridade de armazenamento em relação aos restantes medicamentos, produtos farmacêuticos 

e dispositivos médicos, uma vez que exigem um maior controlo devido aos seus efeitos 

farmacológicos no organismo humano e também porque são medicamentos que representam 

um elevado custo económico para os SFH. 

Relativamente aos medicamentos citotóxicos injetáveis, estes encontram-se 

armazenados no armazém geral num armário próprio para o efeito, organizados pela sua DCI e 

respetiva dosagem. Por questão de segurança existe junto do armário um kit de emergência em 

casos de derrame ou acidente. Os medicamentos citotóxicos para administração oral encontram-

se também armazenados no armazém geral, mas em prateleiras separados dos restantes 

medicamentos. 

Quanto aos medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos, estes são armazenados no cofre (Figura 7) por um 

TF, que se encontra numa sala própria.  

Os restantes medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos que não apresentam características de 

armazenamento especiais, são colocados no armazém geral. 

Estes devem ser conservados num ambiente com uma 

temperatura inferior a 25ºC e um teor de humidade inferior a 

60%.  

Dentro do armazém geral é possível identificar duas áreas diferentes de armazenamento: 

uma zona destinada aos medicamentos ou soluções de grande volume e outra aos restantes 

medicamentos. 

Na zona dos grandes volumes (Figura 8) é onde são armazenadas as bolsas de nutrição 

entérica e parentérica (organizadas de acordo com o seu volume e as gramas de azoto que as 

Figura 7 - Cofre de armazenamento de 

medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos 
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constitui), os aminoácidos, os desinfetantes e os medicamentos ou soluções injetáveis de grande 

volume.  

Na outra parte do armazém geral encontram-se prateleiras (Figura 9), onde os 

medicamentos são também armazenados por ordem alfabética da sua DCI e respetiva dosagem. 

No entanto, existem medicamentos que se encontram armazenados à parte dos restantes, de 

acordo com o seu grupo famacoterapêutico como os medicamentos antimicrobianos, 

desinfetantes de pequeno volume, material de penso, meios de contraste, dietas lácteas, 

medicamentos antirretrovirais e citotóxicos orais.   

 

No entanto, existem medicamentos que apenas se encontram armazenados no setor da 

distribuição tradicional, sendo normalmente medicamentos que existem em pequenas 

quantidades no stock dos SFH do CHTV, E.P.E. 

 

3.4. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 

A distribuição é um processo fundamental no circuito do medicamento uma vez que 

garante a utilização segura, eficaz e racional do medicamento, quer a doentes internados ou 

doentes em regime de ambulatório [5]. Tem por isto como objetivos garantir o cumprimento da 

prescrição médica, racionalizar a distribuição de medicamentos, garantir a administração 

correta do medicamento, diminuir os erros relacionados com a medicação (administração de 

medicamentos não prescritos, erros de doses, erros de via de administração), monitorizar a 

terapêutica e racionalizar os custos com a terapêutica [3].  

Segundo o Manual da Farmácia Hospitalar, devem ser consideradas três tipos de 

distribuição:  

Figura 8 - Armazém geral (zona dos grandes 

volumes) 
Figura 9 - Armazém geral (zona das prateleiras) 



 

21 | P á g i n a  

 

∙ a distribuição a doentes em regime de internamento (Distribuição Clássica de 

Especialidades Farmacêuticas, Distribuição Individual Diária em Dose Unitária e Reposição de 

Stocks Nivelados);  

∙ a distribuição a doentes em regime de ambulatório;  

∙ a distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial, como os estupefacientes, 

psicotrópicos e hemoderivados [3]. 

No CHTV, E.P.E., encontram-se presentes os sistemas de distribuição anteriormente 

referidos, sendo o TF e o Farmacêutico, os principais responsáveis por assegurarem que a 

medicação certa chega ao doente certo, na dosagem e forma farmacêutica corretas, de acordo 

com a prescrição médica. É de referir que a distribuição de medicamentos em fase de ensaio 

clínico e de ambulatório é apenas da responsabilidade do farmacêutico.  

 

3.4.1. Distribuição de Medicamentos em regime de Internamento 

 

3.4.1.1. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

 

 A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) é um sistema de 

distribuição na qual são dispensados medicamentos de acordo com o perfil farmacoterapêutico 

de cada doente, para um período de 24 horas. Este sistema de distribuição tem como objetivo 

aumentar a segurança no circuito do medicamento, conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico 

dos doentes, diminuir os riscos de interações, racionalizar melhor a terapêutica, permitir que os 

enfermeiros dediquem mais tempo aos doentes e menos aos aspetos relacionados com os 

medicamentos, atribuir mais corretamente os custos e reduzir os desperdícios [3]. 

 No CHTV, E.P.E. a DIDDU é feita diariamente, à exceção de domingo e feriados em 

que o TF presente só prepara medicação alterada pelo médico.  

Na DIDDU a medicação é dispensada por Serviço Clínico (SC), seguindo uma 

sequência própria (Figura 10). Primeiramente, o médico avalia o doente e prescreve a 

medicação (prescrição médica informática ou manual), de seguida, o farmacêutico analisa e 

valida a mesma permitindo criar o perfil farmacoterapêutico do doente. De acordo com o perfil 

criado, o TF analisa, prepara e dispensa a medicação, sendo por fim o enfermeiro o responsável 

pela sua administração ao doente.  
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Neste sistema de distribuição são utilizadas 

malas (Figura 11), constituídas por divisórias mais 

pequenas designadas de gavetas, correspondentes a um 

determinado doente. Cada gaveta deve estar 

devidamente identificada com o nome do doente, 

número do processo, número de cama e SC 

correspondente. Neste setor as malas da DIDDU 

encontram-se dispostas de acordo com o horário de 

saída pré-definido para cada serviço, sendo preparadas pelo TF de acordo com esse mesmo 

horário. Para isso, o TF recorre ao stock de medicamentos existente no setor da DIDDU que se 

encontra organizado de diversas formas: 

∙ Armários rotativos de dispensa semiautomática de medicamentos – KARDEX® e 

FDS® (Fast Dispensing System). No KARDEX® encontram-se medicamentos injetáveis, orais 

não reembalados pelo FDS® e alguns reembalados pelo FDS®. O FDS® é um equipamento de 

reembalagem e dispensa de medicamentos. 

∙ Stock Geral – contém a medicação organizada em gavetas por ordem alfabética da 

DCI da substância ativa de cada medicamento e suas respetivas dosagens.  

A preparação das malas da DIDDU é iniciada após a validação pelo farmacêutico que 

gera um mapa terapêutico das prescrições para cada SC, que seguidamente é enviado através 

do SI para os sistemas de dispensa semiautomática de medicamentos, KARDEX® e FDS®. 

Figura 10 - Esquema relativo ao funcionamento da DIDDU 

Figura 11 - Mala de distribuição de 

medicação preparadas da DIDDU 
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No CHTV, E.P.E. todos os SC são preparados através dos sistemas de distribuição 

semiautomática, sendo que estes apresentam vantagens como a redução de erros, a redução do 

tempo destinado à preparação da medicação a dispensar, melhorar a qualidade do trabalho 

executado e ainda racionalizar os diversos stocks nas unidades de distribuição [3]. 

