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RESUMO 

 

O presente relatório foi realizado no âmbito da unidade curricular Estágio de 

Integração à Vida Profissional, inserido no plano de estudo do Curso de Farmácia – 1º 

ciclo da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico da Guarda.  

Foi dividido em dois períodos de estágio com carga horária de 840h. O primeiro 

realizou-se no Centro Hospitalar Médio Ave (CHMA), EPE e teve início a 5 de novembro 

de 2018 e término a 25 de janeiro de 2019, com uma interrupção para férias de Natal de 

24 de dezembro a 4 de janeiro.  

O segundo período realizou-se na Farmácia Vitória e teve início a 6 de março de 2019 

e término a 28 de junho de 2019, com interrupção para férias de Páscoa de 15 a 22 de 

abril de 2019.  

O estágio em hospitalar teve como supervisora, Técnica Cecília Cruz e na farmácia 

comunitária, Drª. Álea Abreu. Ambos tiveram orientação do Professor André Araújo. 

Ao longo do relatório irei abordar todas as etapas e procedimentos que tive 

oportunidade de participar. 
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INTRODUÇÃO  
 

O atual regime legal da carreira de Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e 

Terapêutica (TSDT) estabelecido no Decreto Lei nº111/2017 de 31 de agosto, identifica 

o TSDT da área de farmácia como um profissional com plena responsabilidade 

profissional e autonomia técnico-científica, podendo prestar cuidados de saúde em 

contexto hospitalar, saúde pública, cuidados de saúde primários, continuados e paliativos, 

docência e investigação [1]. 

O estágio é uma vertente muito importante de aprendizagem pois proporciona o 

aprofundamento dos conhecimentos teóricos e práticos obtidos num contexto real, assim 

como o conhecimento de todas as atividades que constituem o ato do Técnico de Farmácia 

(TF) em si.  

Este estágio, teve como objetivos: 

• Demonstrar capacidade científica e técnica na realização de atividades 

subjacentes à profissão; 

• Aplicar princípios éticos e deontológicos; 

• Desenvolver atividades com autonomia e rigor; 

• Desenvolver e avaliar planos de intervenção adequadamente entegrado numa 

equipa multidisciplinar; 

• Responder aos desafios profissionais com inovação, criatividade e 

flexibilidade. 
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CAPÍTULO I - FARMÁCIA HOSPITALAR 
 

1. CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, EPE  
 

Foi criado pelo Decreto-Lei n.º 50-A/2007 de 28 de fevereiro e tem sede em Santo 

Tirso.  

O CHMA constitui um Estabelecimento Público do Serviço Nacional de Saúde, de 

natureza empresarial, sendo uma Pessoa Coletiva dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, nos termos do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de dezembro, e do 

artigo 18.º do anexo da Lei n.º 27/2002 de 08 de novembro, e resulta por fusão das 

seguintes unidades de saúde [2]: 

- Hospital Conde de São Bento – Santo Tirso 

- Hospital S. João de Deus – Vila Nova de Famalicão 

O CHMA, E.P.E. tem como missão prestar cuidados de saúde a toda a população, de 

forma integrada, através de uma rede de serviços de fácil acesso, com uma eficiência 

técnica e social de elevado nível, que permita a obtenção de ganhos em saúde. Colabora, 

ainda, no desenvolvimento dos programas de saúde de âmbito regional e ou nacional, 

promovidos pela tutela ou entidades parceiras [3]. 

 

1.1-SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO CHMA 
 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) têm por objetivo o conjunto de 

atividades farmacêuticas, exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles 

ligados. Os SFH são o serviço que, nos hospitais, assegura a terapêutica medicamentosa 

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

cuidados de saúde e promove ações de investigação científica e de ensino [4]. 

Compete aos SFH do CHMA [5]: 

• Participar no processo de aquisição, armazenagem e gestão de stocks de 

medicamentos; 

• Efetuar a distribuição de medicamentos nos diferentes serviços hospitalares; 

• Divulgar a informação relativa aos medicamentos; 
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• Colaborar na investigação e no ensino das suas áreas específicas; 

• Adotar procedimentos adequados à prevenção e minimização do erro na 

prescrição medicamentosa versus a sua disponibilização; 

• Monitorizar os stocks de medicamentos nos diversos serviços. 

 

1.1.1- Recursos humanos  

 

A equipa dos SF da UHVNF é composta por cinco farmacêuticas, seis TF, uma 

Assistente Administrativa (AA) e dois Assistentes Operacionais (AO). A UHST é 

constituída por uma farmacêutica, uma técnica de farmácia, uma AA e dois AO. 

 

1.1.2- Espaço físico 

 

A UHST dispõe de: 

• Armazém geral de medicamentos e produtos farmacêuticos, constituído por 

prateleiras organizadas por Denominação Comum Internacional (DCI) e Forma 

Farmacêutica (FF). Nesta zona encontram-se também dois frigoríficos (Figura 1) 

e um cofre para medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (Figura 2); 

 

 

Figura 3- Armazém geral de medicamentos e 
produtos farmacêuticos 

Figura 1- Frigorífico de armazenamento 
de produtos termolábeis 

Figura 2- Cofre para armazenamento de 
estupefacientes e psicotrópicos 
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• Armazém de produtos farmacêuticos de grande volume, onde se encontram os 

soros, antisséticos e desinfetantes (Figura 4). Aqui podemos encontrar ainda um 

armário com os produtos inflamáveis 

(Figura 5); 

 

 

Figura 4- Armazém de produtos de grande volume (UHST) 

                                                                                                                                      Figura 5- Armário de produtos inflamáveis 

 

• Área de armazenamento e distribuição (Figura 6), onde se situam diversas gavetas 

com medicação organizada por DCI, armário de benzodiazepinas e onde se efetua 

a Distribuição Clássica (DC), Distribuição por Reposição de Stocks Nivelados 

(DRSN); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Área de trabalho da UHST 
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• Sala de preparação de medicamentos manipulados não estéreis (Figura 7), onde 

se encontra material de laboratório para os manipulados e ainda alguns produtos 

para utilização da DC; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Sala de preparação de medicamentos manipulados 

•  Gabinetes de trabalho;  

• Área de atendimento e cedência de medicamentos em regime de ambulatório, que 

funciona ainda como local de receção de encomendas. 

 

A UHVNF dispõe de: 

• Armazém de produtos farmacêuticos de grande volume (Figura 8), este local 

possui uma porta com acesso direto ao corredor externo de modo a facilitar a 

receção e armazenamento dos mesmos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Armazém de produtos de grande volume (UHVNF) 
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• Área de receção e conferência de encomendas; 

• Sala da DC, onde se encontram prateleiras com os medicamentos e produtos 

farmacêuticos organizados por FF e ordem alfabética da DCI. Aqui encontramos 

ainda um frigorífico para armazenamento de medicação termolábil; 

• Sala da Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) (Figura 9), está 

destinada à preparação das malas e é constituída por gavetas pequenas, médias e 

grandes organizadas por ordem alfabética da DCI com identificação da dose. Aqui 

encontra-se ainda um cofre com estupefacientes e psicotrópicos e um armário com 

benzodiazepinas (Figura 10); 

 

Figura 9- Armazenamento de medição para DIDDU 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                         Figura 10- Armário de benzodiazepinas 

 

• Sala de preparação de medicamentos manipulados não estéreis, onde é possível a 

preparação de manipulados, pesagem de substâncias ativas e fracionamento de 

formas orais sólidas para posterior reembalagem; 

• Sala de reembalagem, onde se encontra a máquina semiautomática de 

reembalagem – Auto-print Grifols®, onde se procede à rotulagem/identificação 

dos medicamentos que assim o exigem e ainda é nesta sala onde se efetua a 

reposição de stock; 

• Área de atendimento e cedência de medicamentos a doentes em regime de 

ambulatório; 

• Gabinetes de trabalho.  
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1.1.3- Horário de funcionamento  

 

Na UHVNF o horário de funcionamento é das 08:30h às 18:00h em dias úteis e 

aos sábados das 09:00h às 12:00h e das 13:00h às 18:00h. 

Na UHST o horário é das 08:30h às 17:30h encontrando se encerrado aos sábados. 

Ambos os SF estão encerrados aos domingos e feriados. 
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2. CIRCUITO DO MEDICAMENTO  
 

A Farmácia Hospitalar é um serviço de saúde, que compreende todas as atividades 

inerentes à seleção, preparação, armazenamento, manipulação e distribuição de 

medicamentos e produtos de saúde, assim como o aconselhamento aos utentes e aos 

outros profissionais de saúde sobre o uso seguro, eficaz e eficiente de medicamentos e 

produtos de saúde [6]. 

 

 

 

2.1-SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS  
 

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

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas dos 

doentes do hospital. A adenda ao FHNM do hospital deverá estar permanentemente 

disponível para consulta. A seleção de medicamentos a incluir na adenda ao FHNM tem 

de ser feita pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, com base em critérios baseados 

nas necessidades terapêuticas dos doentes, na melhoria da qualidade de vida dos doentes 

e em critérios fármaco-económicos [4]. 

Seleção e 
aquisição de 

medicamentos

Receção e 
conferência de 
encomendas

Armazenamento 
de 

medicamentos
Farmacotecnia

Distribuição 
de 

medicamentos
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O processo de aquisição de medicamentos no CHMA é realizado em conjunto 

para as duas unidades hospitalares, sendo maioritariamente rececionadas na UHVNF e 

posteriormente enviados para a UHST, sempre que necessário através de um pedido de 

transferência entre armazéns. Vão sendo adicionados num impresso os produtos em falta 

(ANEXO A) e posteriormente é efetuado o pedido informaticamente. 

No CHMA a aquisição de produtos de saúde pode ser feita das seguintes formas: 

 

• Pedidos por Formulário 

Formulário disponível aos hospitais, onde se encontra disponível todas as 

informações sobre os produtos possibilitando assim as escolhas mais vantajosas. 

 

• Pedidos diretos ao fornecedor  

Acontecem frequentemente e consistem no contacto dos SFH com os laboratórios 

por parte de um delegado de informação médica. Após as propostas dos delegados a 

diretora dos SFH procede à seleção do laboratório mais vantajoso. 

 

• Aquisições urgentes 

Este processo acontece sempre que é necessário adquirir algum produto com 

urgência e este não exista em stock. Pode acontecer, por exemplo, em casos de medicação 

pouco frequente em que não se justifica a compra a laboratórios. É então requerida a uma 

farmácia comunitária. 

