
RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Licenciatura em Farmácia

.

ANDREIA CAROLINA SIMÕES MOURA

julho | 2019

j

ic
e
n
ci

a
tu

ra
 e

m
 F

a
rm

á
ci

a



 

 
 

 

 

 

 

 

 

R E L A T Ó R I O  D E  E S T Á G I O  D E  

I N T E G R A Ç Ã O  À  V I DA  

P R O F I S S I O N A L  

 
 
 

 

ANDREIA CAROLINA SIMÕES MOURA 

 

 CURSO FARMÁCIA - 1º CICLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

julho|2019 

Escola Superior de Saúde 

Instituto Politécnico da Guarda 

 



 
 

 

 

 

 

Escola Superior de Saúde 

Instituto Politécnico da Guarda 

 
 
 

 
 

CURSO FARMÁCIA - 1º CICLO  

4º ANO - ANUAL 

 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO 

À VIDA PROFISSIONAL 

 

ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA E FARMÁCIA HOSPITALAR 

 

 

 

 

ANDREIA CAROLINA SIMÕES MOURA 

ORIENTADOR: MÁRCIO JOSÉ DE ABREU MARQUES RODRIGUES  

 SUPERVISORES: Dr. HENRIQUE ALMEIDA VIEIRA DA FARMÁCIA ALLA E TÉCNICAS 

SUPERIORES DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA MARIA TERESA COELHO E MÁRCIA 

ALEXANDRA CORREIA DO CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO  

 

 

 

 

julho|2019



 

 

ACRÓNIMOS/SIGLAS 

AFP- Associação de Farmácias de Portugal  

AIM- Autorização de Introdução no Mercado 

ANF- Associação Nacional de Farmácias  

AO- Assistente Operacional 

APF- Armazém de Produtos Farmacêuticos  

APIFARMA- Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica 

AUE- Autorização de Utilização Especial 

CA- Certificado de Análises  

CAUL- Certificado de Autorização de Utilização de Lote  

CCF- Centro de Conferência  

CdM- Circuito do Medicamento 

CFT- Comissão de Farmácia e Terapêutica  

CFLv- Câmara de Fluxo de Ar Laminar Vertical  

CHUP- Centro Hospitalar Universitário do Porto  

CICA- Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório 

CIM- Centro de Informação do Medicamento  

CIMI- Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde  

CMIN- Centro Materno Infantil do Norte Dr. Albino Aroso  

CTC- Centro de Terapêutica Combinada 

DC- Distribuição Clássica  

DCI- Denominação Comum Internacional  

DID- Distribuição Individual Diária 



 

 

DM- Dispositivo Médico  

DSN- Distribuição de Stocks Nivelados  

DT- Diretor Técnico  

EPI- Equipamento de Proteção Individual  

FA- Farmácia ALLA  

FEFO- First Expire, First Out 

FGP- Formulário Galénico Português  

FNM- Formulário Nacional de Medicamentos  

FIFO- First in, First out  

FP- Farmacopeia Portuguesa  

GHAF- Gestão Hospitalar de Armazéns e Farmácia  

GROQUIFAR- Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos  

HEPA- High Efficiency Particulate Air Filtre 

HJU- Hospital Joaquim Urbano  

HLS- Hospital Logistics System  

HMP- Hospital Maria Pia  

HGSA- Hospital Geral de Santo António  

ICBAS- Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar  

INFARMED- Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P  

IVA- Imposto sobre o Valor Acrescentado  

MFH- Manual da Farmácia Hospitalar 

MJD- Maternidade Júlio Dinis  

MNSRM- Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  



 

 

MSRM- Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

MUV- Medicamentos de Uso Veterinário  

NP- Nutrição Parentérica  

OF- Ordem dos Farmacêuticos  

PDA- Personal Digital Assistant 

PNV- Plano Nacional de Vacinação  

PRM- Problemas Relacionados com Medicamentos  

PTGO- Prova de Tolerância à Glicose Oral  

PUV- Produtos de Uso Veterinário 

PVA- Preço de Venda ao Armazenista  

PVP- Preço de Venda ao Público  

RCM- Resumo das Caraterísticas do Medicamento 

RQ- Requisição 

SC- Serviço Clínico 

SNS- Serviço Nacional de Saúde  

SV- Simposium Veterinário  

TSDT- Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica  

UC- Unidade Curricular  

UE- Unidade de Estéreis 

UFA- Unidade de Farmácia de Ambulatório  

UFO- Unidade de Farmácia Oncológica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Quero agradecer a toda a equipa da Farmácia ALLA toda a disponibilidade e 

recetibilidade prestadas. Um grande obrigada a todos vocês, que sempre me 

demonstraram o verdadeiro significado de companheirismo, interajuda, 

profissionalismo e bom espírito de equipa. Agradeço também aos Serviços 

Farmacêuticos do Centro Hospitalar Universitário do Porto, em especial às técnicas 

Teresa e Márcia, que me acompanharam neste percurso. Obrigada por toda a atenção 

e transmissão de conhecimentos, que me fizeram crescer tanto a nível pessoal como 

profissional e que fizeram com que admirasse ainda mais esta profissão.  

O meu sincero obrigada!  

Este agradecimento é também dirigido à Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico da Guarda, em especial ao meu professor orientador, Márcio Rodrigues, 

que sempre se demonstrou disponível para qualquer dúvida ou problema.  

E por último, agradecer aos meus familiares e colegas de estágio que comigo 

partilharam também grandes momentos, agradecer toda a compreensão, carinho e 

confiança depositados ao longo desta etapa.  

 

A todos, muito obrigada!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSAMENTO  

“O teu trabalho vai preencher uma boa parte da tua vida, e a única maneira de seres, 

verdadeiramente satisfeito, é fazeres o que acreditas ser um ótimo trabalho. E a única 

maneira de fazeres um ótimo trabalho, é amares o que fazes.” 

(Steve Jobs)



 

  

ÍNDICE DE FIGURAS  

Figura 1-Exterior da Farmácia ........................................................................................ 18 

Figura 2- Zona de Atendimento ao Público.................................................................... 20 

Figura 3- Zona de Atendimento ao Público.................................................................... 20 

Figura 4- Armazém Principal ......................................................................................... 22 

Figura 5- Armazém Principal ......................................................................................... 22 

Figura 6- Armazém Principal: Zona de Xaropes e Soluções Orais ................................ 23 

Figura 7- Gabinete de Atendimento ao Utente ............................................................... 24 

Figura 8- Laboratório...................................................................................................... 26 

Figura 9- Edifício Neoclássico ....................................................................................... 53 

Figura 10- Edifício Dr. Luís de Carvalho ....................................................................... 53 

Figura 11- Vantagens do GHAF ..................................................................................... 59 

Figura 14- Circuito do Medicamento ............................................................................. 63 

Figura 15- Zona de Receção de Encomendas ................................................................. 65 

Figura 16- Tipos de Armazém no Centro Hospitalar Universitário do Porto ................ 68 

Figura 17- Sistemas de Distribuição do Centro Hospitalar Universitário do Porto ....... 71 

Figura 18- Células da distribuição individual diária ...................................................... 78 

Figura 19- Torre da distribuição individual diária.......................................................... 78 

Figura 20- Gavetas do C'S .............................................................................................. 79 

Figura 21- Frigorífico da DID ........................................................................................ 79 

Figura 22- Material de Penso.......................................................................................... 80 

Figura 23- Nutrição Entérica .......................................................................................... 80 

Figura 26- Supermercado ............................................................................................... 84 

Figura 27- Esquema do Circuito da DID ........................................................................ 84 

Figura 28- Farmacotecnia da CHUP .............................................................................. 87 

Figura 29- Laboratório de Não-Estéreis ......................................................................... 88 

Figura 30- Manipulado de Pasta de Lasar ...................................................................... 89 

Figura 31- Exemplo de Reidentificação ......................................................................... 97 

 

 

 

 

 



 

  

ÍNDICE DE TABELAS  

Tabela 1- Marcas e Gama de Produtos ........................................................................... 43 

Tabela 2- Valores de referência para a glicémia ............................................................ 48 

Tabela 3- Valores de referência do colesterol total e triglicerídeos ............................... 49 

Tabela 4- Medicamentos com Procedimentos Especiais ................................................ 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ÍNDICE 
 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 13 

CAPÍTULO I – FARMÁCIA COMUNITÁRIA .................................................................... 15 

1. ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA ALLA ........................................................................ 15 

1.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA ....................................................................................... 15 

1.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ................................................................................. 15 

1.3. RECURSOS HUMANOS .................................................................................................... 16 

1.4. CARATERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ....................................................................... 17 

1.4.1. Zona de atendimento ao público .................................................................................... 19 

1.4.2. Zona de receção de encomendas .................................................................................... 20 

1.4.3. Zona de armazenamento ................................................................................................ 21 

1.4.4. Gabinete de atendimento ao utente ............................................................................... 24 

1.4.5. Gabinete da direção técnica ........................................................................................... 25 

1.4.6. Instalações sanitárias ...................................................................................................... 25 

1.4.7. Quarto e sala de estar para funcionários ...................................................................... 25 

1.4.8. Laboratório ...................................................................................................................... 25 

1.5. SISTEMA INFORMÁTICO ................................................................................................ 26 

2. INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO CIENTÍFICA ................................................... 28 

3. APROVISIONAMENTO E ARMAZENAMENTO .......................................................... 29 

3.1. SELEÇÃO DE FORNECEDORES E APROVISIONAMENTO ........................................ 29 

3.2. GESTÃO DE ENCOMENDAS ........................................................................................... 29 

3.2.1. Receção e conferência de encomendas........................................................................... 29 

3.2.2. Elaboração e transmissão de encomendas .................................................................... 32 

3.2.2.1. Projeto via verde do medicamento.............................................................................. 33 

3.2.3. Devoluções ........................................................................................................................ 34 

3.2.4. Marcação de preços ......................................................................................................... 35 

3.3. CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE ................................................................... 35 

3.4. ARMAZENAMENTO ......................................................................................................... 36 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE .................. 37 

4.1 DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA ........................... 37 

4.2. DISPENSA DE MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS ........... 40 

4.3. ENTIDADE DE COMPARTICIPAÇÃO ............................................................................ 41 

4.4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA ................ 41 

4.4.1. Automedicação ................................................................................................................ 42 

5. ACONSELHAMENTO E DISPENSA DE PRODUTOS DE SAÚDE ............................. 43 

5.1. PRODUTOS DE DERMOFARMÁCIA, COSMÉTICA E HIGIENE ................................ 43 



 

  

5.2. PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E DIETÉTICA .................................. 44 

5.3. PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ................... 44 

5.4. MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO (MUV) E PRODUTOS DE USO 

VETERINÁRIO .......................................................................................................................... 45 

5.5. DISPOSITIVOS MÉDICOS ................................................................................................ 46 

5.6. MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS ............................................................................. 46 

6. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA ALLA .................. 47 

6.1. GLICÉMIA .......................................................................................................................... 47 

6.2. PRESSÃO ARTERIAL........................................................................................................ 48 

6.3. COLESTEROL E TRIGLICERÍDEOS ............................................................................... 48 

7. CONTABILIDADE E GESTÃO ......................................................................................... 50 

7.1. CONFERÊNCIA E FATURAÇÃO DO RECEITUÁRIO ................................................... 50 

CAPÍTULO II – FARMÁCIA HOSPITALAR ...................................................................... 52 

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO (CHUP) .................................. 52 

1. CARATERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO CHUP ............................. 54 

1.1. FORMULÁRIO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ...................................................... 54 

1.2. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA ....................................................................................... 54 

1.3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ................................................................................. 55 

1.4. RECURSOS HUMANOS .................................................................................................... 55 

2. SERVIÇOS E GESTÃO DA FH .......................................................................................... 56 

2.1. ESPAÇO FÍSICO ................................................................................................................. 56 

2.2. SISTEMA INFORMÁTICO ................................................................................................ 58 

2.3. AUTOMAÇÃO .................................................................................................................... 59 

2.4. SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE .................................................................... 60 

2.5. GESTÃO DE RISCO ........................................................................................................... 62 

3. CIRCUITO DO MEDICAMENTO ..................................................................................... 63 

3.1. APROVISIONAMENTO E GESTÃO DE STOCKS ........................................................... 64 

3.1.1. Seleção e aquisição .......................................................................................................... 64 

3.2. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS ........................................................ 65 

3.3. ARMAZENAMENTO ......................................................................................................... 68 

3.3.1. CMIN ................................................................................................................................ 70 

3.4. DISTRIBUIÇÃO .................................................................................................................. 70 

3.4.1. Distribuição Clássica ....................................................................................................... 71 

3.4.1.1. Distribuição de soluções de grande volume, antisséticos e desinfetantes ................ 74 

3.4.2. Controlo dos prazos de validade .................................................................................... 75 

3.4.3. Reposição por stocks nivelados ....................................................................................... 76 

3.4.4. Distribuição Individual Diária (DID) ............................................................................ 77 

3.4.5. Circuitos especiais de distribuição ................................................................................. 84 



 

  

3.4.6. Distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório ......................... 86 

3.5. FARMACOTECNIA ........................................................................................................... 86 

3.5.3. Produção de Medicamentos Não-Estéreis ..................................................................... 87 

3.5.4. Produção de Medicamentos Estéreis ............................................................................. 89 

3.5.4.1. Nutrição Parentérica .................................................................................................... 90 

3.5.4.2. Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) ................................................................... 92 

3.6. Fracionamento e Reembalamento .................................................................................... 95 

CONCLUSÃO ........................................................................................................................... 98 

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 99 

ANEXOS .................................................................................................................................. 102 

I- CERTIFICADO DA FORMAÇÃO DE “INFEÇÕES FÚNGICAS E OS DESAFIOS DO 

FARMACÊUTICO COMUNITÁRIO” .................................................................................... 102 

II- CERTIFICADO DA FORMAÇÃO DE “SUPLEMENTOS ALIMENTARES” ................ 103 

III- JUSTIFICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS ......................................... 104 

IV- ZONA DE RECEÇÃO DE PRODUTOS DE FRIO .......................................................... 105 

V- FATURA .............................................................................................................................. 106 

VI- NOTA DE ENCOMENDA ................................................................................................ 107 

VII- CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE LOTE ........................... 108 

VIII- MEDICAÇÃO PARA SUBIR PARA OS SERVIÇOS ................................................... 109 

IX- REGISTO DE TRANSPORTE/ENTREGA DE MEDICAÇÃO NOS SERVIÇOS .......... 110 

X- FOLHA DE DÉBITO .......................................................................................................... 111 

XI- AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ESPECIAL ............................................................ 112 

XII- LISTA DO DE MATERIAL EXTERNO ......................................................................... 113 

XIII- CARROS DOS SERVIÇOS ............................................................................................ 114 

XIV- ORDEM DE PREPARAÇÃO ......................................................................................... 115 

XV- MÁQUINA COM MANGA DE PLÁSTICO ................................................................... 116 

XVI- SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO AUTOPRINT® ......................................................... 117 

XVII- BLISPACK® ................................................................................................................... 118 

 

  

 



 

13 

 

INTRODUÇÃO 

A realização deste relatório surge no âmbito da Unidade Curricular (UC) de 

Estágio de Integração à Vida Profissional a realizar no 4º ano de licenciatura do Curso de 

Farmácia da Escola Superior de Saúde, do Instituto Politécnico da Guarda. 

Esta UC visa a preparação bem como a adaptação profissional dos estudantes em 

contexto real através de equipas multidisciplinares de saúde e de um contacto direto com 

os utentes. O relatório apresentado divide-se em dois capítulos: o Capítulo I descreve o 

primeiro estágio realizado na Farmácia ALLA (FA), em Águeda, no período de 5 de 

novembro de 2018 a 25 de janeiro de 2019 tendo como supervisor o Dr. Henrique 

Almeida Vieira e o Capítulo II descreve o segundo estágio realizado no Centro Hospitalar 

Universitário do Porto, no período de 6 de março de 2019 a 14 de junho de 2019 tendo 

como supervisoras as técnicas Maria Teresa Coelho e Márcia Alexandra Correia, 

cumprindo o total de 840h, cujo principal objetivo visou a integração e autonomia no 

desempenho das diferentes funções do Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica 

(TSDT).  

A UC de Estágio de Integração à Vida Profissional é muito importante, uma vez 

que permite ao estudante ter uma perceção real da profissão de TSDT no âmbito 

comunitário e hospitalar, permitindo assim o contacto direto com o utente de modo a que 

seja possível aplicar todos os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo da 

licenciatura, aprendendo também com toda a equipa de trabalho, como definido no 

Decreto-Lei nº111/2017, de 31 de agosto, que estabelece o regime legal da carreira 

especial de TSDT e os requisitos de habilitação profissional, onde estão integrados o 

TSDT da área da farmácia.  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 564/99 de 21 de dezembro [1], referente ao 

estatuto legal da carreira de técnicos de diagnóstico e terapêutica, o TSDT deverá realizar 

atividades relacionadas com o circuito do medicamento, tais como análises e ensaios 

farmacológicos, interpretação da prescrição terapêutica e de fórmulas farmacêuticas, a 

sua preparação, identificação e distribuição, controlo da conservação, distribuição de 

stocks de medicamentos e outros produtos de saúde, informação e aconselhamento sobre 

o uso do medicamento ao utente. Assim sendo, pretende-se com a UC que o aluno no 

final do estágio seja capaz de reconhecer a farmácia como entidade prestadora de 

cuidados de saúde, saber caraterizar a estrutura da mesma em termos de espaço, 
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equipamento e recursos humanos, saber descrever o circuito do medicamento, matérias-

primas e outros produtos de saúde, bem como interpretar as prescrições médicas, 

identificar os motivos que justificam a devolução de medicamentos, aplicar os 

conhecimentos teóricos e teórico-práticos, executar e avaliar as técnicas e métodos de 

acordo com os recursos disponíveis e aplicar normas de higiene/limpeza e desinfeção.[1] 

Deste modo, o perfil do TSDT pressupõe a existência de um profissional 

competente, ativo, consciente e responsável, de modo a desenvolver um trabalho em 

equipa e a demonstrar atitudes ético-deontológicas apropriadas da profissão que 

conduzam o estudante a maiores competências profissionais. [1] 

Assim sendo, neste relatório será descrita a caraterização da farmácia tanto 

comunitária como hospitalar, assim como a avaliação da concretização das tarefas 

propostas, toda a descrição das atividades realizadas e ainda uma análise crítica dos 

estágios realizados.    
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CAPÍTULO I – FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
 

1. ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA ALLA 

Neste capítulo irá ser feita uma caraterização geral da Farmácia ALLA (FA), 

explicitando a sua localização, horário de funcionamento, recursos humanos, instalações 

e o seu sistema informático.  