O TF começa por preparar as malas da 

DIDDU recorrendo ao KARDEX® (Figura 12). 

Este é um sistema de armazenamento e dispensa de 

medicamentos, constituído no seu interior por 

prateleiras que giram verticalmente. Cada prateleira 

é composta por várias gavetas, às quais corresponde 

apenas um medicamento. Cada medicamento 

possui um stock mínimo e um stock máximo 

predefinido com base no seu consumo, sendo da responsabilidade do TF realizar diariamente 

todas as manhãs a reposição de stocks mínimos, segundo uma listagem impressa (ANEXO II). 

Aquando da reposição dos medicamentos no KARDEX® deve inserir-se a quantidade que vai 

ser introduzida, o respetivo lote e PV. Para validar a entrada o TF carrega no botão debaixo do 

balcão de forma a rodar as prateleiras até a próxima gaveta do medicamento que é necessário 

repor.  

Após reposição dos stocks do KARDEX® este está preparado para efetuar a distribuição 

dos medicamentos de acordo com a informação do SI. Esta informação é visível no monitor do 

computador associado ao KARDEX® onde se encontra o SC, nome do doente, número da cama, 

número do processo, DCI da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, quantidade a 

dispensar e respetiva posologia. De modo a facilitar este processo, a frente da gaveta 

correspondente ao medicamento a dispensar acende-se uma luz vermelha para indicar a posição 

ou local de armazenamento. Após retirar o medicamento da gaveta o TF carrega no botão 

debaixo do balcão para validar a saída e assim sucessivamente até terminar a preparação do SC. 

No final, pode haver a emissão automática de uma lista de externos (ANEXO III) e lista de 

incidências (ANEXO IV), que deverão ser preparadas manualmente pelo TF. A lista de externos 

diz respeito a medicamentos que devido às suas características como a dimensão, condições 

específicas de armazenamento e rotatividade, não se encontram no KARDEX®. Na lista de 

incidências constam os medicamentos que não existem no armário rotativo KARDEX®, em 

quantidade suficiente para completar o pedido. 

Figura 12 - Sistema de dispensa semiautomática 

KARDEX® 
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Após a preparação da medicação através do sistema 

semiautomático KARDEX®, pode haver também a necessidade 

de completar as malas com medicamentos reembalados pelo 

FDS® (Figura 13). O FDS® é um sistema semiautomático que 

permite a dispensa de formas farmacêuticas orais sólidas 

reembaladas e devidamente identificadas com DCI da substância 

ativa, dosagem, forma farmacêutica, lote e PV. No entanto, nem 

todas as formas farmacêuticas orais sólidas podem ser 

reembaladas pelo FDS®, como as formas farmacêuticas 

termolábeis ou fotossensíveis, uma vez que a sua estabilidade 

pode ficar comprometida ao serem retiradas das suas embalagens 

primárias de acondicionamento. A dispensa através do FDS® 

pode ser feita por medicamento ou então por SC, como acontece 

com o setor da DIDDU. Neste último caso, a medicação é reembalada individualmente por 

doente e SC, sendo depois o TF o responsável por colocá-la nas respetivas gavetas.  

O FDS® é um sistema que permite uma maior rentabilidade de trabalho, eficácia e 

segurança, no entanto apresenta também algumas desvantagens como o elevado custo de 

aquisição e a diminuição do PV dos medicamentos para no máximo seis meses, uma vez que 

estes são retirados das embalagens primárias. É necessário que o TF no final de cada dispensa 

verifique se existe alguma não conformidade, pois sendo um sistema seguro, este não se 

encontra isento de erros como qualquer outro equipamento. Os erros mais frequentes que 

ocorrem no FDS® são a saída de sacos individuais de reembalagem vazios, sem nenhum 

medicamento, ou então a dispensa de duas formas farmacêuticas orais sólidas no mesmo saco 

individual de reembalagem.  

Quando existem medicamentos que não possam ser colocados no interior das gavetas 

devido à sua dimensão, devem ser colocados no exterior da mala do SC devidamente 

identificados com o nome do doente, número do processo, cama e SC a que se destinam. Os 

medicamentos que necessitam de refrigeração entre 2º- 8ºC são preparados individualmente 

num saco identificado com o nome do doente, número do processo, cama e SC a que se 

destinam. De seguida, são acondicionados na câmara frigorífica, numa caixa próprio para o 

efeito até a sua saída para os SC. 

Um pouco antes da hora estabelecida para a saída das malas para os SC, o TF deve gerar 

informaticamente o “Mapa de Distribuição Alterados” (Anexo V) onde constam todas as 

alterações sucedidas no serviço, como as altas dos doentes, transferências entre SC, trocas de 

camas dentro do mesmo serviço e alterações à prescrição feita pelo médico. Neste último caso, 

Figura 13- Sistema de dispensa 

semiautomática FDS® 
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após uma nova avaliação do estado de saúde do doente o médico pode achar necessário alterar 

o medicamento prescrito, a forma farmacêutica, a dosagem, a dose a administrar, prescrever 

um novo medicamento ou suspender a administração de algum medicamento que o doente esta 

a tomar. Após análise, o TF deve proceder à preparação das alterações de acordo com este mapa 

e só depois, a mala poderá ser fechada e sair dos SFH para os respetivos SC.  

O transporte das malas até aos SC é executado pelos AO dos SFH entre as 14 e as 16 

horas. Nos SC estes fazem a troca com as malas vazias que depois regressam para os SFH, 

contendo por vezes medicação que não foi administrada ao doente e que deverá ser devolvida 

aos SFH. O TF abre as gavetas das malas de todos os SC e verifica se estas contém medicação 

no seu interior. Caso isto se verifique, o TF deve fazer a devolução da medicação ao respetivo 

doente no SI dos SFH. Caso a medicação não se encontre em nenhuma gaveta com 

identificação, o TF deve fazer a devolução informática da mesma, ao respetivo SC. Durante a 

realização das devoluções é muito importante analisar o estado do medicamento, a sua 

embalagem e o seu PV, de modo a garantir que este se encontra viável para poder ser 

administrado a outro doente. Caso contrário os medicamentos são colocados num contentor 

para posterior incineração.  

No setor da DIDDU faz-se também a preparação da medicação para a reposição dos 

armazéns avançados. Todos os SC possuem um pequeno stock nivelado de medicamentos, ao 

qual o enfermeiro recorre para satisfazer qualquer prescrição efetuada pelo médico fora do 

período normal de entrega de medicação pelos SFH. A constituição deste stock é variável, sendo 

elaborado com base nos consumos habituais do SC. 

O enfermeiro deve registar no SI todos os medicamentos retirados deste stock, de modo 

a que semanalmente seja gerado um pedido informático com a medicação que é necessária 

repor. O TF coloca cada medicamento num saco individualizado, com a identificação do SC a 

que se destina e com a descrição “Armazém Avançado”. Aquando da preparação deve ter-se 

atenção ao PV da medicação, de modo a que seja sempre o mais longo que existe em stock. 