 

2.1.1- Inventário 

 

O Inventário tem como finalidade fazer um controlo físico de stock de modo a 

perceber se o stock registado informaticamente corresponde ao stock real. 

Em ambas as Unidades foi realizado o inventário no mês de dezembro. 

Na contagem de todos os produtos farmacêuticos do serviço teve-se em atenção o 

estado de conservação dos produtos, Prazos de Validade (PV) (registar caso estivesse a 

expirar) e no caso de produtos que não constassem na lista de inventário, estes eram 

devidamente registados na folha com toda a informação necessária. 

No final é feito o acerto entre o stock registado com o stock real.  
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2.2- RECEÇÃO DE ENCOMENDAS  
 

Os locais de receção de medicamentos e produtos farmacêuticos são, em ambas 

as unidades, próximas de acessos exteriores permitindo fácil acesso dos fornecedores. 

Como já referido anteriormente, as encomendas são maioritariamente 

rececionadas na UHVNF e depois transferidas para a UHST, sendo que também existem 

encomendas diretas para a UHST e rececionadas na mesma. 

As encomendas são então entregues pelas empresas de distribuição dos 

laboratórios, fazendo-se acompanhar da guia de transporte (ANEXO B), guia de remessa 

e fatura. 

É da responsabilidade do TF, na receção, verificar os seguintes parâmetros: 

• Se a encomenda se destina ao CHMA; 

• Comparar qualitativa e quantitativamente as quantidades dos produtos 

recebidos com a guia de remessa; 

• Verificar os produtos não sofreram alterações no transporte; 

• Conferir o nome do medicamento, dose e FF; 

• Colocar PV e lote caso estes não existam. 

 

Depois de conferida a AA efetua a entrada dos produtos da encomenda. 

Durante a receção é ainda importante verificar se existem produtos termolábeis e 

nesse caso verificar se as condições de transporte para este tipo de produtos foi cumprida. 

São depois conferidos prioritariamente e armazenados em frigorífico.  

Quanto às encomendas à farmácia comunitária, estas são acompanhadas de fatura 

que são conferidas pelo TF que posteriormente coloca a DCI, dosagem, quantidade, lote 

e PV numa fotocópia da fatura. Essa cópia é depois entregue à AA para dar a entrada dos 

respetivos produtos. 

 

 

2.3- ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS  
 

Depois de efetuada a receção e conferência das encomendas é realizado o 

armazenamento dos medicamentos tendo em conta os vários fatores que influenciam a 

integridade e estabilidade dos mesmos. 
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O armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos deve ser 

feito de modo a garantir as condições necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade, 

higiene e segurança.  

Posto isto, no CHMA, a medicação encontra-se em local fechado e de acesso 

restrito, arrumada em prateleiras ou armários de modo a que haja circulação do ar e 

facilitar a limpeza, são armazenados nas embalagens originais ou em embalagens 

devidamente identificadas e ainda, produtos fotossensíveis são armazenados ao abrigo da 

luz. 

Um dos métodos usado para um seguro armazenamento da medicação é o First 

Expired, First Out (FEFO), de modo a que a medicação com PV mais curto seja a primeira 

a ser cedida. No caso da medicação com PV curto, esta é sinalizada com etiqueta de aviso 

a cor fluorescente. 

Toda a medicação é corretamente identificada por DCI, dose, lote, PV e ainda, via 

de administração. Para uma mais fácil identificação das vias de administração e grupos 

específicos de medicamentos o CHMA adotou um sistema de cores (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Sistema de cores 

 

Neste sistema de cores para o armazenamento de eletrólitos concentrados (como 

por exemplo: Bicarbonato de sódio 84 mg/ml sol. inj. amp. 20 ml IV; Cloreto de cálcio 

100 mg/ml sol. inj. amp. 10 ml IV e Sulfato de magnésio 2000 mg/10 ml sol. inj. amp. 10 

ml IM/IV), todas as ampolas contêm um rótulo adicional de cor laranja fluorescente com 

o aviso “ELETRÓLITO CONCENTRADO” ou “ATENÇÃO DILUIR”. 
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É de salientar ainda que, medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA) são 

medicamentos que apresentam aparência ou ortografia semelhante, ou com nome 

foneticamente semelhante (como é o caso de clonidina e clonixina), o que pode levar a 

erros de medicação. Têm então uma sinalização nas gavetas de modo a que possam 

facilmente ser distinguidos. Quando uma gaveta contém mais do que uma FF e/ou dose 

do mesmo fármaco tem também uma sinalização diferente para alertar. 

Têm ainda sinalização adicional os medicamentos de alerta máximo (que é o caso 

de anticoagulantes como a varfarina, agonistas adrenérgicos como a adrenalina, 

anestésicos gerais como o propofol, entre outros) e inflamáveis. 

 

• Armazenamento de medicação com necessidade de refrigeração 

(termolábeis) 

Têm prioridade no armazenamento, tal como na receção, sendo colocada logo que 

possível no frigorífico. Este é mantido a uma temperatura entre 2ºC a 8ºC e para isso os 

frigoríficos possuem um termómetro para o controlo da mesma. Existem ainda malas 

térmicas para o transporte deste tipo de medicação aos Serviços Clínicos (SC). 

 

• Armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos  

Estes são armazenados em cofre fechado e sempre que haja necessidade de 

transportar entre serviços é utilizada uma mala, e entre unidades hospitalares em cofre 

fechado à chave. Existe ainda um registo de entrada e saída deste tipo de medicação para 

que o seu controlo seja rigoroso. 

 

• Armazenamento de benzodiazepinas 

Encontram-se armazenadas num armário fechado em gavetas por ordem alfabética 

de DCI. 

 

 

• Armazenamento de citotóxicos  

Devido ao risco que apresentam existe um kit de emergência para o tratamento de 

eventuais derrames. 

No CHMA não há qualquer manipulação de citotóxicos. Toda a medicação 

necessária é preparada e posteriormente transportada do IPO-Porto para o CHMA.  
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• Armazenamento de inflamáveis  

Estão juntamente armazenados aos soros no armazém de produtos de grande 

volume onde existe um extintor para o caso de emergência. 

  

 

2.4- FARMACOTECNIA  
 

A farmacotecnia corresponde à preparação de medicamentos manipulados sejam 

através de fórmulas magistrais (quando são preparados segundo uma receita médica que 

especifica o doente a quem o medicamento se destina) e preparados oficinais (quando o 

medicamento é preparado segundo indicações compendiais, de uma Farmacopeia ou 

Formulário) em condições estéreis ou não estéreis, assim como o fracionamento de 

medicamentos [7].  

A preparação de medicamentos manipulados é regulada pelos Decretos-Lei n.º 

90/2004, de 20 de abril, e nº 95/2004, de 22 de abril e pela Portaria n.º 594/2004 de 2 de 

junho, que aprova as “Boas Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos 

Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”.  

 

2.4.1- Sala de manipulação clínica de medicamentos não estéreis  

 

A preparação de medicamentos manipulados no CHMA é maioritariamente da 

responsabilidade do farmacêutico.  

No meu período de estágio tive oportunidade de assistir à preparação de álcool a 

50º, o qual é da responsabilidade do TF. 

Tem como procedimento o seguinte:  

- Colocar 240 mL de álcool a 96º numa proveta de 500 mL; 

- Perfazer o volume com água destilada (260 mL); 

- Agitar para homogeneizar a solução; 
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- Medir a % de álcool com um alcoolómetro; 

- Transferir o conteúdo da proveta para 5 frascos de vidro; 

- Colocar o rótulo de identificação.  

Para a preparação de manipulados é necessário o preenchimento de uma ficha de 

preparação onde consta, o manipulado efetuado, matérias-primas, equipamento, 

quantidade preparada, PV atribuído, controlo de qualidade e exemplar do rótulo (ANEXO 

C). 

 

2.4.2- Sala de reembalagem  

 

São sujeitos a reembalagem e rotulagem todos os medicamentos retirados da 

embalagem original com o objetivo de serem fracionados, os medicamentos que se 

apresentam em embalagens multidose e que necessitam de ser acondicionados em 

unidose e os medicamentos acondicionados na embalagem original, quando esta não se 

encontra adaptada para dose unitária.  

A atribuição do PV de medicamentos retirados da embalagem original e/ou 

fracionados é igual a 25% do tempo que resta para expirar o prazo de validade do produto 

industrializado. Caso o prazo calculado seja superior a 6 meses, adota-se um PV de 6 

meses.  

No rótulo contém o nome do medicamento por DCI, dosagem do medicamento 

reembalado, lote e PV, como se demonstra na figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Rótulo de medicamento reembalado 
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O equipamento utilizado para reembalagem é a máquina semiautomática Auto-Print 

Grifols® (Figura 13). 

 

 

Figura 13- Máquina Semiautomática Auto-Print Grifols® 

 

 

O Funcionamento da máquina Auto-Print Grifols® compreende: 

 

• Preenchimento prévio da ficha de reembalagem em sistema informático; 

• Colocar o equipamento de proteção individual (luvas descartáveis e máscara de 

proteção, caso se aplique); 

• Caso seja necessário retirar o medicamento do blister ou fracionar deve ser 

utilizada a sala de laboratório para esse efeito, desinfetar a bancada, colocar em 

papel vegetal o medicamento e transportar para a sala de reembalagem;  

• Limpar a máquina com álcool a 70% (retirar e limpar o prato bem como a 

superfície onde é colocado); 

• Efetuar todos os passos inerentes ao processo de reembalagem; 

• Após cada reembalagem deve ser verificado se os blisters estão devidamente 

impressos, devidamente selados, com apenas um comprimido em cada blister e se 

não há blisters vazios; 

• Caso haja outra reembalagem de seguida deve proceder-se à limpeza da máquina 

novamente assim como à troca de luvas. 

 

A reembalagem surge então como um suporte ao sistema de distribuição. No CHMA 

apenas é efetuado a reembalagem de formas orais sólidas. 
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Nesta zona efetua-se ainda a rotulagem de medicamentos que quando cortados 

individualmente para a DIDDU não tenha informação necessária (DCI, dose, lote e PV) 

em cada comprimido/cápsula. São então colocadas etiquetas para uma melhor DIDDU, 

diminuindo possíveis erros ou trocas de medicação e assim garantir a segurança do 

medicamento. Para cada rotulagem é necessário o seu registo em folha própria (ANEXO 

D). 