1.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

A FA localiza-se no concelho de Águeda, distrito de Aveiro, mais concretamente 

na Rua Luís de Camões, na baixa da cidade, com o código postal 3750-159, estando 

rodeada por imenso comércio e atrações turísticas. Sendo uma farmácia localizada numa 

cidade com alguma taxa de população envelhecida, os utentes que recorrem aos seus 

serviços, na sua maioria, pertencem a uma faixa etária também bastante envelhecida. 

Esta foi fundada em 1797 pelo primeiro boticário da cidade passando depois de 

geração em geração até aos dias de hoje, iniciando uma longa história que já se prolonga 

há 220 anos. 

1.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

O Decreto-Lei n.º 172 de 1 de agosto de 2012 regula o horário de funcionamento 

das farmácias comunitárias, abrangendo os períodos de funcionamento e ainda os turnos. 

Assim sendo, o proprietário da farmácia deve garantir o cumprimento do horário, num 

mínimo de 55 horas semanais e máximo previsto para os outros estabelecimentos de 

venda ao público e prestação de serviços. O horário de funcionamento é afixado de forma 

visível para todos os utentes. 
[2]

 
 

No que diz respeito à FA o horário diário é das 8:30h às 19:30h de segunda a 

sexta-feira, não encerrando na hora de almoço. O horário de sábado é das 8:30h às 13h 

estando encerrada ao domingo. Esta encontra-se duas vezes por semana em turno de 

serviço permanente durante três semanas consecutivas, sendo a quarta semana composta 

por apenas uma noite de serviço permanente, em regime de rotatividade com as restantes 

três farmácias da zona. As farmácias em questão decidiram ainda que a farmácia que 

estiver de serviço ao sábado deverá ser a mesma a estar de serviço no dia seguinte, ou 

seja, domingo. Assim a FA contempla um período de funcionamento semanal superior ao 

período mínimo imposto pelo artigo 2º da Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro. [3]
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O atendimento ao público nesta farmácia após as 22h e até às 8h30 do dia seguinte 

é realizado através do postigo de modo a aumentar a segurança do trabalhador, sendo 

ainda aplicado um acréscimo no pagamento, no valor de 2,5€ por utente, excetuando 

quando se tratar de dispensa de medicamentos prescritos em receita médica com data de 

prescrição do próprio dia, ou do dia anterior, como permite o artigo 5º da Portaria acima 

referida. [3] 

1.3. RECURSOS HUMANOS 

Relativamente aos recursos humanos, e de acordo com o decreto-lei nº 307/2007, 

de 31 de agosto [4], a direção técnica da farmácia é assegurada, em permanência e 

exclusividade, por um farmacêutico diretor técnico, sendo que deste modo, as farmácias 

dispõem pelo menos, de um diretor técnico e de outro farmacêutico podendo estes serem 

coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado. É de 

referir que a gestão dos recursos humanos assume um papel fundamental para a criação 

de uma equipa de trabalho multidisciplinar e cooperativa, contribuindo para o 

cumprimento eficaz e eficiente dos objetivos estabelecidos. [4] 

 A FA possui uma equipa técnica constituída por: 

➢ Uma Proprietária e Diretora Técnica (Dra. Maria das Dores de Sousa 

Castela Ala Martins) 

➢ Gerente de Administração 

➢ Encarregado de Administração 

➢ Três Farmacêuticos 

➢ Três TSDTs  

➢ Auxiliar de limpeza 

Para além dos elementos referidos que fazem parte da equipa de trabalho, existe 

também outro prestador de serviços: 

➢ Um Contabilista 

A equipa da FA preza sempre pelo bom ambiente e uma grande interajuda de 

forma a garantir uma resposta positiva centrada no bem-estar do utente. É importante 

referir que o ambiente e relacionamento entre os elementos de uma equipa é transmitido 

aos utentes, pelo que se este for positivo e agradável contribuirá para o aumento do 

número de utentes fidelizados. [4] 
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Os profissionais encontram-se devidamente identificados com um cartão, que 

contém o seu nome e o título profissional. 

Como Diretora Técnica a Dra. Maria das Dores tem como funções, segundo o 

Artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 307/2007 de 31 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

171/2012 de 1 de agosto: 

➢ A responsabilidade de todos os atos farmacêuticos praticados na farmácia sob a 

sua direção 

➢ Garantir que são prestadas aos utentes todas as informações necessárias para o 

correto uso do medicamento bem como promover o seu uso racional 

➢ Garantir o bom estado de conservação de todos os medicamentos e dos produtos 

de saúde dispensados 

➢ Garantir as condições de higiene e segurança adequadas 

➢ Assegurar que os stocks de medicamentos e produtos de saúde são adequados às 

necessidades dos seus utentes 

➢ Verificar o cumprimento das regras do código deontológico no que aos atos 

farmacêuticos diz respeito 

➢ Assegurar que toda a legislação e regulamentação do setor farmacêutico seja 

cumprida na farmácia sob a sua direção 

Quando a Diretora Técnica está ausente ou possui algum impedimento estas 

funções, excetuando a primeira, são desempenhadas pelo Farmacêutico Adjunto. [5] 

1.4. CARATERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES  

Uma farmácia comunitária contém um vasto leque de equipamentos essenciais 

para o seu bom funcionamento, sendo as instalações da mesma reguladas de acordo com 

a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P (INFARMED).  

As instalações e equipamentos de uma farmácia têm, assim, influência direta na 

qualidade da prestação dos serviços de saúde e na satisfação do utente que se dirige à 

mesma. 

Sendo um local de prestação de cuidados de saúde tenta fazê-lo com elevada 

diferenciação técnico-científica, de modo a servir a comunidade sempre com a maior 

qualidade. A farmácia deve garantir por isso também a acessibilidade de todos os 

potenciais utentes, incluindo crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência.  
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No exterior da FA (figura 1) encontram-se elementos obrigatórios por lei, que 

distinguem a farmácia de qualquer outro estabelecimento comercial, tais como:  

➢ Identificação do Diretor Técnico 

➢ Identificação da Farmácia no exterior 

➢ Cruz luminosa visível e iluminada nos dias de serviço e escala com as farmácias 

de serviço permanente/reforço. 

 

 

 

 

 

 

 

A FA tem ainda três montras, que são remodeladas de forma periódica tendo em 

atenção diversos fatores como por exemplo, campanhas que se encontram a decorrer na 

farmácia ou produtos que se pretende dar uma maior visibilidade.  

De acordo com a Deliberação n.º 2473/2007, as farmácias devem ter:  

➢ Uma área útil total mínima de 95 m² 

➢ Devem dispor, obrigatória e separadamente, das seguintes divisões:  

- Sala de atendimento ao público com, pelo menos, 50 m² 

- Armazém com, pelo menos, 25 m² 

- Laboratório com, pelo menos, 8 m2 

- Instalações sanitárias com, pelo menos, 5 m² 

- Gabinete de atendimento personalizado com, pelo menos, 7 m² 

Além destas divisões, as farmácias que tenham de assegurar o serviço permanente 

devem possuir nas suas instalações um quarto ou zona de recolhimento e um postigo de 

atendimento noturno, que permita zelar pela segurança dos profissionais de farmácia e 

dos utentes. 

Figura 1-Exterior da Farmácia 
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A FA cumpre assim com todas as normas legais em vigor, garantindo a segurança, 

conservação e preparação de medicamentos, bem como acessibilidade, comodidade e 

privacidade dos utentes e respetivo pessoal. [6] 

1.4.1. Zona de atendimento ao público 

O espaço de atendimento ao público é o primeiro local de contacto com o utente, 

devendo ser um ambiente calmo, acolhedor e organizado. Na FA, esta é uma zona ampla, 

com boa iluminação, ventilada e com um espaço próprio destinado para as crianças, tendo 

várias atividades infantis, onde estas podem aguardar, brincando (figura 2). Possui seis 

balcões autónomos, cada um deles com um computador, um leitor ótico de código de 

barras, caixa registadora, terminal de multibanco e por vezes vários panfletos 

informativos para os utentes. O facto de os balcões serem autónomos permite que haja 

um melhor relacionamento com o utente, havendo uma maior confidencialidade. 

Na zona de atendimento ao público estão expostos diversos produtos não sujeitos 

a receita médica disponíveis para os utentes, encontrando-se estes em prateleiras dispostas 

ao redor do espaço envolvente aos balcões. De frente para a entrada existe o stock de 

cosmética (ROC®, Roch-Posay®, Vichy®, Uriage®, Avéne®), posteriormente a zona de 

higiene íntima, desodorizantes, suplementos alimentares, produtos para o trato intestinal 

e digestivo (Kompensan®, Kompensan-S®, Gaviscon®, Digespan®) e alguns 

homeopáticos, e por último a parte de veterinária (Advantix®, Seresto®, Frontline®, 

Amflee®). 