Estes pedidos são atendidos no setor da DIDDU e seguem para os serviços, juntamente com as 

cassetes da medicação.   

 

 

3.4.1.2. Distribuição Clássica de Especialidades Farmacêuticas 

 

O setor da Distribuição Clássica das Especialidades Farmacêuticas (DCEF) (Figura 14), 

comumente designado por distribuição clássica é o local onde é feita a dispensa de 
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medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos para a reposição dos 

stocks dos diversos SC do CHTV, E.P.E. 

Quando necessário os enfermeiros chefes de 

cada SC geram um pedido através do SI, que 

se encontram organizados em pedidos de 

medicação geral, medicamentos 

estupefacientes/psicotrópicos, antisséticos 

/desinfetantes e corretivos de volémia/soluções injetáveis de grande volume.  

Na DCEF a distribuição de medicamentos pode ser feita de duas maneiras, através da 

satisfação das requisições semanais ou então através reposição dos stocks nivelados. No 

primeiro caso, existe um mapa semanal de atendimento (Tabela 1), onde estão definidos quais 

os dias em que devem ser satisfeitos os pedidos para cada SC.  

 

Tabela 1- Mapa semanal de atendimento dos diversos Serviços Clínicos do CHTV, E.P.E. por DCEF através de 

requisições semanais 

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA SÁB DOM 

∙Pneumologia/UVNI 

∙Exames Especiais 

∙Otorrinolaringologia / 

∙Oftalmologia 

∙Bloco Operatório 

∙Consultas Externas 

 

∙Medicina 1A 

∙Medicina 1B 

∙Medicina 2A 

∙Medicina 2B 

∙Hemodinâmica 

∙UCIM 

∙Urgência Pediátrica 

∙Psiquiatria 

∙Ortopedia A 

∙Ortopedia B 

∙Ortopedia C 

∙Cirurgia 1A 

∙Cirurgia 1B 

∙Neonatologia 

∙Pediatria 

∙Gastro/Nefro/Neuro 

∙Neurocirurgia 

∙Obstetricia A/B 

∙Urolo/Cir. Vascular 

/Hematologia 

∙UCIP 

∙Hosp. Dia-Medicina 

∙Hosp. Dia-Cirurgia 

∙Cardiologia 

∙Urgência Geral 

∙Cirurgia 2A 

∙Cirurgia 2B 

∙UCIC 

∙Urg. Obstétrica 

 

Pedidos 

Urgência 

 

Pedidos 

Urgência 

Estupefacientes; Urgência dos Serviços; Hospital dia – Medicina 

 

Para realizar esta tarefa, o TF recorre ao SI verificando a existência de “pedidos 

pendentes” em cada SC. De seguida, o TF procede à satisfação do pedido recorrendo ao stock 

de medicamentos e outros produtos farmacêuticos que se encontram na sala da DCEF, estando 

organizado por ordem alfabética da DCI da sua substância ativa e respetiva dosagem. Por vezes 

é necessário recorrer ao armazém geral, uma vez que há medicação que só se encontra 

armazenada neste local como por exemplo o ondansetrom 2mg/ml, solução injetável, que está 

indicado para o controlo de náuseas e vómitos moderados a graves (quimioterapia ou 

radioterapia) e também na prevenção e tratamento de náuseas e vómitos no pós-operatório [6]. 

Figura 14 - Sala da Distribuição Clássica das 

Especialidades Farmacêuticas 
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O AO coloca os medicamentos e produtos farmacêuticos selecionados pelo TF num 

cesto próprio para o efeito, sendo guardado numa pequena sala ao lado da DCEF até que o AO 

do respetivo SC o venha levantar aos SFH. 

Relativamente à reposição de stocks nivelados, só se encontra implementado para os SC 

mencionados na tabela ao lado (Tabela 2), tendo dias 

estipulados para fazer a reposição dos mesmos. Nestes 

casos a reposição é feita por níveis, estando 

estabelecida uma quantidade fixa de cada 

medicamento, baseada na análise do consumo do mesmo pelo SC. Os medicamentos são 

transportados para os respetivos SC em malas, como no caso das Obstetrícias A/B e Urgência 

Obstétrica ou então em carrinhos como no caso do Bloco. Este método de distribuição apresenta 

vantagens como o uso imediato do medicamento em caso de emergência, diminuindo o tempo 

de espera de administração ao doente e também permite reduzir o número de pedidos de 

requisições ao SFH. No entanto apresenta algumas desvantagens como erros de administração 

causados pela troca de medicamentos ou pela falta de validação da prescrição pelos SFH.  

Quando existe medicação que necessita de refrigeração, deve ser preparada e colocada 

dentro de um saco de plástico identificado com uma etiqueta de “Medicamento de frio. 

Conservar entre 2º- 8ºC” (Figura 15) e o respetivo SC a 

que se destina. Esta deve ser acondicionada na câmara 

frigorífica num local próprio até à sua saída para o 

respetivo SC. Na folha onde é feita a requisição destes medicamentos deve ser escrita a palavra 

“frio” a vermelho, de modo a alertar, a quem entregar o cesto com a medicação e produtos 

farmacêuticos ao AO do respetivo SC que existe medicação de frio preparada na câmara 

frigorífica.  

 Quanto aos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, a sua distribuição exige um 

maior controlo uma vez que são substâncias sujeitas a legislação especial devido às suas 

propriedades farmacoterapêuticas. Pois para além dos seus benefícios terapêuticos, apresentam 

riscos como a indução da habituação ou dependência física ou psíquica, causada pela ação 

depressora destes medicamentos sobre o sistema nervoso central. No CHTV, E.P.E. este tipo 

de medicação encontra-se armazenada no cofre, possuindo uma folha de registo para cada 

medicamento onde são registadas todas as entradas e saídas do medicamento em questão, as 

quantidades que saem para consumo ou as que entram para o stock, sendo também obrigatório 

o registo do lote do mesmo. 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos podem ser dispensados através do 

sistema de reposição de stocks ou através da satisfação de um pedido gerado pelo enfermeiro 

2ª FEIRA 3ª FEIRA 

∙Urgência Obstétrica 

∙Bloco 

∙Obstetrícia A 

∙Obstetrícia B 

Tabela 2 - Lista semanal de reposição dos 

stocks nivelados dos SC do CHTV, E.P.E. 

Figura 15 - Etiqueta identificativa de 

medicamento de frio 
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de um SC. No primeiro caso o pedido serve para repor o stock do medicamento solicitado no 

SC e o segundo é realizado quando o SC solicita um medicamento que não faz parte do seu 

stock de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos. 