 

 

2.5- DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS  
 

A distribuição de medicamentos tem como objetivo garantir o cumprimento da 

prescrição, racionalizar a distribuição dos medicamentos, garantir a administração correta 

do medicamento, diminuir os erros relacionados com a medicação, monitorizar a 

terapêutica, reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e 

manipulação dos medicamentos e racionalizar os custos com a terapêutica [4]. 

No CHMA existem os seguintes sistemas de distribuição (Figura 14): 

 

Figura 14 - Sistemas de distribuição do CHMA 

 

 

Distribuição 
Individual Diária em 

Dose Unitária 
(DIDDU)

Distribuição Clássica 
(DC)

Distribuição por 
Reposição de Stocks 
Nivelados (DRSN)

Distribuição de 
medicação a doentes 

em regime de 
Ambulatório

Circuitos especiais de 
distribuição
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2.5.1- Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

 

A DIDDU consiste na dispensa, a partir da interpretação direta da prescrição 

médica por parte do farmacêutico, do medicamento para um doente particular na dose e 

FF recomendadas, para um período de 24 horas. 

Este Sistema de Distribuição de Medicamentos (SDM) permite um aumento da 

segurança no circuito do medicamento, conhecimento do perfil farmacoterapêutico dos 

doentes, diminuição dos riscos de interações, melhor racionalização da terapêutica e 

redução dos desperdícios [4].  

Este sistema de distribuição abrange todos os serviços de internamento: Medicina, 

Cirurgia, Quartos Particulares, Ortopedia, Obstetrícia/ Ginecologia, Pediatria e 

Neonatologia. 

Todos os serviços da DIDDU têm um farmacêutico responsável e o apoio de um 

TF. 

No CHMA este SDM é feito manualmente. Os medicamentos são distribuídos em 

módulos constituídos por gavetas (Figura 15). Todas as gavetas estão identificadas com 

nome, processo e número da cama do doente, correspondendo uma gaveta a cada cama. 

 

 

 

Figura 15- Mala de medicação da DIDDU 
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O procedimento de DIDDU é feito da seguinte forma: 

 

 

A preparação dos módulos para as duas unidades é efetuada na UHVNF e às 

14:00h é transportada para a UHST. Depois na UHST é gerada a lista de alteradas antes 

do envio dos módulos para os SC. 

Nos casos em que a medicação não cabe nas gavetas por ter um grande volume, 

esta é colocada no carrinho do respetivo SC com identificação da cama do doente (Figura 

16). Para a UHST é acondicionada em caixas identificadas com o serviço e as camas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Medicação externa às gavetas da DIDDU 

• Validação das prescrições médicas por parte dos farmacêuticos

• Elaboração dos mapas terapêuticos (ANEXO E) para posterior preparação por
parte dos TF

• Ao longo da manhã são validadas as novas prescrições pendentes e novos mapas
de alteradas, entre as 11:30h e as 12:00h

• Entre as 13:30h e as 14:30h são impressos os últimos mapas de alteradas (ANEXO
F)

• Entrega da medicação aos SC pelo AO

• Entre as 14:00h e as 14:30h são gerados os mapas terapêuticos para o dia seguinte
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Na UHST, à sexta-feira, é entregue aos SC medicação para 72h sendo que as 

alterações necessárias no sábado são asseguradas pela UHVNF. Já na UHVNF, ao sábado 

é enviada medicação para 48h. 

Nos medicamentos em que haja necessidade de conservar a temperaturas entre os 

2ºC a 8ºC é colocada uma etiqueta com a indicação “conservar no frigorífico” com a 

identificação do doente e respetivo SC. Sempre que estes medicamentos são dispensados, 

é preenchido o protocolo de entrega de medicamentos que necessitam de refrigeração 

(ANEXO G). 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são da responsabilidade das 

farmacêuticas. 

Quanto às devoluções feitas aos SFH, é da responsabilidade do TF registar as 

mesmas nos mapas terapêuticos, com a respetivas quantidades. São posteriormente 

devolvidas informaticamente. Estas devoluções podem dever-se a intolerâncias/ reações 

adversas, substituição ou descontinuação da terapêutica, medicação prescrita em SOS não 

utilizada ou alta do doente. 

 

2.5.2- Distribuição Clássica 

 

A DC visa o fornecimento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos aos 

SC quando não é viável a DIDDU. Estes dois sistemas existem na maioria dos serviços 

do CHMA, complementando-se. 

 Caracteriza-se por uma dispensa de medicamentos por SC, baseada numa 

requisição (ANEXO H) com base em quantidades previamente definidas entre o 

enfermeiro chefe, diretor do serviço e o farmacêutico responsável pelo serviço. Esta 

requisição contém a identificação do serviço requisitante, data, nome do responsável pela 

requisição e identificação do produto (DCI, dose, FF e quantidade). 

Através deste SDM são dispensados produtos cujo volume ou uso não se adequam 

à DIDDU, é o caso de antisséticos e desinfetantes, material de penso, soluções orais e 

formulações de aplicação tópica. 

Na UHST (local onde realizei a minha aprendizagem deste SDM) os pedidos de 

reposição são todos informáticos e neles constam: nome por DCI, quantidade existente 

em stock, quantidade em falta (requisitada) e a quantidade satisfeita (preenchida aquando 

da execução da requisição). 
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A medicação é depois enviada em caixas de cartão devidamente identificadas com 

o nome do serviço e transportadas pelo AO aos serviços. 

Produtos que necessitam de refrigeração são colocados em sacos de plástico com 

etiqueta de identificação com o serviço requisitante e colocados no frigorífico até ser 

transportado para o serviço.  É ainda preenchido um protocolo de refrigeração, tal como 

na DIDDU, o qual é também transportado pelo AO para ser depois assinada pelo 

enfermeiro chefe. 

Depois de preparado o pedido, o TF dá saída dos produtos e imprime a satisfação 

de pedido (ANEXO I) em duplicado e assina. A satisfação de pedido vai também a 

acompanhar a caixa com os produtos pedidos para ser assinado pelo enfermeiro, ficando 

este com o duplicado e o original volta para os SFH. 

 

Pedido de transferência entre armazéns  

Como já referido anteriormente, a maioria das encomendas são entregues na 

UHVNF. Para assegurar o seu stock, a UHST efetua um pedido de transferência online 

entre armazéns.  

É depois recebido na UHVNF e preparado pelo TF que organiza os produtos em 

caixas para depois serem transportados através do serviço interno de transportes do 

CHMA. 

Quando chega à UHST, o pedido vem acompanhado de uma satisfação de pedido 

em duplicado onde se encontram descritos todos os produtos enviados. De seguida o 

pedido é conferido pelo TF que tem em atenção todos os parâmetros de receção já 

referidos anteriormente.    

 

2.5.3- Distribuição por Reposição de Stocks Nivelados  

 

O conceito de reposição por stocks nivelados consiste na existência de um stock 

da farmácia num determinado SC, para que todos os procedimentos inerentes à 

administração do medicamento e à gestão de stocks por parte da farmácia estejam 

facilitados. 

Para cada serviço existe um stock fixo preestabelecido pelo médico, enfermeiro e 

farmacêutico responsáveis pelo serviço, que são repostos em dias pré-definidos.  
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Para os medicamentos foram criadas unidades móveis (“carros”) ou módulos de 

acordo com o perfil de cada SC.  

 

           Figura 17- Unidade móvel da DC                                                                              Figura 18- Módulo da DC 

 

A esta reposição chamamos de Stock móvel. 

 Nos carros é utilizado o código de cores já referido, o que permite a distinção das 

FF. Este código está presente em todos os stocks dos SFH do CHMA. 

Nos dias estipulados o AO entrega a unidade móvel ou módulo que é substituído 

pelo existente no serviço, ao qual foi sendo retirada medicação. Nos SFH, o TF procede 

à reposição da medicação tendo em conta o estado de conservação dos medicamentos e 

separando-os por PV. 

O registo das quantidades repostas é feito numa requisição onde consta o perfil do 

serviço (ANEXO J). Depois de reposta é dada a saída da medicação. 

Na UHVNF este tipo de reposição realiza-se nos seguintes serviços: Bloco 

Operatório (incluindo recobro), Bloco de partos, Cirurgia de ambulatório (recobro), 

Urgência médico-cirúrgica e Urgência pediátrica. 

Na UHST os serviços onde existe esta reposição são: Bloco Operatório, Cirurgia 

de ambulatório e Urgência Básica. 
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Quando é necessário um medicamento que não conste no perfil estabelecido ou 

que tenha sido retirado do stock quando os SFH estão encerrados, o enfermeiro efetua um 

pedido através de um impresso (ANEXO K) onde deve existir o nome do doente, nome 

do medicamento, dosagem, FF e quantidade. 

São os AO que têm a responsabilidade de recolher todos os impressos dos serviços 

e os transportem aos SFH. A medicação é depois preparada e acondicionada pelo TF para 

que o AO possa depois levá-la ao respetivo SC. 

Existe ainda a possibilidade de haver empréstimos entre serviços, neste caso a 

medicação é reposta no serviço que forneceu. 

À reposição de injetáveis de grande volume chamamos de Stock Fixo. 

Na UHST, o TF desloca-se aos serviços nos dias estipulados e verificam as 

quantidades necessárias para reposição de acordo com o perfil do serviço, registando-as 

num impresso próprio (ANEXO L).  

De seguida, nos SFH são preparadas as quantidades de injetáveis de grande 

volume pretendidas para cada serviço e é dada a saída dos produtos. Depois de emitida a 

satisfação de pedido, esta irá acompanhar os injetáveis até ao serviço para que seja 

assinada, tal como no stock móvel. O transporte dos injetáveis até aos serviços é feita 

pelos AO assim como o seu armazenamento.  

Na UHVNF a contagem dos injetáveis de grande volume é realizada pelo AO e 

conferido pelo TF.  