Existe também uma “zona quente”, que se encontra atrás dos três balcões centrais, 

que possui os medicamentos referentes à estação do ano em que nos encontramos. Neste 

caso como estagiei no inverno os medicamentos eram Cêgripe®, Cecrisina®, Tantum 

Gripe®, pastilhas para a garganta bem como medicamentos de aplicação na mucosa nasal, 

como Vibrocil®, Rhinomer®, entre outros. Existe também a zona de produtos para higiene 

oral, produtos de nutrição, produtos para bebés bem como a zona de material ortopédico. 

Existem ainda armários com gavetas, atrás dos balcões, com analgésicos, anti-

inflamatórios, antigripais, emplastros, adesivos e termómetros. 

Na área de atendimento ao público pode-se encontrar também uma balança, que 

determina o peso, altura e índice de massa corporal, um medidor de tensão arterial e um 

contentor da VALORMED. É um espaço que possui também duas cadeiras para utentes 

ou acompanhantes (figura 3).  
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1.4.2. Zona de receção de encomendas 

Esta zona destina-se à receção e conferência de encomendas de medicamentos e 

produtos farmacêuticos, tendo uma bancada equipada com um computador a partir do 

qual é dada a entrada de encomendas, um sistema de leitura ótica, telefone e telemóvel da 

farmácia, uma impressora de texto e uma impressora de etiquetas.   

Nesta zona depois da entrada das encomendas os medicamentos e produtos 

farmacêuticos são dispostos de forma organizada, facilitando a sua posterior arrumação. 

Este espaço é também destinado a outro tipo de atividades, tendo uma pequena área 

destinada aos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, que 

aguardam por uma regularização por parte do laboratório para devolução por não 

conformidade bem como produtos que não são aceites pelos mesmos, sendo estes 

destinados para quebras no stock.   

É uma das zonas mais importantes da farmácia, pois constitui uma zona de 

suporte, centralização informática e arquivo. 

 

Figura 2- Zona de Atendimento ao Público 

 
Figura 3- Zona de Atendimento ao Público 



 

21 

 

1.4.3. Zona de armazenamento 

Nas farmácias todos os produtos farmacêuticos e medicamentos devem ser 

armazenados em condições específicas de modo a preservar o seu prazo de validade, no 

sentido de manter assim a sua integridade física, química, galénica e mantendo os 

parâmetros toxicológicos e contaminações microbiológicas. Com o intuito de assegurar 

as condições específicas de armazenamento dos medicamentos, a FA dispõe de termo-

higrómetros nos locais onde existe stock, nomeadamente no frigorífico, armazém de 

reforço, armazém principal e zona de atendimento ao público. Estes aparelhos efetuam o 

registo da temperatura e da humidade, o aparelho que se encontra no frigorífico mede a 

temperatura de meia em meia hora e esta deve estar entre os 2ºC e 8ºC, pelo que os outros 

efetuam as medições três vezes por dia devendo ser a temperatura inferior a 25ºC e a 

humidade inferior a 60%.  

O controlo e impressão das temperaturas do frigorífico devem ser feitas, pelo 

menos semanalmente, e as restantes medições, pelo menos mensalmente. Na FA 

imprimem-se e verificam-se todas as medições semanalmente. 

Os registos devem ser armazenados em dossier apropriado, facilmente acessível 

para ser consultado pelo INFARMED quando solicitado pelo mesmo. Além disso, os 

medicamentos e produtos farmacêuticos devem ser armazenados num ambiente seco, 

fresco, arejado e ao abrigo da luz.  

A maioria dos medicamentos é acondicionada em armários com gavetas 

deslizantes (figura 4 e figura 5) e de acordo com a sua forma farmacêutica. Assim sendo, 

na FA os medicamentos encontram-se organizados da seguinte maneira: 

➢ Gavetas inferiores: comprimidos e cápsulas  

➢ Gavetas superiores: ampolas, granulados, efervescentes, enemas, produtos 

externos, elixires, produtos de higiene íntima, testes de gravidez, produtos 

ginecológicos, hidratantes, produtos fitoterapêuticos e suplementos 

nutricionais bem como produtos destinados ao autocontrolo da diabetes 

mellitus (tiras teste, lancetas …).  
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Noutro armário podemos encontrar por gaveta: 

➢ Injetáveis 

➢ Pílulas 

➢ Supositórios 

➢ Homeopáticos 

Noutro armário organizado também por gaveta: 

➢ Ligaduras 

➢ Calicidas 

➢ Tinturas 

➢ Eosinas 

➢ Sabonetes 

 
Figura 4- Armazém Principal 

 

Figura 5- Armazém Principal 
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Noutro armário organizado também por gaveta:  

➢ Sprays nasais 

➢ Gotas nasais  

➢ Gotas auriculares 

➢ Produtos oftálmicos 

➢ Inaladores  

➢ Pomadas  

Numa estante: (figura 6) 

➢ Xaropes  

➢ Gotas orais  

 

 

Num armário individualizado: 

➢ Álcoois 

➢ Água oxigenada  

➢ Compressas  

➢ Seringas  

➢ Frascos coletores de urina  

Numa estante: 

➢ Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Num armário individualizado: 

➢ Artigos de penso 

➢ Artigos de sutura 

➢ Material para ostomizados e urostomizados  

➢ Sistemas para aplicação parentérica 

No frigorífico: 

➢ Todos os medicamentos que devem estar entre os 2ºC e 8ºC 

No armazém de reforço é possível encontrar-se todo o stock que, por motivo de 

espaço, não é possível armazenar no armazém principal ou nos expositores na zona de 

 

Figura 6- Armazém Principal: Zona de Xaropes 
e Soluções Orais 
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acesso público, seguindo critérios semelhantes aos de armazenamento utilizados no 

armazém principal. 

1.4.4. Gabinete de atendimento ao utente 

Segundo o Manual de Boas Práticas Farmacêuticas em farmácia comunitária, para 

além da sala de atendimento ao público é obrigatória a presença de uma sala de 

atendimento ao utente, onde possa ocorrer um diálogo mais confidencial e privado entre 

o profissional de farmácia e o utente.   

Deste modo, a FA possui um gabinete (figura 7) onde são avaliados os parâmetros 

bioquímicos e/ou fisiológicos assim como administração de injetáveis e de vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação. Na FA todas as pessoas que medem o 

colesterol, triglicerídeos, pressão arterial e glicose têm um cartão onde se pode anotar os 

valores destes mesmos parâmetros, permitindo o utente consultá-lo sempre que quiser e 

também permitir que o médico tenho acesso aos mesmos valores.  

Neste gabinete a atenção é direcionada totalmente ao utente com maior 

privacidade, sendo por vezes necessário conversar e aconselhar o utente, por exemplo, no 

que respeita ao estilo de vida saudável e perguntar também se a medicação está a ser 

tomada de forma correta, alertando sempre para a importância da toma correta e 

continuada da medicação e os problemas implicados na ausência dessa mesma toma.  

É um espaço onde se podem prestar também alguns cuidados de primeiros 

socorros estando presente algodão, betadine®, entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7- Gabinete de Atendimento ao Utente 
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1.4.5. Gabinete da direção técnica 

É o local onde a Diretora Técnica (DT) desempenha as suas funções, 

nomeadamente atividades relacionadas com a gestão e administração da farmácia e onde 

recebe os delegados de informação médica, os delegados de vendas e os utentes que 

necessitem de um atendimento privado.  

É também o local onde estão guardados todos os documentos obrigatórios, tais 

como: Farmacopeia Portuguesa (FP); Formulário Galénico Português (FGP); Estatuto da 

Ordem dos Farmacêuticos (OF); Código de Ética e de Direito Farmacêutico; Manual de 

Boas Práticas Farmacêuticas e Circulares Técnico-Legislativas Institucionais. 

1.4.6. Instalações sanitárias 

A deliberação n.º 2473/2007 de 28 de novembro, que regula o espaço da farmácia 

comunitária, obriga à presença de instalações sanitárias. [6]
 Assim, a FA possui uma casa 

de banho, que pode ser utilizada tanto pelos funcionários como pelos utentes sendo usada 

maioritariamente pelos profissionais da farmácia, um poliban e um lavatório. 

1.4.7. Quarto e sala de estar para funcionários  

Nas noites de serviço na FA os profissionais de saúde têm uma área onde podem 

descansar. O quarto possui duas camas e uma campainha. 

A sala é um espaço onde todos os funcionários da farmácia podem tomar o seu 

pequeno-almoço, almoço e lanches sempre que precisem. É um local que está sempre 

disponível para momentos de pausa. 

1.4.8. Laboratório 

O laboratório da FA (figura 8) localiza-se junto ao armazém de reforço e tem como 

finalidade a realização de manipulados solicitados pelos utentes.  