A dispensa desta medicação é realizada pelo TF diretamente ao enfermeiro do SC que 

fez a requisição informática. No CHTV, E.P.E. existe uma “Ficha de Controlo de 

Estupefacientes” e uma “Ficha de Controlo de Psicotrópicos” (Anexo VI), onde é registado o 

doente a quem foi realizada a administração, o dia, a hora, o médico prescritor e o enfermeiro 

responsável pela administração. Estas fichas possuem um cabeçalho destacável que após 

preenchido pelo TF fica armazenado nos SFH, enquanto que a parte de baixo é entregue ao 

enfermeiro para ser preenchida, de acordo com as administrações efetuadas. Ambas as partes 

possuem um número de forma a fazer a correspondência das mesmas aquando do momento da 

dispensa. A cada ficha corresponde apenas um medicamento estupefaciente ou psicotrópico, 

como por exemplo o fentanilo 0,25mg/5mg e é executado o seguinte procedimento: 

∙ o enfermeiro dirige-se aos SFH com a parte de baixo da ficha de controlo do fentanilo 

0,25mg/5ml devidamente preenchida e com o novo pedido de requisição para o medicamento 

em questão; 

∙ o TF contabiliza as unidades de fentanilo 0,25mg/5ml utilizadas e procede ao registo 

no cabeçalho destacável, que se encontra armazenado nos SFH e também na parte da ficha de 

controlo preenchida pelo enfermeiro no SC;  

∙ de seguida o TF dirige-se ao cofre para fazer a cedência das unidades requisitadas, 

devendo obrigatoriamente efetuar na folha de registo do fentanilo 0,25mg/5ml que se encontra 

no cofre os seguintes dados: data, SC para o qual é cedido, número de unidades cedidas, 

respetivo lote e quantidade que fica disponível no cofre. Se a dispensa do fentanilo 0,25mg/5ml 

ocorrer para reposição de stock, deve ser registado o código informático corresponde ao débito 

do medicamento ao SC; 

∙ o TF deve anexar o cabeçalho que estava guardado nos SFH com a parte de baixo que 

o enfermeiro trouxe, devendo ser assinado por ambos; 

∙ para terminar o TF preenche uma nova “Ficha de Controlo de Estupefacientes” ou 

“Ficha de Controlo de Psicotrópicos” guardando o cabeçalho e entrega a parte de baixo ao 

enfermeiro, de modo a que este posso efetuar os novos registos de administrações.  

Por vezes chegam ao setor da DCEF prescrições de medicamentos extra-formulário 

sendo necessária uma “Justificação de Receituário de Medicamentos Extra-Formulário” 

assinada pelo médico, onde deve constar qual o motivo da prescrição do mesmo. Como 

exemplo, o sugamadex 200mg, solução injetável, utilizado na reversão do bloqueio 
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neuromuscular induzido pelo rocurónio ou pelo vecurónio, sendo estes últimos relaxantes 

musculares. [7]. 

Os medicamentos antimicrobianos para poderem ser dispensados pelo TF devem ser 

prescritos num impresso próprio para o efeito (Anexo VII), onde constam os dados relativos ao 

doente e ao medicamento antimicrobiano prescrito. O TF começa por analisar na prescrição o 

nome do doente, o número do processo, a idade, a data de nascimento, a data de internamento 

do doente, o SC onde está internado, o diagnóstico feito pelo médico, o medicamento 

antimicrobiano prescrito e o motivo da sua prescrição, a data de prescrição, a posologia e a via 

de administração do mesmo. O impresso deve ser sempre assinado pelo médico prescritor e 

conter o seu número mecanográfico.  

Relativamente aos medicamentos hemoderivados, estes são apenas dispensados por um 

farmacêutico necessitando também de uma prescrição especial num impresso próprio para o 

efeito (Anexo VIII). O farmacêutico deve verificar se o impresso está devidamente preenchido 

com o nome do doente, o número do processo, a data de nascimento, a idade, o SC, o 

medicamento hemoderivado prescrito, a justificação da sua prescrição, a posologia e a duração 

do tratamento. Deve constar também o nome do médico prescritor, o seu número mecanográfico 

e a sua assinatura. Para a dispensa dos medicamentos hemoderivados um enfermeiro ou AO do 

SC que requisita o medicamento, deve dirigir-se aos SFH ao setor de distribuição de 

ambulatório com o impresso preenchido, para que o farmacêutico proceda à satisfação da 

prescrição. 

As soluções injetáveis de grande volume/corretivos de volémia são atendidos pelo TF 

com o auxílio de um AO, no momento em que o AO de cada SC se dirige aos SFH para fazer 

o levantamento dos mesmos. 

Relativamente às soluções antisséticas e desinfetantes, estas são preparadas pelo AO 

dos SFH sendo posteriormente conferidos pelo TF.  

Na sala da DCEF existe um sistema de distribuição por 

vácuo (Figura 16) que permite fazer chegar medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos em pequena quantidade aos SC de forma 

mais rápida, como a medicação urgente e a medicação alterada 

preparada no setor da DIDDU. No entanto, existem medicamentos 

pertencentes a diferentes grupos farmacoterapêuticos e 

determinadas formas farmacêuticas que não podem ser 

transportadas pelo sistema de vácuo, de acordo com o manual de 

procedimentos do mesmo. Por exemplo os medicamentos 
Figura 16 - Sistema de 

distribuição por vácuo 
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estupefacientes e psicotrópicos, medicamentos de frio e as soluções injetáveis de grande 

volume. É também por este sistema que a maioria das prescrições médicas chegam aos SFH. 

 

 

3.4.2. Distribuição de Medicamentos em regime de Ambulatório 
 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório consiste na dispensa de 

medicação a custo zero a doentes que apesar de não se encontrarem internados no hospital, 

continuam ligados a este através de consultas de especialidades ou a doentes com patologias 

crónicas. De acordo com o INFARMED, entre outras patologias crónicas, é possível destacar a 

artrite reumatoide, a fibrose quística, a insuficiência renal crónica, síndrome de Turner, 

esclerose múltipla, doença de Crohn e hepatite C [8]. Os medicamentos são dispensados em 

quantidade suficiente para um determinado período de tempo, por exemplo um ou dois meses, 

de modo a que exista um acompanhamento da terapêutica feita pelo doente por parte do 

farmacêutico. Este acompanhamento é feito por razões de segurança, uma vez que existem 

medicamentos que apresentam uma margem terapêutica estreita. A margem terapêutica 

corresponde ao intervalo de concentração plasmática de fármaco, compreendido entre a 

concentração mínima eficaz e a concentração mínima tóxica, isto é, a concentração plasmática 

de fármaco para a qual existe eficácia e não ocorre toxicidade. Estes medicamentos apresentam 

possíveis efeitos secundários graves e também um custo económico elevado, sendo por isso 

necessária a vigilância periódica por especialistas hospitalares.  

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório permite reduzir os custos 

associados ao internamento hospitalar, reduzir os riscos inerentes a um internamento, como por 

exemplo as infeções nosocomiais e ainda a possibilidade do doente continuar o tratamento em 

casa, no seu ambiente familiar [3]. 

No setor de ambulatório dos SFH são dispensados maioritariamente medicamentos 

pertencentes aos seguintes grupos farmacoterapêuticos: medicamentos antirretrovirais 

(ritonavir 100mg), medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores (ciclofosfamida 50mg 

e ciclosporina 25 mg, respetivamente) e medicamentos e hormonas usadas no tratamento das 

doenças endócrinas (bromocriptina 2,5mg).       