 

2.5.4- Distribuição a doentes em regime de ambulatório  

 

A evolução da tecnologia do medicamento permitiu que um número significativo 

de doentes possa fazer os seus tratamentos em regime de ambulatório, com entre outras, 

as seguintes vantagens: 

• Redução dos custos relacionados com o internamento hospitalar; 

• Redução dos riscos inerentes a um internamento (p.e. infeções nosocomiais); 

• A possibilidade de o doente continuar o tratamento no seu ambiente familiar. 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório pelos SFH, resulta 

da necessidade de haver um maior controlo e vigilância em determinadas terapêuticas, 

em consequência de efeitos secundários graves, necessidade de assegurar a adesão dos 
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doentes à terapêutica e também pelo facto de a comparticipação de certos medicamentos 

só ser a 100% se forem dispensados pelos SFH [4].  

 

Protocolos de Cirurgia de Ambulatório 

Este serviço dispõe de um conjunto de protocolos de medicação que são 

fornecidos aos doentes que realizaram pequenas cirurgias e regressam a casa sem 

necessidades de internamento.  

Todos os protocolos cedidos pelo serviço são requeridos aos SFH através de uma 

requisição específica em nome do utente, com assinatura do médico e posologia (ANEXO 

M). Estes protocolos definem medicamentos essencialmente analgésicos, antieméticos e 

anti-inflamatórios.  

 

2.5.5- Circuitos especiais de distribuição  

 

Este grupo de circuitos inclui os medicamentos sujeitos a legislação restrita, como 

é o caso de: hemoderivados, estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas e os 

medicamentos dispensados em regime de hospital de dia. 

• Hemoderivados  

Na distribuição de hemoderivados de acordo com o despacho nº 1051/2000 de 14 

de setembro, devem ser registados todos os atos de requisição clínica, distribuição aos 

serviços e administração aos doentes de todos os medicamentos derivados do plasma 

humano. Os atos de requisição, distribuição e administração são registados em modelo 

próprio e tem como objetivo a organização e uniformização dos ficheiros hospitalares [8]. 

No CHMA são maioritariamente dispensados pelas farmacêuticas à exceção da 

albumina humana que pode ser dispensada normalmente pelo TF. 

 

• Medicamentos estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas 

Estes medicamentos podem ser distribuídos por RSN ou por DIDDU.  

A DRSN que está instituída para o bloco operatório, cirurgia de ambulatório, 

urgência, consulta externa e bloco de partos, procedendo-se de igual modo nos serviços 
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de internamento, sempre que os enfermeiros tenham de recorrer ao stock dos próprios 

serviços (cujas quantidades se encontram definidas). 

A distribuição em DIDDU é usada quando num plano farmacoterapêutico a um 

doente está instituído um medicamento estupefaciente, psicotrópico ou benzodiazepina e 

a sua requisição chega à farmácia.  

É da responsabilidade do farmacêutico a sua validação, acondicionamento e 

correta identificação. 

As benzodiazepinas são enviadas na gaveta da unidose do doente enquanto que os 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são enviados à parte. 

 

• Hospital de dia de Pediatria  

O serviço de Pediatria funciona em regime de hospital de dia (na UHVNF), ou 

seja, a criança não fica internada no hospital, apenas se desloca a este nos dias estipulados 

para administração de medicação. 

Este tipo de procedimento é vantajoso tanto para o hospital como para a criança. 

Nos dias em que a criança necessita da medicação é enviado aos SFH uma 

requisição individualizada para ser fornecida a medicação. Neste documento conta a data 

de tratamento, FF, dose, via de administração e a frequência da medicação. 

O TF tem a responsabilidade de preparar a medicação e identificá-la, sendo depois 

enviada juntamente com as malas da DIDDU. 
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3. CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE 
 

O PV é a data limite para o consumo de um produto farmacêutico definido pelo 

fabricante, com base nos respetivos testes de estabilidade, mantidas em condições de 

armazenamento e transporte estabelecidas pelo mesmo.  

Como já referido anteriormente, os produtos farmacêuticos são armazenados 

segundo o método do FEFO, sendo dispensados primeiro os produtos de PV mais 

curto ficando os produtos com PV mais longo atrás destes. 

Todos os produtos farmacêuticos são sujeitos a um processo de entrada em suporte 

informático com a ajuda do programa glintt com registo de lote e PV, o que permite 

gerar listagens de prazos de validade com antecedência. Deste modo, todos os meses 

são impressas listas dos produtos cujo  PV expira dentro de 3 meses. Cabe ao TF o 

controlo destes produtos. 

A medicação presente nos carros e malas dos serviços, com sistema de DRSN, é 

sinalizado com 6 meses de antecedência (de forma a ser colocada num serviço com 

maior rotatividade do produto). 

Nos locais de armazenamento, todos os produtos farmacêuticos que apresentam 

PV curto são sinalizados com uma etiqueta fluorescente para que sejam dispensados 

antes de expirar o PV. 

Os produtos cuja PV tenha expirado são guardados em local próprio, podendo 

depois ser devolvidos ao laboratório ou inutilizados caso o laboratório não os aceite. 
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CAPÍTULO II – FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
 

1. FARMÁCIA VITÓRIA 
 

A FV pertence ao grupo Still the Same, com sede no Porto. Abriu ao público em 2009 

e localiza-se no interior do centro comercial GuimarãeShopping, situado na Alameda 

Doutor Mariano Felgueiras, freguesia de Creixomil, em Guimarães. Este é um centro 

comercial de grande afluência, visto que está localizado numa zona central da cidade, 

próxima do Centro Hospitalar do Alto Ave, da central de camionagem, escolas e correios. 

Possui assim uma localização privilegiada que recebe diariamente um grande número de 

clientes muito diversificados. 

A maioria dos utentes que frequentam a farmácia fazem-no de forma regular, sendo 

esta fidelização benéfica, pois permite estabelecer uma relação de proximidade entre o 

TF e o utente. No entanto, devido à sua inserção num espaço comercial há também muitos 

utentes esporádicos. 

 

1.1. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

O horário de funcionamento é de segunda a quinta das 9:00h às 23:00h, às sextas, 

sábados e vésperas de feriados das 9:00 às 00:00h e aos domingos e feriados das 9:00h às 

22:00h. Este horário está conforme o regulado pela Portaria n.º 14/2013, de 11 de janeiro 

[2]. A FV integra-se ainda no plano de turnos de serviço permanente rotativo, aprovados 

pela Administração Regional de Saúde.  

 

1.2. RECURSOS HUMANOS 

 

A FV cumpre o disposto no Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de agosto, que 

estabelece o regime jurídico deste tipo de estabelecimentos [3]. Deste modo, é composta 

pela Diretora Técnica (DT), Dr.ª Álea Ferreira e mais 25 profissionais, que juntos 

colaboram para uma constante procura pela excelência técnico-profissional e 

consequentemente tornam a farmácia um local exemplar para a prestação de serviços de 

saúde. 
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1.3. ESPAÇO FÍSICO 

 

1.3.1. Espaço exterior  

 

Como já referido, a FV está inserida num espaço comercial e dispõe de duas 

entradas. Uma encontra-se voltada para a parte exterior (ANEXO N), permitindo a 

receção das encomendas diárias. É aqui que se encontra o postigo de atendimento que 

permite a dispensa de medicamentos em noites de serviço permanente. Esta fachada 

apresenta ainda uma cruz verde luminosa característica e um ecrã onde consta a 

informação das farmácias de serviço permanente. 

A outra entrada da farmácia está voltada para o espaço comercial, sendo identificada 

por uma grande placa onde se pode ler “Farmácia Vitória” e destinada ao acesso dos 

utentes (ANEXO O). Nesta fachada, seguindo o descrito no DL nº307/2007, 31 de agosto, 

consta o horário de funcionamento, a direção técnica e proprietários, bem como os 

serviços farmacêuticos prestados.  

 

1.3.2. Espaço interior 

 

Acordando com as Boas Práticas de Farmácia Comunitária e com o descrito no DL 

n.º 307/2007, de 31 de agosto, o espaço interior da FV dispõe de [3,4]:  

- Zona de atendimento ao público: onde se encontram dez balcões de atendimento, 

devidamente equipados e identificados, que funcionam com um serviço de senhas com 

três tipos de atendimentos (senha A para atendimento geral, senha B para atendimento 

prioritário e a senha C para reservas) (ANEXO P). É também nesta zona que se encontram 

expostas as gamas disponíveis de Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC), 

de higiene oral, suplementos alimentares, entre outros. Encontra-se também neste espaço 

uma balança eletrónica para o controlo de peso e altura, duas saídas do robot que entrega 

medicamentos e um frigorífico onde se encontram os medicamentos com especificações 

de acondicionamento entre 2 e 8ºC de temperatura - Produtos Termolábeis (PT).  Ainda, 

e longe do alcance do utente, encontram-se expostos Medicamentos não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM), e na zona interior ao balcão, na parte inferior encontra-se 

gavetas de armazenamento de medicamentos de maior rotatividade, uma gaveta 

específica para medicamentos de uso veterinário, dispositivos médicos, entre outros.  
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- Sala de atendimento personalizado: sala individualizada destinada à prestação de 

serviços especializados como, por exemplo, determinação de parâmetros bioquímicos, 

administração de injetáveis e ocasionalmente permite a realização de rastreios e de 

consultas de nutrição (ANEXO Q). 

 

- Armazém e zona de receção de encomendas: esta área, de acesso limitado, está 

localizada no primeiro andar e comporta todas as condições para a receção de 

encomendas. Nesta zona encontra-se um longo balcão onde existe dois terminais 

informáticos com os respetivos dispositivos de leitura ótica, uma impressora de etiquetas, 

uma impressora tipo FAX/Scanner, telefones e dossiers com toda a informação relativa 

às encomendas. É, portanto, neste local que a equipa da FV receciona as encomendas, faz 

a marcação dos produtos sem o Preço de Venda ao Público (PVP) impresso na embalagem 

e realiza a devolução de produtos.  

A área de armazenamento encontra-se no mesmo espaço físico da área de receção 

de encomendas, e serve fundamentalmente para armazenar grandes quantidades de 

medicamentos, que são organizados por ordem alfabética do seu nome comercial no caso 

dos medicamentos de marca, ou por ordem alfabética da denominação comum 

internacional (DCI) no caso de Medicamentos Genéricos (MG) (ANEXO R). Obedece-

se sempre ao princípio do First Expired, First Out (FEFO), de modo a que sejam 

dispensados primeiro os produtos com Prazo de Validade (PV) mais curto.  São ainda 

armazenados os produtos de puericultura e cosmética, os leites, papas e produtos de 

higiene oral excedentes.  