Este possui todo o material e equipamento, para além de uma bancada com 

lavatório, uma zona de armazenamento de documentação e livros, como o FGP; a FP; 

Fichas de Preparação de Manipulados; Fichas de Segurança de Matérias Primas e 

respetivos boletins de análise e um sistema de mistura Topitec®. Relativamente às 

matérias-primas, estas encontram-se acondicionadas em segurança e condições 

ambientais adequadas, em recipientes próprios e devidamente identificadas, num dos 

armários. 
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De um modo geral, a preparação de manipulados pelas farmácias de oficina tem 

vindo a diminuir, devido ao empenho das indústrias farmacêuticas em disponibilizarem 

cada vez mais formas farmacêuticas em variadas dosagens. Assim sendo, na FA a 

preparação de manipulados não é uma tarefa diária, restringindo-se apenas à preparação 

de alguns xaropes e pomadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. SISTEMA INFORMÁTICO 

O sistema informático é imprescindível para o bom funcionamento da farmácia, 

devendo ser o mais eficaz e adequado às necessidades da mesma, proporcionando assim 

vantagens a nível da gestão financeira e administrativa, a nível das vendas e da gestão de 

stocks e encomendas. A principal vantagem da aquisição de um sistema informático 

apropriado, é a redução ou quase total eliminação dos erros associados às tarefas 

realizadas manualmente pelos profissionais, assim como uma redução no tempo 

despendido.  

Deste modo, a FA possui o sistema informático SPharm®, versão v4.69.0s. Este 

programa está orientado de forma a aumentar a produtividade dos colaboradores, 

minimizando os tempos de trabalho e facilitando todas as tarefas usuais. [7] 

Este sistema permite uma gestão do medicamento ao longo de todo o circuito do 

mesmo, pelo que os terminais, equipamentos de leitura ótica, impressoras e modem 

Figura 8- Laboratório 
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equipados com este software, permitem a realização de diversas tarefas administrativas e 

comerciais, que vão desde a receção, emissão e conferência de encomendas, vendas, 

rotatividade dos medicamentos e produtos, controlo do stock até ao fecho e verificação 

de faturação, passando também por consulta de base de dados de produtos no mercado e 

respetivas atualizações, regimes de comparticipação, prazos de validade, interações 

medicamentosas e contraindicações, bem como envio de correio eletrónico a 

fornecedores.[7] 

O sistema SPharm® permite a dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), sendo a 

realização de vendas suspensas baseada na lei e apenas efetuada em situações excecionais. 

Em vendas mediante receita médica este sistema permite a automatização de portarias, 

sistemas de comparticipação e despachos. De forma a garantir um maior 

acompanhamento, este sistema permite ainda a criação de fichas de cliente de modo a que 

se possa consultar todos os dados relativos ao utente bem como dos seus consumos. O 

seu acesso é pessoal, existindo um número exclusivo de operador e password respetiva 

para cada profissional.  
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2. INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO CIENTÍFICA   

De acordo com o estatuto legal do medicamento, este define-se como “toda a 

substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo propriedades 

curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa 

ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico 

médico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, 

corrigir ou modificar funções fisiológicas.” [8] 

Segundo o Decreto-Lei n.º 307/2007 de 31 de agosto, a Farmacopeia Portuguesa 

(em formato eletrónico ou papel) e o Prontuário Terapêutico são documentos que a 

farmácia comunitária tem obrigatoriamente de possuir.  

A FA para além destes exemplares possui ainda variados livros de apoio à prática 

farmacêutica acessíveis a todos os membros da equipa, como o Simposium Veterinário 

(SV), o Formulário Galénico Português (FGP) e obras relativas a medicamentos 

homeopáticos. Em formato digital o programa SPharm® é extremamente útil ao fornecer 

o Resumo das Caraterísticas do Medicamento (RCM) de muitos dos medicamentos 

dispensados na farmácia, assim como a ligação de todos os computadores à internet 

confere um constante acesso a locais de organizações como o INFARMED e respetivo 

Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Ordem dos 

Farmacêuticos que criou o Centro de Informação do Medicamento (CIM), e toda a 

informação constantemente enviada pela Associação de Farmácias de Portugal (AFP), da 

qual a FA faz parte. [9]
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3. APROVISIONAMENTO E ARMAZENAMENTO 

Para que a farmácia coloque ao dispor dos utentes todos os seus serviços da melhor 

forma possível, torna-se necessário seguir o circuito do medicamento havendo um uso 

racional do mesmo, a fim de prestar os cuidados de saúde aos utentes com um maior rigor 

e eficácia possíveis. 

3.1. SELEÇÃO DE FORNECEDORES E APROVISIONAMENTO  

De acordo com o Artigo 79.º do Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de agosto, a FA 

efetua o aprovisionamento e abastecimento de medicamentos ou produtos de saúde 

através da realização de compras a distribuidores grossistas ou diretamente aos 

laboratórios. [10]
  

De modo a que haja uma boa gestão de stocks é importante ter em atenção a escolha 

de fornecedores adequados, de forma a garantir que todos os produtos sejam entregues 

nos prazos acordados e nas devidas condições. Esta gestão de stock é efetuada pelo 

sistema informático, tendo como base a estatística de venda de cada produto, evitando 

deste modo a rotura ou excesso de produtos.    

O aprovisionamento de uma farmácia pode ser obtido através de compras a 

armazenistas ou diretamente a laboratórios, sendo importante saber quanto e quando 

encomendar para que haja uma gestão racionalizada de custos. A seleção de um 

fornecedor para a realização de uma encomenda recai sob determinados aspetos, pelo que 

a FA escolhe os seus armazenistas e os laboratórios com que comercializa segundo os 

critérios seguintes: experiência anterior com o fornecedor, a sua posição no mercado, a 

qualidade dos serviços prestados, a validade dos produtos, o número e horário de entregas 

diárias e a disponibilidade dos produtos, a política de devoluções, os prazos de 

pagamento, o preço e o desconto. A FA realiza as suas encomendas a três armazenistas: 

Alliance Healthcare, Cooprofar e OCP.  

3.2. GESTÃO DE ENCOMENDAS 

3.2.1. Receção e conferência de encomendas  

A primeira função que me foi atribuída no estágio foi a receção de encomendas. 

Aqui, tive a oportunidade de me familiarizar com os nomes comerciais e ter uma noção 

de quais eram os medicamentos com maior rotação na farmácia. As encomendas são 
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transportadas em contentores de plástico e no caso de se tratar de medicamentos que 

necessitam de armazenamento frio, estes são apropriados a tais condições. Os contentores 

encontram-se sempre identificados por um número, código de barras e nome da farmácia 

de destino. As encomendas vêm acompanhadas de uma fatura em duplicado na qual 

consta o seu número, identificação de quem expede, identificação da farmácia a que se 

destina, hora e local provável de chegada, descrição individualizada de cada produto e 

número de embalagens, quantidade pedida e quantidade efetivamente enviada, preço de 

venda ao público (PVP) exceto quando este é definido pela farmácia, o preço de custo 

para a farmácia, o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) relativo a cada produto, no 

caso de algum produto não ter sido enviado o motivo e o resumo contabilístico da 

encomenda. 

Deve-se confirmar sempre se a encomenda recebida se destina à farmácia e todos 

os produtos que se encontram a uma temperatura entre 2ºC e 8ºC devem ser 

primeiramente arrumados. 

Quando se procede à receção da encomenda, recorrendo ao programa SPharm®, 

começa-se por selecionar qual o armazenista responsável pela faturação e procede-se à 

importação da mesma. Quando as encomendas são realizadas por via telefónica ou web 

não ficam registadas no sistema informático podendo, no entanto, proceder-se à receção 

sem importar a encomenda, isto porque nestes casos no fim da verificação se introduzem 

os dados identificativos da encomenda. Após isto, procede-se à leitura ótica dos códigos 

de barras dos produtos enviados. Durante este processo é necessário ter em atenção 

inúmeros critérios, salientando-se: 

1. Caso haja contentores destinados ao transporte de medicamentos que 

necessitam de refrigeração, estes são armazenados em primeiro lugar 

2. Confirmação do bom estado de conservação de todas as embalagens 

3. Verificação da existência de algum produto enviado como bónus, uma vez 

que nestes casos não é cobrado qualquer valor à farmácia devendo ser 

registada a quantidade recebida na coluna destinada ao efeito 

4.  PVP indicado nas caixas, procedendo-se à confirmação registada no 

sistema informático. Sempre que o PVP de MSRM for diferente do 

apresentado no sistema informático e não existir stock do medicamento na 
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farmácia, o preço deste é imediatamente alterado no sistema informático. 

Quando aparece um novo PVP e ainda existe stock do medicamento as 

embalagens com o novo PVP são identificadas para que sejam as 

embalagens com PVP mais antigo a serem dispensadas primeiro, 

alterando-se somente o preço quando não existir nenhum exemplar do PVP 

antigo. Nesta última situação a alteração de preço no sistema informático 

é efetuada por quem faz a venda do primeiro exemplar do medicamento 

com o novo PVP 

5. Verificação da existência de reserva por parte de algum utente para o 

produto em questão, colocando-se este de lado de modo a que quando 

finalizada a receção, seja anexado o respetivo talão de reserva 

Enquanto se dá a entrada da encomenda é importante a fatura estar sempre 

presente para consulta e confirmação de preços bem como deteção de erros, como trocas 

de produtos, quantidades, dosagens ou forma farmacêutica. Caso haja no processo de 

conferência da encomenda algum erro, quer por envio de produtos não faturados quer 

pela faturação de produtos que não foram enviados, entra-se em contacto com o 

armazenista e reporta-se o erro. As duas formas de resolução do erro são através da 

emissão de uma nota de crédito pelo distribuidor em que é devolvido à farmácia o dinheiro 

indevidamente cobrado ou através do envio do produto na próxima encomenda. 