Para levantar os medicamentos o doente deve dirigir-se ao setor de ambulatório dos SFH 

com o seu cartão de terapêutica, onde o farmacêutico faz o registo relativo à medicação que 

dispensa ao doente. No CHTV, E.P.E. o TF não participa neste processo sendo da exclusividade 

do farmacêutico.  
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3.5. FARMACOTECNIA 
 

A Farmacotecnia é o setor dos SFH onde é efetuada a preparação de formulações de 

medicamentos necessários para os doentes que se encontram ligados ao hospital, quer em 

regime de internamento ou de ambulatório, e os quais não se encontram disponíveis no 

mercado. Este é um dos setores com grande relevância, uma vez que permite a preparação de 

medicamentos nas dosagens e formas farmacêuticas adequadas para cada doente, garantido 

deste modo a eficácia da terapêutica. 

A existência do setor da Farmacotecnia nos hospitais permite garantir e assegurar uma 

resposta às necessidades específicas de determinados doentes, assim como uma maior 

qualidade e segurança na preparação de medicamentos a administrar aos mesmos. Permite 

ainda, reduzir significativamente os desperdícios relacionados com a preparação de 

medicamentos e uma gestão mais racional de recursos. 

As principais preparações realizadas neste setor são a reconstituição de medicamentos 

citotóxicos e a preparação de outros medicamentos que exijam técnicas asséticas. A 

Farmacotecnia engloba ainda a manipulação/adaptação de especialidades farmacêuticas e o 

acondicionamento de medicamentos em dose unitária (reembalagem). Normalmente estas 

preparações dirigem-se na sua maioria a recém-nascidos, doentes pediátricos, doentes idosos e 

doentes com patologias especiais, que necessitam de um ajuste de dose ou adequação das 

formas farmacêuticas, que não são comercializadas.  

No CHTV, E.P.E. o setor da Farmacotecnia é composto por uma sala de reembalagem, 

pelo laboratório de preparação de medicamentos não estéreis, pela unidade de preparação de 

medicamentos estéreis e pela unidade de preparação de medicamentos citotóxicos.  

 

3.5.1. Reembalagem de Medicamentos 
 

A Reembalagem é um dos setores pertencentes à área da Farmacotecnia, pois é o local 

onde ocorre o fracionamento, reembalagem e rotulagem de formas farmacêuticas orais sólidas 

que são passíveis de fracionamento e reembalagem. Este setor permite que os SFH disponham 

do medicamento na dose prescrita e de forma individualizada possibilitando assim, reduzir o 

tempo que o Enfermeiro dedica à preparação da medicação a administrar ao doente, reduzir os 

riscos de contaminação e desperdícios de medicamentos, bem como, reduzir os erros de 

administração dos mesmos. A Reembalagem garante ainda a correta identificação do 
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medicamento preparado, através da identificação em rótulos próprios contendo a DCI da 

substância ativa, dosagem, lote e PV. Esta reembalagem protege a medicação reembalada dos 

agentes ambientais, assegurando desta forma, que o medicamento possa ser utilizado com 

segurança e eficácia [3].  

No CHTV, E.P.E. a reembalagem das formas farmacêuticas orais sólidas pode ser 

efetuada manualmente ou de forma automática pelo FDS®. 

Todos os dias o TF reembala diversos medicamentos na FDS® de modo a dar auxílio ao 

setor da DIDDU de ao setor do ambulatório. Por vezes a indústria fornece os medicamentos em 

embalagens múltiplas, sendo necessário proceder também à sua reembalagem individual. No 

entanto nem todos os medicamentos podem ser reembalados, como por exemplo os 

medicamentos fotossensíveis e termolábeis, uma vez que podem ocorrer alterações na sua 

estabilidade ao serem retirados da sua embalagem primária de acondicionamento.  

Diariamente o TF responsável pela FDS®, imprime uma listagem com todas as formas 

farmacêuticas orais sólidas que se encontram neste sistema de reembalagem e que necessitam 

de ser repostas, de acordo com a sua rotatividade e consumo diário. 

Na sala de reembalagem o AO procede à desblisteragem das formas farmacêuticas orais 

sólidas por princípio ativo, devendo estar devidamente equipado com máscara e luvas. Antes 

de realizar este procedimento o AO deve limpar a bancada de trabalho e o material a utilizar 

com álcool a 70º, de modo a evitar possíveis contaminações. Após isto, o AO acondiciona os 

comprimidos em sacos de plástico selados por termocolagem e procede à sua correta 

identificação, para posteriormente o TF carregar a FDS®. 

A reembalagem manual é realizada apenas em casos pontuais que surgem no setor da 

DIDDU, como por exemplo para formas farmacêuticas orais sólidas que se encontram em 

embalagem múltipla ou então em casos de dosagem inexistente do medicamento em questão, 

sendo necessário proceder ao seu fracionamento. Para tal o TF, dirige-se à sala de reembalagem 

devendo fazer a higienização das mãos, da zona de trabalho e do material que irá utilizar com 

álcool a 70º de modo a evitar possíveis contaminações. O TF operador deve estar devidamente 

equipado com máscara e luvas. Com a ajuda de um bisturi o TF fraciona o comprimido, 

acondicionando as suas frações em sacos individuais da FDS® seladas com termocolagem e 

devidamente identificadas com DCI da substância ativa, dosagem e PV. É importante que antes 

de iniciar o fracionamento de qualquer medicamento, o TF verifique se este poderá ou não ser 

fracionado, uma vez que existem medicamentos que não são possíveis de fracionamento como 

por exemplo os medicamentos de libertação prolongada, medicamentos de libertação 

modificada, cápsulas, comprimidos efervescentes e comprimidos revestidos. As formas 
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farmacêuticas orais sólidas fracionadas com maior rotatividade e consumo são reembaladas 

pela FDS®. 

O PV de todos os medicamentos reembalados é alterado após serem retirados da sua 

embalagem original. No entanto o PV atribuído a cada medicamento varia, pois se o PV original 

do medicamento a reembalar for superior a dois anos, o produto passa a ter um PV de seis 

meses. No caso de o PV mencionado pelo laboratório produtor ser inferior a seis meses, o 

medicamento deverá apresentar um PV de 25% do tempo que resta para expirar o PV original. 

 

3.5.2. Laboratório de Preparação de Medicamentos Não Estéreis 
 

O Laboratório de Preparação de Medicamentos Não Estéreis (LPMNE) corresponde ao 

local onde são preparadas todos os medicamentos manipulados, que apesar de não requerem 

condições de esterilidade exigem sempre um ambiente de trabalho limpo e higienizado. Como 

o próprio nome indica o laboratório de preparação de não estéreis, é onde são preparadas todas 

as formulações que não necessitam de condições asséticas.  

No LPMNE é possível encontrar bancadas de trabalho, debaixo das quais se encontra 

todo o material necessário à preparação das formulações, como gobelés, provetas graduadas, 

seringas, almofarizes, entre outros. Na bancada de trabalho existe uma balança analítica 

utilizada para efetuar as pesagens das matérias-primas e uma pedra de espatulação para a 

preparação de pomadas. 