Esta zona, assim como a restante parte da farmácia, obedece às condições de 

temperatura e humidade necessárias e a sua monitorização é feita a partir de 

termohigrómetros, cujos valores são registados, analisados e arquivados.  

É nesta área que está inserido o robô (ANEXO S), que armazena a maior parte dos 

medicamentos (exceto xaropes, solução orais em ampolas e embalagens de grande 

volume ou com formas diferentes do habitual). O robô permite um controlo rigoroso dos 

PV, uma vez que na entrada é necessário introduzir o PV de cada produto, sendo depois 

os produtos libertados segundo a regra FEFO. Para além deste controlo do PV, esta 

tecnologia apresenta como grande vantagem, a otimização do espaço.  

Existe ainda neste espaço uma sala com todo o devido equipamento para a 

realização das entregas ao domicílio.  
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- Laboratório; 

- Escritório; 

- Instalações sanitárias.  

 

1.4. FONTES DE INFORMAÇÃO E SISTEMA INFORMÁTICO  

 

Por forma a facilitar e otimizar a prestação de serviços de saúde, são necessários 

recursos que possuam informação pertinente e atualizada acerca das caraterísticas dos 

medicamentos (indicações terapêuticas, posologia, interações, contraindicações, etc.) e 

que contribuam para a dispensa segura dos mesmos. Para este efeito, em muito 

contribuem as fontes de informação disponíveis, sendo mesmo considerado obrigatório a 

presença da Farmacopeia Portuguesa e do Prontuário Terapêutico [3,4].  

Além disto, o próprio sistema informático utilizado para auxiliar a dispensa de 

medicação contém informações extremamente úteis. Na FV, o sistema em vigor é o 

Sifarma® 2000 e apresenta-se como um software altamente completo e que suporta todas 

as funções básicas de gestão e prestação de serviços de saúde numa Farmácia Comunitária 

(FC). É através deste sistema que se registam e rececionam encomendas, que se controlam 

e corrigem stocks e PV e que se procede a devoluções, entre muitos outros procedimentos 

de gestão. Quanto ao atendimento ao público, dispõe de uma ficha do produto com várias 

informações pertinentes não só relativamente a grupo farmacoterapêutico, indicações 

terapêuticas, posologia, interações, contraindicações, mas também sobre 

aconselhamentos úteis a prestar ao doente e vários alertas que tornam o tratamento mais 

seguro. As funcionalidades do sistema permitem, também, a existência de fichas para 

cada utente onde há registo automático de todos os produtos adquiridos na farmácia [5]. 
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2. GESTÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 
 

2.1. GESTÃO DE STOCKS  

 

É uma atividade muito importante em FC, em que o principal objetivo é responder 

sempre às necessidades dos utentes através da existência de stocks mínimos e, em 

simultâneo, evitar as ruturas e desperdícios que simbolizam prejuízo para a farmácia. Esta 

atividade requer uma análise minuciosa de inúmeros fatores, como é o caso do perfil de 

compra dos utentes habituais e pontuais, do espaço disponível, dos PV e aspetos 

regulamentares que indicam que as farmácias devem dispor ao utente um stock mínimo 

de três dos cinco medicamentos mais baratos dentro de cada grupo homogéneo [6]. Esta 

atividade de análise-compra é fundamental para garantir a sustentabilidade do 

estabelecimento. 

A FV realiza uma gestão cuidada dos seus produtos passíveis de venda, tendo em 

conta diversos critérios, nomeadamente o perfil dos utentes e suas necessidades, a 

sazonalidade, o registo de vendas, as condições comerciais oferecidas, a disponibilidade 

financeira. 

Este processo de gestão é auxiliado pelo Sifarma® 2000. Na ficha de cada produto é 

possível consultar os movimentos de compras e vendas, para assim racionalizar os stocks 

mínimo e máximo. Quando é atingido o stock mínimo o sistema automaticamente 

adiciona à proposta de encomenda o número de unidades necessárias para que se 

restabeleça o stock máximo, evitando desta forma ruturas de stock.  

 

2.2. GESTÃO DE ENCOMENDAS  

Para reposição de stocks são efetuadas encomendas diretamente aos laboratórios 

ou então aos armazenistas de distribuição grossista. No caso da FV são maioritariamente 

efetuadas encomendas aos armazenistas. 

Diariamente, uma das farmacêuticas responsáveis pelas encomendas realiza a 

mesma com recurso ao sistema informático, como já referido anteriormente. Além das 

encomendas diárias, existem situações de pedidos pontuais, quando o produto não existe 

na farmácia ou é de entrega urgente, que implicam a comunicação via telefone com o 

respetivo fornecedor ou através do Sifarma® 2000 (encomendas instantâneas), sendo 

entregues no horário de entrega mais próximo. 
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Realizam-se encomendas diretas ao laboratório ou seus representantes quando 

economicamente é mais vantajoso, dado normalmente se tratarem de grandes 

quantidades. 

 

2.2.1. Distribuidores 

 

A FV trabalha essencialmente com cinco fornecedores: Alliance Healthcare (o 

principal), OCP Portugal, Empifarma, Proquifa e Plural. As encomendas são realizadas a 

cada fornecedor tendo em conta os benefícios económicos resultantes para a farmácia, a 

periodicidade de entrega das encomendas e a capacidade de resposta do fornecedor a 

devoluções e reclamações.  

 

2.3. RECEÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ENCOMENDAS  

 

A receção e conferência de encomendas é uma atividade de extrema importância, uma 

vez que permite verificar todos os produtos que entram na farmácia.  

As encomendas chegam à farmácia em contentores específicos (“banheiras”), 

devidamente numerados e identificados e acompanhados com a respetiva fatura em 

original e duplicado, ou, no caso de encomendas de grande volume, em caixotes de cartão, 

sendo sempre acompanhadas de um documento identificador da farmácia em destinatário 

e da fatura com os produtos enviados (ANEXO T). Se entre os produtos distribuídos à 

farmácia se encontrarem alguns que necessitam de armazenamento a temperaturas 

inferiores à temperatura ambiente (2-8ºC), PT, estes são enviados em contentores 

térmicos com acumuladores de frio e serão os primeiros a ser conferidos e armazenados 

por questões de estabilidade.  

A encomenda é rececionada através do Sifarma® 2000 e todos os parâmetros da fatura 

são verificados, bem como o estado de conservação dos produtos adquiridos.  

Quando se trata de uma encomenda que foi realizada através do Sifarma® 2000, esta 

já se encontra registada no sistema, ao contrário das encomendas realizadas por telefone, 

que têm ainda se ser criadas no sistema, antes de serem rececionadas. 

Na receção propriamente dita, em primeiro lugar introduz-se o número da fatura e o 

valor faturado com Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), procedendo em seguida 
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à introdução dos produtos disponibilizados na encomenda através de leitura ótica do 

Código Nacional do Produto (CNP).  

Neste processo é fundamental verificar a integridade da embalagem; o CNP, DCI ou 

nome comercial, forma farmacêutica e dosagem; a quantidade faturada vs. quantidade 

enviada; o Preço Impresso na Cartonagem (PIC), caso aplicável e o PV. É ainda 

verificado se o PVP e o PVF correspondem aos indicados na fatura, procedendo-se à sua 

alteração, caso necessário. Nos produtos sem PIC deve-se ainda calcular o PVP em função 

do PVF e do IVA de cada produto, aplicando a margem de lucro estabelecida pela 

farmácia. 

Por fim, confirma-se o número de unidades introduzidas no sistema informático e o 

valor faturado das mesmas, que deverá corresponder com o inscrito na fatura. Quando 

todos os parâmetros coincidem com os dados disponíveis na fatura, a encomenda é 

aprovada.  

As faltas dos produtos e os produtos esgotados são transferidos para a encomenda dos 

“esgotados”, notificados ao INFARMED e mais tarde transmitidas para outro fornecedor. 

No caso de existirem medicamentos identificados como benzodiazepinas ou 

estupefacientes e psicotrópicos é gerado um número que corresponde ao número da fatura 

que é gravado para posterior comparação com o registo deste tipo de medicamentos. 

Durante a fase inicial do meu estágio realizei várias vezes esta atividade de 

conferência e receção de encomendas, o que permitiu um contacto com os produtos 

disponíveis na farmácia e respetiva rotatividade. 

 

2.4. MARCAÇÃO DE PREÇOS  

 

A Lei n.º 25/2011, de 16 de junho, refere que todos os produtos disponíveis na FC 

devem apresentar o PVP marcado com “impressão, etiqueta ou carimbo”, o que faz com 

que todos os produtos sem PIC sejam sujeitos a taxas definidas pela farmácia e cujo preço 

final deve ser marcado no próprio estabelecimento [7].  

Posto isto, o PVP será o somatório do preço de faturação do produto ao 

armazenista/laboratório, de uma margem definida pela farmácia e do IVA. A margem 

definida depende do IVA a que os produtos são sujeitos. 
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A inserção desta informação na embalagem do produto deve garantir que não há 

ocultação de informações importantes para o utente, tais como PV, lote, informação 

técnico-científica e do fabricante.  

 

2.5. ARMAZENAMENTO  

 

O armazenamento é um procedimento extremamente importante em FC que deve 

seguir uma política lógica e organizada de modo a permitir um acesso ótimo aos 

diferentes produtos por parte dos profissionais, no atendimento ao público. É também 

necessário assegurar que os produtos são armazenados em locais com condições ideais 

(temperatura, humidade, proteção da luz e ventilação) de modo a preservar as suas 

características. Este processo, como já referido anteriormente, é realizado por 

termohigrómetros que permitem a verificação de possíveis variações de temperatura e 

humidade, comparando-se ao estabelecido como ideal: 18-25ºC (ou 2-8ºC) e <60%, 

respetivamente [8]. Através deste sistema é possível garantir a manutenção das condições 

de conservação ideais e assegurar a qualidade dos produtos.  

Na FV a maioria dos medicamentos são armazenados no robô, os excedentes e os 

medicamentos que não podem lá ser guardados estão organizados no armazém por ordem 

alfabética do seu nome, no caso dos medicamentos de marca, ou pela DCI, no caso dos 

MG.  

Os produtos que apresentam maior rotatividade e os produtos como PCHC, 

suplementos alimentares e produtos de puericultura encontram-se mais próximos da zona 

de atendimento, para rentabilizar o tempo necessário aquando da dispensa, e por forma a 

serem visíveis pelos utentes. Todos os produtos em excesso são acondicionados no 

armazém. 