Após a leitura ótica de todos os produtos, assim como a introdução manual 

daquele cuja leitura ótica não foi possível efetuar, procede-se à conferência entre os 

produtos rececionados, descritos no computador, e os identificados no duplicado da fatura 

ou guia de remessa. Nesta fase verificam-se os preços de custo para a farmácia, 

atualizando-se a ficha específica do produto quando este tiver sofrido alterações, o 

número de exemplares de cada produto rececionado, o preço a aplicar quando não se 

tratarem de MSRM, o número total de produtos rececionados e o valor total de custo para 

a farmácia e correspondentes IVA. 

Todos os medicamentos pertencentes à classe de psicotrópicos e estupefacientes 

chegam individualizados (em sacos de plástico) na encomenda. Estes trazem além da 

fatura em duplicado, uma guia de requisição. O original da fatura é carimbado e assinado 

pelo farmacêutico adjunto e devolvido ao fornecedor, ficando o duplicado arquivado num 
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dossier próprio num período não inferior a três anos. Quando há entrada deste tipo de 

produtos no computador é exigida a introdução do número da fatura e atribuição de um 

número de registo interno. 

A receção das encomendas realizadas diretamente aos laboratórios tem outro 

procedimento, já que estas não tendo sido geradas pelo sistema, tem de se efetuar o 

processo manualmente. Assim, nestes casos em primeiro lugar confere-se o conteúdo das 

caixas transportadoras e respetivo PVP no caso de MSRM, com o indicado no duplicado 

da fatura ou guia de remessa, sendo posteriormente gerada a receção da encomenda com 

a leitura ótica do código de barras de um único exemplar e efetuando-se então o acerto 

do número de produtos recebidos e respetivos PVP e preço de custo para a farmácia. 

Nos produtos de venda livre, em todas as receções, cujo PVP é definido pela 

farmácia tendo em conta as suas margens de lucro, coloca-se uma etiqueta onde é possível 

ler-se o nome do produto, o código de barras, o preço e o valor do IVA. A colocação da 

etiqueta na cartonagem dos produtos deve ser efetuada num local em que nenhuma 

informação considerada fundamental seja tapada, nomeadamente, prazo de validade, 

número de lote, informações sobre a utilização do produto ou algumas advertências. 

Findada a etapa de receção a fatura é enviada para a contabilidade. 

3.2.2. Elaboração e transmissão de encomendas   

Na FA as encomendas podem ser realizadas de diversas formas. As encomendas 

direcionadas aos laboratórios são efetuadas através de contato com o delegado de 

informação médica do respetivo laboratório, geralmente presencial, no início de cada 

mês. Nestas encomendas encontram-se maioritariamente medicamentos de elevada saída 

nas vendas efetuadas, mas também produtos que apresentam determinada especificidade 

como são exemplos medicamentos homeopáticos, produtos ortopédicos e de puericultura, 

assim como produtos e medicamentos sazonais, como protetores solares e medicamentos 

utilizados no tratamento de constipações ou gripes. 

As encomendas realizadas aos distribuidores grossistas são preferencialmente 

realizadas através do programa informático SPharm®, as denominadas encomendas 

diárias, já que o programa tem a criação da ficha específica de cada produto e definição 

dos respetivos stocks mínimo e máximo. 
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De acordo com o stock, procede-se então à realização de encomendas. De modo a 

facilitar todo o processo, quando determinado produto atinge o stock mínimo o sistema 

operativo coloca-o de forma automática na proposta de encomenda numa quantidade que, 

somada ao stock existente, iguala o stock máximo.  

Esta proposta de encomenda é analisada tendo em conta o historial de vendas e 

sazonalidade do produto. Confirmada ou alterada a encomenda, esta é enviada para o 

fornecedor. As encomendas são realizadas diretamente aos laboratórios e armazenistas 

no caso de medicamentos dados como esgotados nos armazéns, sendo eles Cooprofar, 

OCP, Alliance Healthcare e para medicamentos homeopáticos a Boiron e Farmácia 

Mello.  

Os armazenistas disponibilizam ainda plataformas via web que permitem a 

realização de encomendas instantâneas, os gadgets. Estas encomendas são extremamente 

úteis ao balcão quando é necessário algum produto que a farmácia não disponha de 

momento podendo assim informar o utente quanto à disponibilidade em fornecer o 

produto em questão, indicando ainda a hora prevista de chegada e custo do produto, não 

tendo de aguardar que a próxima encomenda diária seja gerada. Os gadgets disponíveis 

são da OCP, Cooprofar e Alliance Healthcare. Para que isto se concretize basta colocar 

o código do produto ou medicamento no espaço para encomendar, selecionar a quantidade 

do mesmo e de seguida clicar em efetuar compra adicionando o produto ao carrinho. 

Posteriormente aparecerá o dia e hora de chegada do produto farmacêutico ou 

medicamento à farmácia sendo mais fácil avisar o utente. Quando algum produto não está 

acessível através das plataformas via web pode-se entrar em contato com os fornecedores 

por telefone, gerando também assim uma encomenda instantânea. 

3.2.2.1. Projeto via verde do medicamento 

O Projeto “Via Verde do Medicamento” surge na sequência de um protocolo 

assinado entre o INFARMED e as associações APIFARMA, ANF, GROQUIFAR e AFP.  

Este projeto tem como objetivo assegurar que as farmácias tenham ao dispor dos 

utentes determinados medicamentos cuja exportação e/ou distribuição intracomunitária 

esteja sujeita a notificação prévia ao INFARMED. Neste contexto, as farmácias podem 

encomendar ao distribuidor aderente o medicamento constante da lista com base numa 

receita médica válida através de uma comunicação direta através do programa 
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informático na ficha de produto. O distribuidor satisfaz esse pedido com base no stock 

destinado a este fim, sendo este definido pelo titular da AIM. [11] 

3.2.3. Devoluções 

As devoluções de produtos podem ocorrer por vários motivos, como por exemplo 

embalagem danificada, produto alterado, enviado ou encomendado por engano, sem 

rotação ou prazo de validade expirado, tenham sido recebidos em quantidades acima das 

encomendadas, tenham sido faturados a um preço incorreto, constituem stock na farmácia 

com prazo de validade próximo a expirar e ainda quando se tratarem de aparelhos 

avariados, quando o utente tenha desistido da compra e sempre que chegar à farmácia 

uma circular informativa para recolha de determinado produto ou lote de produto. 

Para se proceder à devolução é necessário emitir-se uma nota de devolução em 

triplicado na qual consta a identificação da farmácia, número de nota de devolução, nome 

comercial, código, quantidade e origem do produto a devolver bem como o motivo da sua 

devolução. O sistema informático processa toda a informação sendo esta sempre 

verificada e posteriormente todos os documentos são carimbados, assinados e datados. O 

original e o duplicado da nota de devolução acompanham o produto a devolver e são 

entregues ao responsável pelas encomendas da entidade fornecedora, ficando o triplicado 

arquivado na farmácia. Depois de aceite a devolução, a entidade fornecedora emite uma 

nota de crédito ou envia a mesma quantidade de produto em causa de acordo com as 

indicações da farmácia. Posto isto regulariza-se informaticamente a devolução, 

comunicando automaticamente o programa informático a informação à Autoridade 

Tributária. 

Caso o fornecedor não aceite o produto, este retoma à farmácia, constituindo assim 

prejuízo para a mesma e realizando-se a quebra no stock. O seu stock é atualizado e emite-

se um documento, que é enviado para a contabilidade justificando a diferença na 

faturação.  

É ainda importante referir que determinados produtos, como os produtos de 

dermocosmética, possuem um prazo de 14 dias para realização de um pedido de 

devolução. 
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3.2.4. Marcação de preços  

O Decreto‐Lei n.º 97/2015, de 1 de junho estabelece o regime de preços dos 

medicamentos de uso humano sujeitos a receita médica e dos medicamentos não sujeitos 

a receita médica comparticipados. Segundo o Artigo 9º do mesmo decreto, o PVP do 

medicamento é composto pelo preço de venda ao armazenista (PVA), pela margem de 

comercialização do distribuidor grossista, pela margem de comercialização do retalhista, 

pela taxa sobre a comercialização de medicamentos e pelo imposto sobre o valor 

acrescentado (IVA). [12]  

As margens máximas de comercialização destes medicamentos são definidas 

atualmente pela Portaria n.º 195-C/2015, de 30 de junho, podendo ser consultadas no 

Anexo II da mesma. [13] 

Alguns produtos não vêm acompanhados com o PVP inscrito na embalagem. São 

exemplo alguns medicamentos não sujeitos a receita médica, produtos de 

dermocosmética, veterinários e dispositivos médicos. Nestes casos o registo do preço é 

feito na farmácia, pelo que o preço estabelecido tem em conta o preço de custo, margem 

de comercialização e taxa de IVA aplicada. Para a marcação recorre-se à ficha do produto 

no sistema informático onde o preço de custo é multiplicado por um fator que traduz a 

margem de comercialização e a taxa de IVA a que o produto está sujeito. [13]
  

3.3. CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE 

O controlo dos prazos de validade na FA é feito todos os meses até ao dia 25 onde 

é tirada uma listagem dos produtos com três meses de antecedência em relação ao mês 

corrente.  