  As matérias-primas encontram-se armazenadas em armários próprios para o efeito, tal 

como acontece com frascos de acondicionamento para as preparações. Todos estes frascos 

devem ser lavados e esterilizados antes de serem arrumados no armário que se encontra no 

LPMNE. Existe ainda uma hotte que deve ser utilizada sempre que forem manipulados 

medicamentos que libertam gases ou poeiras tóxicas, salvaguardando deste modo a segurança 

do manipulador. 

Diariamente chegam aos SFH diversas requisições dos diferentes SC do hospital, as 

quais são analisadas e validadas pelo farmacêutico e posteriormente preparadas pelo TF. Estas 

preparações podem ser efetuadas segundo prescrições médicas (formulações magistrais) ou 

segundo a Farmacopeia Portuguesa (preparados oficinais).  

Antes de iniciar qualquer preparação, o TF deve limpar a bancada de trabalho com 

álcool a 70%, colocar luvas e máscara e de seguida preparar o campo de trabalho com todo o 

material necessário. 
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Durante o decorrer do estágio no CHTV, E.P.E. foi possível observar 

a preparação de dois medicamentos manipulados sendo eles, um colutório de 

Nistatina Composta (Figura 17) e a de Pasta de Lasser. O primeiro 

manipulado é um colutório indicado para candidíase oral, destinado 

maioritariamente a doentes oncológicos, pois os tratamentos de 

quimioterapia/radioterapia podem afetar a saúde da cavidade oral dos 

mesmos. Para iniciar a manipulação deste medicamento deve organizar-se 

todo o material necessário na bancada de trabalho e verificar a estado de 

limpeza do mesmo. De seguida, deve tarar-se uma proveta rolhada e 

introduzir no seu interior 200g de gel de lidocaína a 2%. Adiciona-se à proveta cerca de 3000ml 

de solução de bicarbonato de sódio a 1,4% e agita-se a solução. Posteriormente adiciona-se 

300ml de Nistatina, lava-se o frasco da Nistatina com a solução de bicarbonato de sódio a 1,4% 

e transfere-se o líquido das lavagens para a proveta. Procede-se à homogeneização da solução 

e adiciona-se a restante solução de bicarbonato de sódio a 1,4%. Para terminar o medicamento 

manipulado agita-se novamente a solução até esta ficar totalmente homogénea.  

 O manipulado de Pasta de Lassar tem indicação terapêutica em dermatoses 

pruriginosas, como antisséptico, secativo e cicatrizante no tratamento de feridas e úlceras. Para 

a preparação deste medicamento manipulado tal como no anterior, deve organizar-se todo o 

material necessário para a sua preparação e verificar o estado de limpeza do mesmo. De seguida, 

pesa-se 25g de óxido de zinco e 25g de amido numa balança analítica e procede-se à sua 

pulverização. Posteriormente pesa-se 100g de vaselina e numa pedra de espatulação, incorpora-

se a mistura de pós na vaselina aplicando a técnica de espatulação até se obter uma pomada 

homogénea.    

Após a preparação, o TF procede ao acondicionamento do medicamento manipulado e 

à sua posterior rotulagem feita através de um rótulo autocolante (Figura 18) onde está 

mencionado o nome do medicamento 

manipulado, os seus constituintes, o volume 

ou massa final do medicamento manipulado, 

a forma farmacêutica, o lote, a data de 

preparação, o PV e as condições de 

conservação. 

No final da manipulação, o Farmacêutico faz o controlo de qualidade do medicamento 

manipulado e juntamente com o TF preenche a “Ficha de Preparação do Medicamento 

Manipulado” (Anexos IX e X), onde consta toda a informação relativa as matérias-primas 

utilizadas (lote, PV e quantidade pesada/medida), os material de acondicionamento 

Figura 17 - Manipulado 

de Nistatina Composta 

Figura 18 - Exemplo de um rótulo autocolante do 

medicamento manipulado colutório de nistatina composta 
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(capacidade, tipo de embalagem e número de lote), a técnica de preparação utilizada e os ensaios 

de controlo de qualidade, como a verificação das características organoléticas (cor, odor e 

aspeto), conformidade com a descrição da monografia, pH e quantidade. Cada ficha deve conter 

a assinatura do TF manipulador e do Farmacêutico supervisor. Se tudo estiver conforme o 

Farmacêutico valida o manipulado de forma a ser dispensado para o SC requisitante. 

De seguida, o TF efetua o débito informático dos medicamentos e das matérias-primas 

utilizadas ao SC requisitante.  

O AO é responsável pela limpeza e desinfeção diária do material utilizado na preparação 

dos medicamentos manipulados, assim como do próprio laboratório. 

 

3.5.3. Unidade de Preparação de Medicamentos Estéreis 
 

A Unidade de Preparação de Medicamentos Estéreis (UPME), como o próprio nome 

indica é o local onde são manipuladas todas as preparações que exigem técnicas asséticas. No 

CHTV, E.P.E., a UPME é constituída por três zonas distintas: zona suja/preta (sala de apoio), 

zona cinzenta (antecâmara) e zona limpa (sala de manipulação).  

Na sala de apoio (zona suja/preta) encontra-se um Farmacêutico responsável por 

supervisionar e validar as preparações manipuladas e também prestar auxílio ao TF 

manipulador.  

Na antecâmara (zona cinzenta) é o local onde o TF manipulador executa a lavagem 

assética das mãos e se equipa devidamente com bata, touca, máscara, viseira, luvas e proteção de 

pés. 

Na sala de manipulação (zona limpa) é o local onde o TF realizada a manipulação, sendo 

constituída por uma Câmara de Fluxo de Ar Laminar Horizontal (CFALH), onde o ar se desloca 

horizontalmente, originando uma pressão positiva dentro da zona de preparação que assegura a 

proteção do manipulado contra agentes microbiológicos contaminantes. 

Diariamente chegam aos SFH prescrições eletrónicas ou manuais de medicamentos 

manipulados estéreis, sendo o farmacêutico o responsável pela validação das mesmas, para que 

o TF possa executar a preparação do medicamento manipulado. Como exemplo, a solução de 

cefuroxime 10mg/ml indicado na prevenção de infeções oculares após cirurgia às cataratas.  

Antes de iniciar a manipulação, o TF deve ligar a CFALH e preparar todo o material 

necessário para o processo. Este deve ser colocado num tabuleiro de inox, pulverizado com 

álcool a 70º e colocado no transfer que dá acesso à zona limpa, ou seja, à sala de manipulação. 

Este transfer permite a transferência de material entre a zona suja e a zona limpa, não havendo 
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um contacto direto entre estas duas zonas, pois quando a porta da zona limpa se encontra aberta 

a porta da zona suja encontra-se fechada e vice-versa.  

Em seguida, o TF dirige-se a antecâmara para se equipar e seguidamente entra na sala 

de manipulação. Depois de entrar, o TF procede à limpeza da bancada de inox com álcool a 70º 

e organiza o material que retira do tabuleiro de inox que colocou anteriormente no tansfer. De 

seguida limpa a CFALH com compressas embebidas em álcool a 70º, aplicando a técnica 

assética definidas pelas normas de qualidade do CHTV, E.P.E.. 