Os PT, tais como vacinas e insulinas, são conservados num frigorífico destinado a 

esse efeito.  

Independentemente dos produtos, estes são armazenados segundo a regra FEFO, de 

forma a serem dispensados primeiro os produtos com PV mais curto e assim minimizar 

desperdícios e custos desnecessários e garantir a devida segurança. 

Por fim, os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são armazenados, por 

ordem alfabética da sua designação, num cofre (ANEXO U). Assim, o acesso a estes é 
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mais difícil, permitindo um maior controlo da sua dispensa, como definido pelo DL nº 

15/93, de 22 de janeiro [9]. 

 

A par da receção e conferência de encomendas, o armazenamento foi uma das 

primeiras tarefas que desenvolvi durante o meu estágio. Esta fase é de extrema 

importância pois permite conhecer a organização da FV e dos produtos, por forma a 

efetuar, mais tarde, um atendimento mais eficiente ao utente. 

 

2.6. DEVOLUÇÕES  

 

As devoluções de medicamentos e outro tipo de produtos podem acontecer por 

motivos variados, tais como PV expirado, embalagem danificada, engano no pedido, 

suspensão de comercialização de um produto ou lote pelo INFARMED, entre outros. A 

formalização das devoluções é feita através do Sifarma® 2000 que permite a criação da 

Nota de Devolução (ND), através do preenchimento de vários campos que incluem: o 

produto a devolver, quantidade, identificação da fatura de origem e o motivo de 

devolução. Posto isto, a devolução é comunicada ao armazenista ou laboratório e são 

emitidas três vias (original, duplicado e triplicado) da ND que serão identificadas com o 

carimbo e data de devolução pelo responsável. Estes produtos, tal como indicado pelo DL 

n.º 307/2007, de 31 de agosto, “devem estar segregados dos demais produtos e 

devidamente identificados” para posterior recolha pelo distribuidor aquando da próxima 

entrega de produtos [3]. O responsável pela recolha deverá carimbar e datar o triplicado 

da ND que será posteriormente arquivado na farmácia, para posterior regularização, e 

transportar consigo o original e duplicado.  

O fornecedor, face à devolução, poderá emitir uma Nota de Crédito à farmácia, enviar 

o mesmo produto com as características necessárias ou simplesmente não aceitar, 

reenviando os produtos. 

As notas de crédito também são emitidas quando a farmácia reclama ao fornecedor 

pelo não envio de um produto faturado ou então por PVP mal faturado. Em todas as 

situações estas devem ser posteriormente regularizadas na base de dados do sistema 

informático da farmácia. 
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2.7. CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE 

 

O PV de um medicamento/produto corresponde ao seu período de estabilidade, 

quando são mantidos em determinadas condições de armazenamento previamente 

estabelecidas. De forma a garantir uma maior segurança nos produtos dispensados, o 

controlo do PV dos produtos existentes na farmácia é fundamental.   

Para além da verificação do PV aquando a receção dos produtos, no início de cada 

mês é gerada uma lista pelo sistema informático onde constam todos os medicamentos e 

produtos em stock na farmácia cujo PV está prestes a expirar. Nesta lista (ANEXO V) 

consta o código do produto, a designação, o stock e o PV. Se o PV está próximo da 

expiração, os produtos são recolhidos e devolvidos aos respetivos fornecedores ou 

laboratórios acompanhados de uma nota de devolução. 

Todos os PCHC cujo PV termina nos próximos seis meses devem ser escoados o 

mais rapidamente possível, deste modo, são colocados de parte e identificados como 

produtos com PV a terminar. Por fim, se o PV não está atualizado, é anotada o PV mais 

curto na listagem impressa e posteriormente procede-se à correção dos PV no sistema 

informático. 

Nesta ocasião, aproveita-se ainda para comparar o stock real com o stock que 

consta no sistema informático, assim como com os inventários parciais efetuados. 

 

Durante o período de estágio assisti e contribui, em cada mês, à contagem física 

de determinados produtos. 
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3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE 

SAÚDE 

 

Em conformidade com o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, na FV estão disponíveis 

“medicamentos, substâncias medicamentosas, medicamentos e produtos veterinários, 

medicamentos e produtos homeopáticos, produtos naturais, dispositivos médicos (DM), 

suplementos alimentares e produtos de alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, 

produtos cosméticos e de higiene corporal, artigos de puericultura e produtos de conforto” 

[3].  

 

3.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

 

Entende-se por MSRM aquele que apresente uma ou mais das seguintes caraterísticas: 

“a) possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

b) possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados 

com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; c) contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; d) destinem-se a ser 

administrados por via parentérica”. A dispensa deste tipo de produtos só pode ser feita 

mediante a apresentação de receita médica em modelo ou formado aprovado pelo 

Ministério da Saúde. Dependendo da duração do tratamento a que se destinam, os MSRM 

podem ser classificados como: MSRM renovável (situações crónicas, com validade de 6 

meses), MSRM não renovável (situações agudas, com validade de 30 dias), MSRM 

especial (psicotrópicos e estupefacientes) ou restrito (dispensa exclusiva hospitalar) [10]. 

 

3.1.1. Prescrição médica  

 

Atualmente, encontramos dois tipos principais de prescrição: prescrição manual e 

prescrição eletrónica (com ou sem desmaterialização de receita).  

A prescrição manual é feita através de um documento pré-impresso e, atualmente, só 

pode ser utilizada em situação de falência informática, inadaptação fundamentada do 
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prescritor, prescrição no domicílio ou outras situações num máximo de 40 receitas por 

mês, tal como descrito no artigo 8º da Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho. Em cada 

receita médica podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, sendo que o 

número total de embalagens prescritas não pode ultrapassar o limite de duas por 

medicamento, nem o total de quatro embalagens, exceto quando a dispensa dos 

medicamentos é em quantidade individualizada, para os quais podem ser prescritos até 

quatro embalagens iguais por receita [11]. 

A prescrição eletrónica veio substituir a prescrição manual, revelando-se como um 

método extremamente vantajoso que diminuiu a ocorrência de erros na interpretação de 

receitas manuais durante a dispensa e também durante a prescrição por parte do médico. 

Estas receitas são processadas através do sistema informático, que apenas permite aceder 

aos medicamentos que de acordo com a DCI, dosagem e apresentação poderão ser 

dispensados pela receita, existindo uma verificação pelo CNP, antes da finalização do 

atendimento. Outra vantagem deste tipo de receitas é que, para tratamentos de longa 

duração, poderão ser renováveis, válidas para cada 6 meses. No caso de tratamentos de 

curta duração, a receita já não poderá ser renovada e a validade é de 30 dias [6]. 

3.1.2. Validação da prescrição médica  

 

É necessário a receita atentar a vários parâmetros de forma a ser validada, tais como:  

a) Número da receita; 

b) Local de prescrição; 

c) Identificação do médico prescritor 

d) Identificação do utente; 

e) Entidade financeira responsável; 

f) Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos; 

g) Data de prescrição.  

No entanto, o processo de validação de uma receita manual exige a avaliação de mais 

alguns pontos: aposição da vinheta identificativa do prescritor; aposição da vinheta do 

local de prescrição (caso se aplique); ausência de rasuras, diferentes caligrafias ou 

canetas; receita não renovável, não sendo permitida mais do que uma via da mesma [11]. 
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A prescrição eletrónica em receita desmaterializada (receita sem papel) é 

automaticamente validada pelo sistema informático, indicando qual a medicação que 

pode ou não ser dispensada e comparticipada.  

3.1.3. Dispensa e aconselhamento 

 

O primeiro passo na dispensa de MSRM é a receção da prescrição e avaliação da sua 

validade e autenticidade, conforme o descrito anteriormente. Em seguida é avaliada a 

medicação constante na receita médica, onde deve ser interpretado o tipo de tratamento e 

intenção do prescritor e identificado o medicamento, confirmando a dose, a forma 

farmacêutica, posologia, apresentação, modo de administração e duração do tratamento.  

Depois de reunidos os medicamentos constantes na receita é importante informar o 

utente quanto à utilização do medicamento, bem como esclarecer todas as dúvidas, tais 

como, precauções especiais, contraindicações, reações adversas e interações possíveis. 

Esta informação pode ser reforçada por escrito, para que o utente a consulte 

posteriormente.  

Uma vez que, na maioria das vezes, o último profissional de saúde com o qual o utente 

contacta antes de dar inicio à terapêutica é na farmácia, deve ser sempre assegurado que 

o utente deixa a farmácia com o todo o conhecimento necessário para que se verifique um 

uso correto, racional, seguro e eficaz dos medicamentos. 

Quando se trata de uma receita manual, o procedimento começa pela introdução dos 

medicamentos prescritos no sistema informático e de seguida é selecionado o plano de 

comparticipação, introdução do número da receita e leitura dos códigos do local de 

prescrição e do médico prescritor. Por fim, o profissional de farmácia procede à 

verificação dos produtos dispensados, emite a fatura e imprime no verso da receita o 

documento de faturação. Este documento tem de ser assinado pelo utente, para que este 

assegure que recebeu os medicamentos que constam na receita. Cada receita manual é 

duplamente verificada por dois profissionais, assinado por ambos e carimbado.  

No caso das receitas eletrónicas, o procedimento é mais simples, só é necessário 

introduzir os códigos da receita e a introdução dos medicamentos prescritos é automática. 

Assim, depois disto, apenas se faz a recolha dos medicamentos e respetiva verificação, 

com posterior emissão da fatura. 

Nos casos em que a farmácia não possui algum dos medicamentos prescritos e/ou 

produtos pretendidos pelo cliente, o Sifarma® 2000 permite que se verifique durante o 
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ato de dispensa se os habituais fornecedores da farmácia possuem o produto e, em caso 

afirmativo, se realize uma reserva do mesmo. Assim, é emitido um talão de reserva que 

contém os dados do(s) medicamento(s) reservado(s) e do utente, para que este o(s) possa 

levantar mais tarde. Na FV é possível fazer reservas de produtos tanto ao balcão como 

por contacto telefónico.  

3.1.4. Códigos bidimensionais 

 

A contrafação de medicamentos é um problema global com consequências para a 

saúde pública e economia. O maior risco está na utilização da internet como meio de 

comercialização de medicamentos falsificados. 