 O sistema informático permite a elaboração de listas de produtos com o prazo de 

validade a terminar. Os produtos cuja validade termina nos três meses seguintes são 

retirados, à exceção dos produtos veterinários que são retirados com quatro meses de 

antecedência assim como os produtos de protocolo da Diabetes Mellitus. A verificação 

dos prazos de validade permitiu-me contactar com certos produtos de baixa rotatividade 

dos quais nunca tinha dado entrada. 
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3.4. ARMAZENAMENTO 

O correto armazenamento de medicamentos é um fator essencial no bom 

funcionamento da farmácia, uma vez que permite uma organização de todos os produtos. 

Devendo-se ter em atenção que “As condições de iluminação, temperatura, humidade e 

ventilação das zonas de armazenamento devem respeitar as exigências específicas dos 

medicamentos, de outros produtos farmacêuticos, químicos, matérias-primas e materiais 

de embalagem”. [14] 

Na FA todas as condições de estabilidade são garantidas, quer a temperatura, quer 

a humidade são controladas. Os produtos termolábeis são armazenados no frigorífico, 

sendo também a temperatura destes controlada, devendo manter-se entre 2ºC e 8ºC. [14]
  

Todo o armazenamento na FA é feito por marca e genéricos, alfabeticamente 

ordenados. Os produtos são colocados de acordo com o sistema “First expired, First out” 

para permitir a saída prioritária do produto com prazo de validade mais próximo e todos 

os medicamentos encontram-se separados com separadores. Esta forma de 

armazenamento é feita para permitir uma maior organização, eficácia e para se 

minimizarem enganos no atendimento. [13] Os psicotrópicos e estupefacientes são 

armazenados num armário a eles destinado. Alguns dos medicamentos não sujeitos a 

receita médica são armazenados em armários com gavetas atrás do balcão. 

Esta tarefa de reposição de medicamentos permitiu que me familiarizasse ainda 

mais com todos os produtos, marcas comerciais, dosagens bem como o seu 

posicionamento na farmácia. Ajudou-me a relacionar o nome comercial com o princípio 

ativo e respetivo efeito terapêutico. À medida que fui conhecendo melhor o lugar dos 

medicamentos a sua dispensa tornou-se mais eficaz, tendo sido importante também para 

a identificação dos produtos no momento do atendimento ao balcão.  
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4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS 

DE SAÚDE 

No manual de Boas Práticas Farmacêuticas a dispensa de medicamentos é o ato 

profissional em que após avaliação da medicação se podem ceder medicamentos ou 

substâncias medicamentosas aos utentes mediante prescrição médica, regime de 

automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação 

indispensável para o correto uso dos medicamentos. [15]  

Na cedência de medicamentos o profissional de farmácia avalia a medicação 

dispensada, com o objetivo de identificar e resolver problemas relacionados com os 

medicamentos (PRM), protegendo o doente de possíveis resultados negativos associados 

à medicação. [15]
  

Tendo em conta a definição anteriormente apresentada e tudo o que envolve o 

medicamento e o seu uso racional, a legislação nacional prevê que o aviamento de receitas 

e a dispensa de medicamentos ao público sejam atos a exercer exclusivamente nas 

farmácias pelos seus profissionais devidamente habilitados, mediante a apresentação da 

receita médica se for caso de dispensa de um MSRM, podendo ser um regime normal ou 

um regime especial de dispensa. Este ato revela-se de extrema importância pois estes são 

os últimos profissionais de saúde em contacto com o utente antes de este iniciar a sua 

terapêutica, e por esta razão, garantir a transmissão de toda a informação necessária para 

uma utilização correta e segura do medicamento bem como o esclarecimento de qualquer 

dúvida que possa surgir por parte do utente é bastante importante. [15]
  

A dispensa de medicamentos pode ser de dois tipos: Medicamentos Sujeitos a 

Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). 

4.1 DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

De acordo com o Decreto-lei nº 176/2006 de 30 de agosto “Receita médica é o 

documento através do qual são prescritos, por um médico ou, nos casos previstos em 

legislação especial, por um médico dentista ou por um odontologista, um ou mais 

medicamentos determinados. Estão sujeitos a receita médica os medicamentos que 

preencham uma das seguintes condições: 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; possam constituir um risco, direto ou 
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indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham substâncias, ou 

preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja 

indispensável aprofundar; destinem-se a ser administrados por via parentérica”. [9]
  

Existem duas formas de prescrição de medicamentos: [16] 

➢ Receita Eletrónica Desmaterializada ou Receita Sem Papel – A prescrição é em 

formato digital, e o software valida e regista a receita no sistema. Os 

medicamentos têm prazo de validade para serem adquiridos, podendo ter um ou 

seis meses de validade. Nesta não é impressa nenhuma informação no verso da 

receita e o único comprovativo da dispensa dos medicamentos ao utente é a fatura-

recibo. O código de direito de opção cedido pelo doente aquando do ato de 

dispensa substitui a assinatura do verso da receita como comprovativo que este foi 

exercido de acordo com a sua vontade 

➢ Receita Eletrónica Materializada – A prescrição é em papel. Podem ser de três 

tipos:  

✓ Receita Médica Renovável: Prescrevem-se nesta, medicamentos destinados a 

certas doenças ou tratamentos prolongados. As receitas nestas condições têm três 

vias, com um prazo de validade de seis meses após data de prescrição.  

✓ Receita Médica Não Renovável: Após data de prescrição têm um prazo de trinta 

dias e destinam-se a tratamentos curtos 

✓  Receita Médica Especial: São receitados medicamentos que se encontram numa 

das seguintes situações descritas:  

1.  Contenham, um medicamento classificado como estupefaciente ou 

psicotrópico, nos termos da legislação aplicável 

2.  Constituam riscos importantes de abuso medicamentoso, criem 

toxicodependência ou sejam utilizados para fins ilegais 

3. Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se 

considere, por precaução, dever ser incluída nas situações previstas na alínea 

anterior 

As receitas podem, excecionalmente, ser prescritas via manual caso haja: falência 

do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, previamente 
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confirmada, prescrição ao domicílio, outras situações até um máximo de 40 receitas 

médicas por mês. 

Para que a receita seja válida, é necessário que o prescritor assinale a causa que se 

aplica à sua situação. [16] 

Na dispensa de medicamentos, deve-se verificar primariamente se a receita 

médica é válida, para isso, esta deve contar os seguintes elementos:  

✓ Número da receita com 13 dígitos 

✓  Identificação do prescritor 

✓ Local da prescrição 

✓ Dados do utente (como nome e regime de comparticipação) 

✓ Identificação do medicamento, descrito pela denominação comum internacional 

(DCI), dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, código de barras, 

posologia e duração do tratamento 

✓  Comparticipação especial (se aplicável, com devida portaria) 

✓ Número de embalagens (máximo de quatro medicamentos distintos ou máximo 

de duas embalagens do mesmo medicamento, perfazendo no máximo um total de 

quatro embalagens por receita) 

✓ Data de emissão da prescrição 

✓ Assinatura do prescritor. 

A receita pode ser recusada no caso de se encontrar rasurada, de não se encontrar 

no prazo de validade ou se não estiver devidamente autenticada pelo médico.   

 Pode ainda estar descrito na receita, por opção médica que o medicamento a ser 

fornecido tem de ser estritamente do laboratório que está inscrito na receita, neste caso, 

surge na receita, por baixo da identificação do medicamento “Exceção c) do n.º 3 do art. 

6.º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias” contudo, caso o utente assim entenda, 

o profissional de farmácia pode dispensar um medicamento de outro laboratório, caso 

este seja mais barato que o disposto na receita. Para além desta exceção existe ainda a 

“Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - Reação adversa prévia” e a “Exceção a) do art. 6º - 

Margem Terapêutica Estreita”. [17] 
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É ainda aplicada a comparticipação respetiva ao que é mencionado na receita, no 

campo relativo ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), sendo que se este se apresentar 

vazio, ou com um “O”, a comparticipação a aplicar será a normal, e se apresentar um “R” 

será um tipo de comparticipação especial a aplicar. No caso da prescrição de tiras de 

medição de glicémia e lancetas, o regime de comparticipação também é diferente. Com 

outros regimes de comparticipação que não pertençam ao SNS é necessário identificar o 

tipo de entidade no sistema informático, aquando a dispensa e tirar uma fotocópia da 

receita médica com o cartão de beneficiário do utente onde este assina constituindo-se 

assim como uma declaração de que lhe foram dispensados todos os medicamentos que 

constam desse aviamento bem como, no caso do direito de opção, que este foi exercido 

de acordo com a sua vontade. As receitas originais integram o receituário e as fotocópias 

seguem para a entidade comparticipadora.  

Por último, o profissional da farmácia confere se está correto o que foi dispensado, 

assina, carimba e coloca a data. 