O TF deve colocar na CFALH um contentor amarelo para os materiais perfurantes e 

resíduos resultantes da manipulação que apresentam risco biológico e toxicológico, e também 

um pequeno tabuleiro de inox com compressas embebidas em álcool a 70º. É importante que o 

TF defina um circuito de entrada e saída da CFALH de modo a evitar confusões e a 

contaminação do medicamento manipulado.  

Já sentado na CFALH, o TF calça um par de luvas esterilizadas e dá início à preparação 

do medicamento manipulado. Após terminar a preparação do medicamento manipulado, o TF 

procede à sua rotulagem e acondicionamento num saco preto protetor. De seguida, coloca-o no 

transfer para que o farmacêutico proceda à sua validação e posterior envio para o SC 

requisitante.  

No final da preparação do manipulado o TF deve limpar a CFALH tal como executou 

inicialmente, e de seguida dirigir-se à antecâmara para retirar o equipamento de proteção 

individual. 

 

3.5.4. Unidade de Preparação de Medicamentos Citotóxicos 
 

 Os medicamentos citotóxicos são utilizados no tratamento de neoplasias malignas em 

casos em que a cirurgia ou a radioterapia não são eficazes, podendo também ser utilizados como 

adjuvantes da cirurgia ou da radioterapia no tratamento inicial do doente. Este tipo de 

medicamentos podem ser utilizado com sucesso para o tratamento de neoplasias, ou então como 

meio paliativo dos sintomas ou um meio de prolongar o tempo de vida do doente [6]. 

A Unidade de Preparação de Medicamentos Citotóxicos (UPMC) é o local onde são 

manipulados todos os medicamentos citotóxicos que irão ser administrados a doentes 

oncológicos que são acompanhados pelos profissionais de saúde do hospital. Este tipo de 

medicação é preparada de acordo com o tipo de neoplasia, estadio da doença e do estado geral 

do doente.  
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Tal como a UPME, a UPMC é compostas por três zonas distintas: zona suja/preta (sala 

de apoio), zona cinzenta (antecâmara) e zona limpa (sala de manipulação). A sala de apoio e a 

antecâmara são comuns a ambas as unidades de manipulação.  

Na sala de apoio (zona suja/preta) encontra-se um farmacêutico responsável por 

supervisionar e validar as prescrições dos medicamentos a preparar e também prestar auxílio 

ao TF manipulador. É também nesta zona que o TF prepara todo o material necessário para a 

manipulação dos medicamentos citotóxicos.  

Na antecâmara (zona cinzenta) é o local onde o TF manipulador executa a lavagem 

assética das mãos e se equipa devidamente com bata, touca, máscara, viseira, luvas e proteção 

de pés. 

Na sala de manipulação (zona limpa) é o local onde o TF realizada a manipulação, sendo 

constituída por uma Câmara de Fluxo de Ar Laminar Vertical (CFALV), que permite garantir 

a assepsia da preparação assim como a proteção do TF manipulador. A CFALV deve ser ligada 

30 minutos antes do início da manipulação das preparações.  

No corredor em frente à UPMC existem armários onde se encontram armazenados os 

solventes utilizados na diluição ou reconstituição de medicamentos citotóxicos, como a água 

destilada e o cloreto de sódio 0,9%; os dispositivos médicos necessários para a preparação dos 

medicamentos como as seringas, agulhas, spikes e compressas; algum equipamento de proteção 

individual como luvas e toucas; e sistemas de administração como as Bombas Infusoras de 

Perfusão (BIPs). Os BIPs são sistemas de administração de medicamentos citotóxicos injetáveis 

que permitem uma perfusão contínua do medicamento, possibilitam a mobilidade do doente 

enquanto recebe o tratamento.  

Diariamente chegam aos SFH prescrições eletrónicas ou manuais de medicamentos 

citotóxicos. Estas devem ser analisadas e validadas pelo farmacêutico responsável pela UPMC, 

que seguidamente prepara os rótulos de identificação para cada medicamento citotóxico 

manipulado. Estes são impressos, formando uma listagem que serve de base ao TF para a 

preparação do material e medicamentos necessários para a realizar a manipulação de todos os 

medicamentos citotóxicos prescritos. Nestas etiquetas consta a informação relativa ao doente e 

ao medicamento citotóxico, como: SC, data de administração, nome do doente, DCI da 

substância ativa e respetiva dose/volume, volume final, solvente utilizado e respetivo volume 

de solvente necessário. 

Os medicamentos citotóxicos manipulados são preparados por dois TF, sendo um o TF 

manipulador e o outro o TF ajudante, alternando depois entre si as funções inerentes a cada TF.  

Já com a listagem impressa, os TF dirigem-se ao local de armazenamento dos 

medicamentos citotóxicos no armazém geral, colocando os produtos necessários num tabuleiro 
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de inox para efetuar o seu transporte até a sala de apoio da UPMC. É de referir, que junto a cada 

medicamento citotóxico existem rótulos com a DCI da sua substância ativa, dosagem, lote e PV 

que devem ser colados junto das etiquetas que correspondem aos tratamentos que são 

constituídos pelo medicamento citotóxico em questão (Figura 19).   

 

 

 

 

 

 

 

De seguida, os TF dirigem-se junto à sala de apoio da UMPC para recolher os solventes 

necessários para a preparação dos medicamentos citotóxicos manipulados, assim como os 

dispositivos médicos necessários e os sistemas de administração dos medicamentos citotóxicos 

(BIPs). 

Na sala de apoio (zona suja) da UMPC os TF procedem a descartonagem de todos os 

medicamentos citotóxicos, organizando-os por princípio ativo num tabuleiro de inox. Todos os 

medicamentos citotóxicos, dispositivos médicos e sistemas de administração são pulverizados 

com álcool a 70º e colocados no tranfer, para serem transferidos para a zona limpa. 

No final da preparação de todo o material, efetua-se o registo dos medicamentos 

citotóxicos a utilizar, o lote e o PV dos solventes/soluções de diluição que irão se utilizados.  

Em seguida, os TF trocam a sua roupa pelo fato esterilizado do CHTV, E.P.E e dirigem-

se à antecâmara onde procedem à lavagem assética das mãos e colocam o restante equipamento 

de proteção individual: bata, luvas, máscara, touca, viseira e proteção de pés.  

Posteriormente entram na sala de manipulação e começam por efetuar a limpeza das 

bancadas de inox com compressas embebidas em álcool a 70º, retiram todos os medicamentos 

citotóxicos, material clínico e sistemas de administração que se encontram no transfer e 

organizam-os na bancada de modo a facilitar a preparação.  

O TF manipulador efetua a limpeza da CFALV com compressas embebidas em álcool 

a 70º, colocando no seu interior um pequeno tabuleiro com compressas embebidas em álcool e 

um contentor amarelo para colocar os materiais perfurantes e os resíduos resultantes da 

manipulação que apresentam risco biológico e toxicológico, que seguem para posterior 

incineração. O TF manipulador deve organizar o seu espaço de trabalho dentro da CFALV, 

12-11-2015 HOSP. DIA 

Figura 19 - Exemplo de etiqueta correspondente a um tratamento 

com medicamento citotóxico e respetivo rótulo 
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definindo o circuito de entrada (lado esquerdo) e saída dos produtos (lado direito). Deste modo 

evita confusões e previne possíveis contaminações dos medicamentos manipulados. 