De forma a resolver problemas relacionados à falsificação de medicamentos, 

foram implementados dispositivos de segurança que figuram nas embalagens dos 

medicamentos para uso humano. O Regulamento Delegado (UE) 2016/161 estabelece um 

sistema em que a identificação e a autenticação dos medicamentos são garantidas por uma 

verificação de extremo a extremo de todos os medicamentos dotados de dispositivos de 

segurança, completada pela verificação pelos grossistas de certos medicamentos em 

maior risco de falsificação. 

Através deste sistema é possível identificar e verificar a autenticidade de cada 

embalagem de um medicamento durante todo o período em que o medicamento 

permanecer no mercado e o tempo adicional necessário para a devolução e a eliminação 

da embalagem depois de caducado o prazo de validade. 

A inclusão no identificador único do código do produto, do número nacional de 

reembolso e de identificação, do número do lote e do prazo de validade contribui para a 

segurança dos doentes ao facilitar os procedimentos de recolha, retirada e devolução, bem 

como a farmacovigilância neste setor. 

O identificador único é codificado num código de barras bidimensional, utilizando 

uma estrutura e uma sintaxe de dados normalizadas para que possa ser corretamente 

reconhecido em toda a União e descodificado por equipamentos de leitura ótica comuns, 

assim, no ato de dispensa a autenticidade e integridade dos dispositivos de segurança 

colocados na embalagem são verificados. Esta verificação é um passo essencial para 

garantir a autenticidade dos medicamentos e revela se a embalagem foi aberta ou alterada 
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desde que saiu das instalações do fabricante, assegurando assim que o conteúdo da 

embalagem é autêntico. [12] 

Tive também a oportunidade de experienciar este sistema de segurança na FV, 

visto ter sido implementado aquando o meu período de estágio. 

3.1.4. Regimes de comparticipação de medicamentos 

 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é a entidade de comparticipação que abrange um 

maior número de utentes, sendo a sua comparticipação consoante o escalão em que se 

insere a medicação.  

Existem ainda regimes especiais de comparticipação: 

 - Regime especial de comparticipação para pensionistas (pensionistas cujo 

rendimento total anual seja igual ou inferior a catorze vezes a retribuição mínima mensal 

garantida em vigor no ano civil transato); 

 - Regime especial de comparticipação para patologias especiais (p.e. Lúpus).  

Assim, para facilitar a inserção do correto sistema de comparticipação durante a 

dispensa, o software apresenta uma lista de todos os sistemas de comparticipação 

possíveis para posterior seleção. 

Existem ainda subsistemas de saúde, onde se verifica um regime de 

complementaridade de comparticipações, como é o caso de seguros de vida, Caixa Geral 

de Depósitos (CGD) e Serviços de Assistência Médico Social (SAMS), nestes casos para 

além da comparticipação estabelecida pelo Estado, o utente beneficiará de uma 

percentagem de comparticipação adicional. Nestes casos, no final do atendimento, é 

impresso automaticamente pelo sistema um documento que irá posteriormente ser 

assinado pelo utente. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de contactar com comparticipações especiais 

e subsistemas de comparticipação. 

3.1.5. Conferência de receituário  

 

Devido ao progressivo desenvolvimento das receitas médicas, as receitas manuais 

cada vez menos comuns. Assim sendo, na FV, a conferência do receituário é uma tarefa 

que se está a tornar progressivamente mais escassa. Neste processo, as receitas são 

inicialmente divididas pelo dia em que foram aviadas para assim se proceder à 
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digitalização de todas as receitas. Após este processo, são organizadas segundo o plano e 

o lote a que pertencem, sendo que, cada lote é constituído por 30 receitas. 

Durante a conferência devem ser verificados mais uma vez aspetos importantes 

da receita como: se está assinada pelo médico prescritor, carimbada e datada, se está 

dentro do prazo de validade e apresente sistema de comparticipação. 

 

3.1.6. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes  

 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, pelo risco de habituação e 

dependência (física ou psíquica) e ainda por riscos de ser usado para fins ilícitos, estão 

sujeitos a uma legislação especial para a sua aquisição e venda. As substâncias 

medicamentosas classificadas como medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

encontram-se listadas nas tabelas I e II do DL n.º 15/93, de 22 de janeiro e n.º 1 do 

Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, no 86º artigo [6,11].  

A dispensa deste tipo de medicamentos exige procedimentos excecionais e só pode 

ser feita mediante apresentação de receita médica.  

No ato da dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes o sistema 

informático requer o preenchimento de uma série de informações relativas ao utente, ao 

médico prescritor e ao adquirente. É de salientar que o adquirente deve ser portador do 

bilhete de identidade/cartão de cidadão válido, não podendo ser requeridos por menores 

ou portadores de doenças mentais. 

No final da venda, é impresso um documento com um número sequencial único que 

contém os dados relativos à venda e que deverá ser arquivado durante, pelo menos, três 

anos, permanecendo este registo também no sistema informático [6].  

 

3.1.7. Medicamentos manipulados 

 

Segundo o DL n.º 95/2004, de 22 de abril, um medicamento manipulado representa 

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

responsabilidade de um farmacêutico”. Numa fórmula magistral são seguidas as 

indicações que constam na receita médica que especifica o doente a quem o medicamento 

se destina. Já o preparado oficinal diferencia-se do anterior por ser um medicamento 

preparado de acordo com as indicações de uma farmacopeia ou de um formulário [13].  
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Os medicamentos manipulados comparticipados constam no Despacho n.º 

18694/2010, 18 de novembro, e seguem as mesmas regras dos medicamentos no que diz 

respeito à validade da prescrição. No caso de prescrição eletrónica materializada ou 

manual, estes medicamentos têm de ser prescritos isoladamente [14]. 

 

3.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

 

Atendendo ao disposto no n.º 3 do artigo 3.º do DL n.º 209/94, de 6 de Agosto, 

consideram-se medicamentos não sujeitos a receita médica “as substâncias ou associações 

de substâncias utilizadas na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças, bem como 

outros produtos que, não sendo utilizados para aqueles fins, sejam tecnicamente 

considerados medicamentos, devendo relativamente a todos eles encontrar-se 

demonstrada uma relação risco/benefício, claramente favorável à sua utilização e cujo 

perfil de segurança se encontre bem estudado e seja aceitável no contexto da 

automedicação” [15]. 

A existência de medicamentos que podem ser adquiridos nas farmácias sem receita 

médica permite que o TF aconselhe a sua toma aos utentes, sem que estes necessitem de 

comparecer a uma consulta médica ou de forma a melhorar a situação até o fazerem. Isto 

acontece em situações em que está presente um transtorno menor de saúde, de curta 

duração e autolimitante, como em casos de diarreia, constipações, queimaduras de 

primeiro grau, etc.  

Este aconselhamento deve sempre ser acompanhado de informações sobre a forma de 

administração, posologia e duração do tratamento, assim como da sugestão de medidas 

não farmacológicas que possam ser aplicadas para o seu apoio. Para além disso, é 

importante informar o utente sobre quais as circunstâncias em que deve consultar um 

médico. 

Durante o estágio surgiram diversas situações de aconselhamento e de automedicação 

e apercebi-me da importância do profissional de farmácia nestes casos, constatando que 

é de facto um trabalho enriquecedor e que exige um grande conhecimento. Verifiquei que 

os MNSRM a que os utentes mais recorrem são laxantes e obstipantes, antigripais, 

analgésicos e antiácidos. 
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3.3. MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS 

 

Define-se como medicamento veterinário “toda a substância, ou associação de 

substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no 

animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico veterinário ou, exercendo uma 

ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar 

funções fisiológicas” e o seu regulamento está ao encargo da Direção-Geral de 

Alimentação e Veterinária [16]. Este tipo de produtos não é comparticipado.  

 

Na FV é possível encontrar uma grande variedade deste tipo de medicamentos, desde 

desparasitantes externos (Frontline®, Advantix®) e internos (ParaVet®) a 

anticoncecionais (Pilusoft®, Megecat®).  

 

3.4. DISPOSITIVOS MÉDICOS  

 

Em acordo com o DL n.º 145/2009, de 17 de junho, é classificado como DM “qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente 

ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado 

especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom 

funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano 

não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos”, 

apresentando várias aplicações [17]. Este tipo de produto pode ser incluído em uma de 

quatro classes de risco (I, IIa, IIb e III), cuja classificação conta com critérios como, riscos 

decorrentes da conceção e fabrico do DM e invasividade ao corpo humano. 

A FV, novamente, apresenta uma oferta variada deste tipo de produtos, desde material 

de penso, material ortopédico, compressas, testes de gravidez, seringas, tiras e lancetas 

para controlo da glicemia, entre outros.  

 

3.5. PRODUTOS COSMÉTICOS E HIGIENE CORPORAL  

 

Segundo o DL n.º 296/98, de 25 de Setembro, entende-se como produto cosmético 

“qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas 
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partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, 

unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a 

finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e 

ou proteger ou os manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais” [18].  

A FV coopera com várias marcas de PCHC, como Bioderma®, Uriage®, La Roche-

Posay®, SVR®, Isdin®, Vichy®, Filorga®, D’Aveia®, entre outras, e ostenta uma 

enorme diversidade de produtos, o que permite responder à procura do utente.  

Durante o estágio tive oportunidade de participar em diversas formações de algumas 

destas marcas, ficando assim a conhecer as diversas ofertas que existem dentro dos 

PCHC. 

 

3.6. SUPLEMENTOS ALIMENTARES  

 

Pelo DL n.º 136/2003, de 28 de junho, define-se como suplementos alimentares 

“géneros alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o regime 

alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias 

nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico”, não podendo constar indicação 

de qualquer tipo de propriedade de prevenção, tratamento ou cura de doenças humanas. 

A rotulagem destes produtos segue regras devendo constar, entre outros, a menção de que 

“não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado” e a toma 

diária recomendada [19].  

Novamente, a FV dispõe aos seus utentes uma grande diversidade de produtos. Nesta 

área, a grande maioria dos produtos procurados pretendem resolver problemas 

relacionados com o stress e fadiga (Advancis®, Win-fit®), para melhoria do desempenho 

escolar (Cerebrum®, Memophante®) e os suplementos alimentares drenantes e 

termogénicos (Depuralina®, Drenoslim®).  