Já sentado em frente à CFALV, o TF manipulador coloca o par de luvas estéreis 

enquanto o TF ajudante vai dando entrada do material e dos medicamentos pelo lado esquerdo 

da câmara. O TF ajudante é também responsável por transmitir ao TF manipulador as 

informações acerca dos procedimentos e quantidades relativas a cada preparação. 

Deste modo, o TF manipulador procede à diluição/reconstituição do medicamento 

citotóxico de forma assética e segura. Entre a manipulação de medicamentos com substâncias 

ativas diferentes, deve sempre proceder-se à limpeza do campo de trabalho com uma compressa 

embebida em álcool a 70º.  

Após a preparação do medicamento manipulado, o TF manipulador coloca-o na zona de 

saída da câmara (lado direito) para que o TF ajudante o retire, proceda à sua rotulagem com 

uma das etiquetas impressas e o acondicione num saco preto protetor. O TF ajudante deve 

sempre conferir se a etiqueta que colou no medicamento manipulado coincide com a etiqueta 

que se encontra colada no saco preto. 

De seguida, o TF ajudante coloca o medicamento citotóxico manipulado no tranfer para 

que o farmacêutico presente na sala de apoio proceda à sua validação, selagem do saco e 

posterior envio para o SC requisitante num carrinho próprio para o efeito devidamente 

identificado com o símbolo de “citotóxico”.  

No final da preparação de todos os medicamentos citotóxicos, o TF manipulador deve 

proceder à limpeza da CFALV com uma compressa embebida em álcool a 70º, tal como fez 

antes do iniciar a manipulação. No fim, os TF recolhem os contentores/sacos de resíduos não 

contaminados e contaminados e dirigem-se para a antecâmara, onde retiram o equipamento de 

proteção individual. Depois deslocam-se para a sala de apoio apenas com o fato esterilizado, 

que é posteriormente reencaminhado para a lavandaria e esterilizado de novo para uma próxima 

utilização.  

Os medicamentos citotóxicos abertos que sobram, após efetuadas todas as manipulações 

e que possuem estabilidade durante o período de 24 horas são fechados com parafilme e 

armazenados para serem utilizados no dia seguinte. Nestes devem constar uma etiqueta com a 

data correspondente à abertura do medicamento em questão. 

Os TF são responsáveis por efetuar o débito informático dos medicamentos citotóxicos 

e dos dispositivos clínicos utilizados durante a manipulação.  

Durante todo este processo é importante utilizar os procedimentos e respeitar as normas 

instituídas pelo CHTV, EP.E de forma a assegurar a proteção do manipulador, minimizando a 

sua exposição, assim como na proteção do ambiente e do medicamento manipulado. 
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3.6. FARMACOVIGILÂNCIA 
 

Para que um medicamento seja introduzido no mercado, este tem de obter a sua 

Autorização de Introdução no Mercado. Para tal são realizados diversos ensaios clínicos para o 

medicamento em questão, com o objetivo de demonstrar a sua segurança e eficácia, e também 

as suas reações adversas possíveis. No entanto, após a introdução do medicamento no mercado 

podem surgir reações adversas raras ou de aparecimento tardio e que por esse motivo podem 

não ser detetadas durante a fase experimental do medicamento, surgindo assim a necessidade 

de monitorizar o aparecimento de Reações Adversas ao Medicamento (RAM) e a notificação 

das mesmas.  

A Farmacovigilância tem como objetivo melhorar a qualidade e segurança dos 

medicamentos, em defesa do utente e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e 

prevenção de reações adversas a medicamentos [9].  

Se após a administração de um medicamento surgirem suspeitas de reações adversas 

não detetadas na fase de ensaios clínicos, estas devem ser notificadas por um profissional de 

saúde como o médico, farmacêutico, TF ou enfermeiro, ou até mesmo pelo próprio utente.  

 A notificação é feita através do preenchimento de um formulário que é posteriormente 

enviado às autoridades de saúde, ou então, pode ser feita diretamente no portal do INFARMED.  

 A informação que é recolhida por meio das notificações das reações adversas é 

fundamental para garantir uma monotorização contínua eficaz e segura dos medicamentos 

disponíveis no mercado, permitindo assim, identificar potenciais reações adversas novas 

desconhecidas, quantificar e/ou melhorar a caracterização das reações adversas previamente 

identificadas e implementar medidas que promovam a diminuição do risco da sua ocorrência 

[9].
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4. CONCLUSÃO 

 

Os SFH do CHTV, E.P.E. são constituídos por uma vasta equipa de profissionais, que 

trabalhando em conjunto permitem o bom funcionamento desta unidade hospitalar. Esta equipa 

integrou-me de forma acolhedora e sempre se mostrou disponível para qualquer esclarecimento 

de dúvidas.  

A realização deste estágio foi, sem dúvida uma grande experiência que me permitiu 

crescer enquanto pessoa e como futura profissional de saúde. Durante estres três meses tive 

oportunidade de passar pelos diferentes setores dos SFH do CHTV, E.P.E., ficando a conhecer 

as suas instalações e modo de funcionamento. Foi-me possível executar diferentes tarefas nos 

variados setores, que me permitiram colocar em prática os conhecimentos adquiridos no 

período teórico do curso, mas também o conhecimento assimilado com a realização dos estágios 

anteriores. 

O contacto com o meio profissional permitiu-me compreender o papel desempenhado 

pelo TF e a sua importância nas diversas etapas do circuito do medicamento, desde da sua 

receção até a dispensa ao doente.  

Este estágio foi mais uma etapa na minha formação e progressão como futura TF e com 

certeza ainda terei muito mais a aprender relativamente à profissão, pois cada dia de contacto 

com o meio profissional é uma fonte de aprendizagem contínua. 

Por último, posso afirmar que este estágio foi bastante gratificante quer em termos de 

trabalho, quer em termos de relações interpessoais e os objetivos iniciais definidos para a 

realização deste estágio foram cumpridos com sucesso.
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ANEXO I – EXEMPLO DE UMA FATURA 
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ANEXO II – LISTAGEM IMPRESSA PARA REPOSIÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA DE 

DISTIBUIÇÃO SEMIAUTOMÁTICO KARDEX® 
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ANEXO III – LISTA DE MEDICAMENTOS EXTERNOS IMPRESSA PELO 

KARDEX® 
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ANEXO IV – LISTA DE INCIDÊNCIAS 
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ANEXO V – MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRECRIÇÕES ALTERADAS 
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ANEXO VI – FICHA DE CONTROLO DE MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES 
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ANEXO VII – PRECRIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS 
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ANEXO VIII – REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS 
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ANEXO IX – FICHA DE PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO 

(FRENTE) 
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ANEXO X – FICHA DE PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO 

(VERSO) 

 

 