 

3.7. PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL  
 

O DL n.º 74/2010, de 21 de junho, estipula que “os géneros alimentícios destinados a 

uma alimentação especial são aqueles que, devido à sua composição especial ou a 

processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo 
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corrente, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais especiais de determinadas 

categorias de pessoas”. Deste modo, são indicados para situações de perturbações 

metabólicas e de assimilação, certas condições fisiológicas que beneficiem da ingestão 

controlada de alimentos e lactentes ou crianças [20].  

Na FV, este tipo de produtos corresponde essencialmente aos leites e papas (NAN®, 

Nestlé®, Nutriben®, etc) disponíveis para bebés e crianças, os quais apresentam uma 

grande procura.  

 

3.8. ARTIGOS DE PUERICULTURA  

 

Os artigos de puericultura englobam “qualquer produto destinado a facilitar o sono, o 

relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças” [21]. Desta forma, este 

tipo de produtos inclui desde chupetas, biberões e tetinas a artigos de higiene e fraldas.  

Sem fugir à regra, há uma grande oferta destes produtos na FV. As principais marcas 

disponíveis incluem a Chicco®, Mustela®, Uriage®, Isdin®, Libero®, etc.  

 

3.9. MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

 

Entende-se por medicamento homeopático, medicamento obtido a partir de 

substâncias denominadas por stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com 

um processo de fabrico existente na Farmacopeia Europeia ou, caso não exista, numa 

farmacopeia oficial de um Estado Membro [10]. 

Na FV estão disponíveis vários medicamentos homeopáticos dos laboratórios 

Boiron®, como por exemplo, arnigel, oscillococcinum, stodal, entre outros. 
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4. OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS 
 

A FV dispõe ao serviço dos seus utentes vários outros serviços para além do ato de 

dispensa de medicação. Entre estes serviços, encontra-se a determinação de parâmetros 

antropométricos, fisiológicos e bioquímicos, administração de injetáveis (vacinas fora do 

plano de vacinação), o serviço VALORMED, farmacovigilância e entregas ao domicílio. 

 

4.1. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS, FISIOLÓGICOS 

E BIOQUÍMICOS  

 

Entre os serviços adicionais disponíveis na FV, a determinação de parâmetros 

antropométricos, fisiológicos e bioquímicos é, sem dúvida, o mais procurado. A 

determinação deste tipo de parâmetros é feita de forma privativa, na sala de atendimento, 

e os dados são registados num cartão de acompanhamento. Na FV é possível realizar a 

determinação do peso, altura, glicemia corporal, colesterol total e pressão arterial. 

 

À determinação da glicemia está inerente a desinfeção do local e material, colocação 

de luvas e desinfetar o dedo a ser picado. Posteriormente com o auxílio da lanceta é 

extraído o sangue para a tira teste, já introduzida no aparelho medidor que nos dará o 

valor de glicemia. 

A Glicemia corporal deve estar de acordo com os seguintes valores [22]: 

- Glicemia em jejum ≤ 126 mg/dl;  

- Glicemia ocasional ≤ 200 mg/dl. 

No caso do colesterol total, o procedimento já é mais complexo. Para uma correta 

medição é necessária uma grande quantidade de sangue para preencher o local da tira, 

que é depois colocado no aparelho para medição.  

O valor deve ser < 190 mg/dl, segundo a Norma da Direção Geral da Saúde (DGS) 

sobre a Abordagem Terapêutica das Dislipidemias no Adulto [23]. 

 

Quanto à medição da hipertensão arterial é importante verificar se o utente se encontra 

relaxado, em caso negativo, deixar repousar pelo menos 5 minutos e se não ingeriu café 
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na última hora. O utente deve apresentar o membro superior desnudado e apoiar o braço 

à altura do coração para uma correta medição. 

Segundo a Norma da DGS sobre Hipertensão Arterial, os valores de referência são 

os seguintes [24]: 

 

Tabela 1- Valores de referência para a pressão arterial 

 

Categoria Pressão Arterial 

Sistólica, mm Hg 

 Pressão Arterial 

Diastólica, mm Hg 

Ótima < 120 e < 80 

Normal 120 – 129 e/ou 80 – 84 

Normal alta 130 – 139 e/ou 85 – 89 

Hipertensão Grau 

I 

140 – 159 e/ou 90 – 99 

Hipertensão Grau 

II 

160 – 179 e/ou 100 – 109 

Hipertensão Grau 

III 

≥ 180 e/ou ≥ 110 

Hipertensão 

sistólica isolada 

≥ 140 e < 90 

 

 

Durante o período de estágio tive oportunidade de, por várias vezes, realizar testes 

de determinação de glicemia e colesterol, assim como determinação da pressão arterial. 

 

4.2. VALORMED  

 

Surge em 1999 como uma sociedade sem fins lucrativos que se dedica à “gestão dos 

resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso”, e resulta da colaboração 

entre a Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias.  

A VALORMED assegura a recolha e tratamento de medicamentos já não utilizados 

(por exemplo por expiração do PV), materiais de acondicionamento e embalagem 
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(cartonagens vazias, folhetos informativos, blisters, ampolas, etc.) com ou sem resíduos 

de medicamentos ou outros componentes (por exemplo, acessórios de administração) 

[25].  

Quando os contentores estão cheios, são devidamente fechados para posteriormente 

ser feito o seu registo no Sifarma® 2000, através do CNP que o contentor apresenta. Após 

este processo é emitido um talão com a identificação do contentor do Valormed que 

deverá ser assinado pelo responsável e colocado no devido contentor.  

 

4.3. FARMACOVIGILÂNCIA  

 

Esta é a atividade de saúde pública que tem por objetivo a identificação, 

quantificação, avaliação e prevenção dos riscos associados ao uso dos medicamentos em 

comercialização, permitindo o seguimento dos possíveis efeitos adversos dos 

medicamentos. Cabe também aos profissionais de saúde em farmácia comunitária 

comunicar suspeitas de reações adversas e em caso de haver uma reação adversa, esta 

deve ser devidamente notificada [26]. 

 

4.4. ENTREGA DE MEDICAÇÃO AO DOMICÍLIO  

 

A FV disponibiliza o serviço de entregas ao domicílio. Com esta atividade 

diferencia-se das restantes farmácias da zona, aumentando assim a fidelização e satisfação 

de um maior número de clientes.  

A organização deste serviço pertence a um conjunto de colaboradores da equipa 

que prepara a medicação consoante os pedidos (telefónicos ou por e-mail) e é responsável 

pela sua distribuição. Esta distribuição é feita aos domicílios ou às empresas onde as 

respetivas pessoas trabalham, que apresentam protocolo com a FV. 

A FV estabelece ainda protocolos com instituições e lares, onde para além das 

entregas fornece um serviço especializado em unidose para os utentes destas instituições. 
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CONCLUSÃO 
 

Como já referido, o estágio é uma parte fundamental de aprendizagem, onde é 

possível ter contacto com a realidade e conciliar com os conhecimentos teóricos.  

Considero que estas duas vertentes de estágio que experienciei foram muito 

enriquecedoras para o meu futuro profissional. 

No meu primeiro período de estágio tive a possibilidade de passar por todas as 

etapas realizadas pelo TF no CHMA e gradualmente fui ganhando mais experiência, mais 

competências técnicas e científicas e sobretudo autonomia. Fiquei com uma ideia muito 

completa de como funciona a estrutura da farmácia hospitalar, assim como a relação da 

farmácia com os restantes serviços hospitalares, permitindo a prestação dos devidos 

cuidados de saúde ao doente. 

Na FC, segundo período deste estágio de integração à vida profissional, tive 

também oportunidade de experienciar grande parte dos procedimentos realizados pelo TF 

na FV, uma farmácia em que a afluência e procura são enormes e consequentemente com 

elevada diversidade de medicamentos e outros produtos de saúde. Inicialmente, com o 

trabalho de back office, foi me possível conhecer os produtos existentes na farmácia, a 

sua rotatividade e armazenamento, o que se demonstrou ser muito útil para a fase posterior 

de atendimento ao público. O atendimento foi sem dúvida a tarefa mais complexa do 

estágio, pois exige muita responsabilidade e conhecimento. Considero que consegui 

ultrapassar todas as dificuldades e evoluir gradualmente neste tempo de estágio, 

nomeadamente no atendimento ao público. Nada disto seria possível sem o apoio de toda 

a equipa da FV, sempre dispostos a ajudar, transmitir conhecimentos e a proporcionarem 

um ambiente de trabalho incrível. 

Em suma, este estágio final foi muito importante, pois permitiu uma preparação 

para o mercado de trabalho e enriquecer o conhecimento. É um grande meio que nos deixa 

mais preparados para a realidade profissional. 
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ANEXOS 

ANEXO A 
 

Pedidos de transferência entre armazéns  
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ANEXO B  
 

Guia de transporte de um pedido de transferência entre armazéns 
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ANEXO C 
 

Ficha de preparação de manipulados 
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ANEXO D 
 

Folha de registo de rotulagem 

 

 

 



70 
 

ANEXO E 
 

Mapa terapêutico da DIDDU 
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ANEXO F 

Mapa de alteradas da DIDDU 
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ANEXO G 
 

 

Protocolo de entrega de medicamentos que necessitam de refrigeração   
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ANEXO H 
 

Pedido de reposição de stock da DC 
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ANEXO I 
 

Satisfação de pedido da DC 
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ANEXO J 
 

Perfil da unidade móvel do serviço de urgência 
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ANEXO K 
 

Impresso de medicação de urgência e reposição de stocks 
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ANEXO L 
 

Perfil de injetáveis de grande volume do serviço de medicina 
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ANEXO M 
 

Requisição de protocolos para cirurgia de ambulatório 

 

 

 

 

Figura 19- Frigorífico de 

armazenamento de produtos 

termolábeis 
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ANEXO N 

 

Espaço exterior da Farmácia Vitória 
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ANEXO O 

 

Entrada principal /destinada aos utentes 
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ANEXO P 

 

Espaço interior da Farmácia Vitória 
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ANEXO Q  

 

Sala de atendimento personalizado 
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ANEXO R 

 

Armazém de medicamentos e outros produtos de saúde  
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ANEXO S 

 

Robô 
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ANEXO T 

 

Exemplo de Fatura  
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ANEXO U 

 

Cofre de armazenamento dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 
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ANEXO V 

 

Lista de controlo de Prazos de Validade 

 

 

 

 