4.2. DISPENSA DE MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, estão sujeitos a 

receita médica especial os medicamentos que preencham uma das seguintes condições:  

➢ Contenham, em dose sujeita a receita médica, uma substância classificada 

como estupefaciente ou psicotrópico, nos termos da legislação aplicável 

➢ Possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes de 

abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins 

ilegais 

➢ Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se 

considere, por precaução, dever ser incluída nas situações previstas na 

alínea anterior [10] 

Estes medicamentos têm de ser prescritos isoladamente, na forma de uma receita 

médica especial. Assim, durante a sua dispensa, deve proceder-se do mesmo modo até ao 

momento, contudo, o sistema informático solicita o preenchimento obrigatório dos 

seguintes campos adicionais: médico prescritor; número da receita médica; nome do 

utente a quem se destina o medicamento e a respetiva morada; nome do adquirente do 
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medicamento, morada, número de bilhete de identidade/cartão de cidadão, data de 

validade deste último e idade. [10]
 

Aquando do término do atendimento, são emitidos dois talões referentes à venda 

dos psicotrópicos, sendo feita à posteriori uma fotocópia da receita original, à qual estes 

talões são anexados. Quando se trata de prescrições manuais, é necessário tirar duas 

fotocópias da receita. Estes documentos ficam arquivados na farmácia durante um 

período mínimo de três anos, enquanto as receitas originais são enviadas para as entidades 

responsáveis pela comparticipação. Mediante a peculiaridade destes medicamentos e para 

fazer um controlo da sua dispensa, a farmácia tem de enviar ao INFARMED, até ao dia 

8 de cada mês subsequente à dispensa, a listagem de todas as receitas dispensadas da qual 

constem os dados do adquirente e, no caso das receitas manuais, a cópia das mesmas, 

também nesse período limite. [10]  

4.3. ENTIDADE DE COMPARTICIPAÇÃO 

As entidades responsáveis pela comparticipação dos medicamentos, ou seja, 

entidades que pagam parte do valor da medicação, são várias sendo necessária à sua 

identificação por códigos específicos e únicos. Na FA a entidade que abrange o maior 

número de utentes é o SNS aparecendo, no entanto com frequência receitas 

comparticipadas por outras entidades.   

Cada uma das entidades poderá conter um ou mais organismos, e cada organismo 

é identificado com um código informático específico. Do mesmo modo, sempre que a 

prescrição se destine a um utente abrangido por um regime especial em função da 

patologia, deve constar na receita junto da informação dos medicamentos a menção ao 

despacho que consagra o respetivo regime para que o profissional de farmácia possa 

selecionar no sistema informático qual o despacho que abrange o medicamento.  

4.4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Um MNSRM pode ser dispensado sem a apresentação de uma receita médica, no 

entanto estes devem conter indicações terapêuticas que estejam incluídos na lista de 

situações passíveis de automedicação. Estes medicamentos são dispensados na farmácia 

sob indicação médica, aconselhamento do farmacêutico ou por pedido do doente. 
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4.4.1. Automedicação 

A automedicação é a instauração de um tratamento medicamentoso por iniciativa 

própria do doente e, dada a facilidade de acesso aos MNSRM, à elevada publicidade nos 

media, que fazem com que a pessoa saiba exatamente o que quer quando chega a 

farmácia, o profissional de saúde assume um papel essencial na orientação do tratamento 

adequado para cada doente, contribuindo para o uso racional do medicamento. 

Deste modo, o profissional de saúde deve recolher a informação necessária junto 

do utente, questionando acerca dos sintomas, a duração dos mesmos, qual a medicação 

feita anteriormente, se possui alguma patologia concomitante e a respetiva medicação e 

enquadrá-lo no respetivo grupo populacional, para avaliar corretamente o problema de 

saúde e tomar a atitude correta.  

É importante também, que quando este constate que se trata de um problema de 

saúde maior, encaminhe o doente para o médico.  

Durante o meu estágio surgiram diversas situações em que me foi pedido 

aconselhamento nesta área. Assim, contando sempre com o apoio de toda a equipa técnica 

aconselhei doentes a realizarem automedicação que apresentaram nomeadamente 

síndromes gripais, dor de garganta, cefaleias, tosse, rouquidão, sintomas de rinite 

alérgica, problemas de pele, nomeadamente azia, obstipação e diarreia, dores musculares, 

dores menstruais, insónias, medicamentos para o enjoo, hematomas ligeiros, cortes e 

feridas superficiais, febre inferior a três dias, contraceção de emergência e aftas. Para 

além do aconselhamento farmacológico, procurei também consciencializar as pessoas 

para a necessidade de medidas não farmacológicas. 
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5. ACONSELHAMENTO E DISPENSA DE PRODUTOS DE 

SAÚDE 

5.1. PRODUTOS DE DERMOFARMÁCIA, COSMÉTICA E HIGIENE  

De acordo com o Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de setembro, que regula este 

tipo de produtos, um produto cosmético é definido como qualquer substância ou 

preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas 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, proteger, manter em bom 

estado ou de corrigir os odores corporais, sendo o INFARMED a entidade reguladora de 

tais produtos. [18],[19]
 A FA dispõe de várias linhas especializadas para as diferentes faixas 

etárias, necessidades e tipos de pele. Na tabela 1 estão alguns produtos e respetivas 

marcas, que existem na FA:   

 

 

No meu estágio tive ainda a oportunidade de realizar uma formação sobre infeções 

fúngicas, a qual foi bastante útil no decorrer de todo o estágio, uma vez que comecei a ter 

uma maior perceção das infeções que existiam e assim aconselhar certos tipos de produtos 

e/ou medicamentos (Anexo I). 

Tabela 1- Marcas e gama de produtos 
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5.2. PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E DIETÉTICA 

Segundo o Decreto-Lei n.º 74/2010, de 21 de junho, podemos definir os géneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial como os géneros alimentícios, que se 

distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente.[20] Enquanto que um alimento 

dietético é definido, pelo Decreto-Lei nº 216/2008 de 11 de novembro como uma 

categoria de géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial, sujeitos a 

processamento ou formulação especial, com vista a satisfazer as necessidades nutricionais 

de pacientes e para consumo sob supervisão médica, destinando-se à alimentação 

exclusiva ou parcial de pacientes com capacidade limitada, diminuída ou alterada para 

ingerir, digerir, absorver, metabolizar ou excretar géneros alimentícios correntes ou 

alguns dos nutrientes neles contidos ou seus metabólicos, ou cujo estado de saúde 

determina necessidades nutricionais particulares que não géneros alimentícios destinados 

a uma alimentação especial ou por uma combinação de ambos.[20]
  

Estes produtos de alimentação especial têm por objetivo suplementar as 

necessidades nutricionais de pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo se 

encontrem perturbados; lactantes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde e 

para determinadas situações especiais, que requerem um complemento nutritivo. 

Nesta categoria estão incluídos os leites infantis, que exibem alguma variabilidade 

de acordo com as necessidades dos bebés, existindo na FA leites para latentes, adequados 

para satisfazer as necessidades nutricionais nos primeiros meses de vida do bebé, leites 

de transição, que constituem um complemento lácteo da alimentação do bebé após os seis 

meses, fórmulas especiais, de modo a dar resposta a necessidades específicas, como a 

prematuridade, alergias e intolerâncias. Existem também as farinhas lácteas, importantes 

na fase de transição para a alimentação sólida. 

5.3. PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS  

Os produtos fitoterapêuticos dizem respeito a qualquer preparação à base de 

plantas com a finalidade de ser utilizado pelos seus efeitos terapêuticos, como consta no 

Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, destinando-se essencialmente ao tratamento 

de perturbações gastrointestinais, redução da pressão arterial, controlo de estados de 

ansiedade, auxiliar na memória e concentração, problemas urinários e emagrecimento. [21]
 

São exemplos destes produtos o Bioarga® e Fitos®.  
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Por sua vez, os suplementos alimentares, à luz do Decreto-lei n.º 136/2003 de 28 

de junho, são definidos como 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, 

estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada, tais como cápsulas, 

pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de 

líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que se 

destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida. [22] 

 Na FA são vários os suplementos alimentares existentes, essencialmente 

utilizados para redução dos níveis de colesterol, melhoria da memória e do cansaço físico 

e intelectual e emagrecimento, muito procurados pelos utentes. Alguns exemplos são o 

BioActivo Arroz Vermelho®, Memofante®, Centrum®, entre outros.  

No decorrer do meu estágio foi-me possível realizar uma formação de 

suplementos alimentares, que me ajudou a perceber melhor o seu efeito terapêutico bem 

como os seus benefícios na saúde (Anexo II). 

5.4. MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO (MUV) E PRODUTOS DE 

USO VETERINÁRIO  

Os medicamentos de uso veterinário são legislados pelo Decreto-Lei nº 148/2008 

de 29 de julho, que os define como 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. [23] 

Durante o período de estágio, os medicamentos de uso veterinário mais 

regularmente dispensados foram sem dúvida os desparasitantes externos, internos e 

pílulas anticoncecionais, sendo dispensados também alguns shampoos (Dermocanis®, 

Vivog®), coleiras e spray repelente. Deste modo, na sua dispensa tinha em consideração 

o animal em causa e o respetivo peso, transmitindo o modo de utilização aos utentes 

requerentes.  
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5.5. DISPOSITIVOS MÉDICOS  

Um dispositivo médico (DM) pode ser classificado como 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, embora a 

sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado 

em seres humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação 

de uma doença ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição 

ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico, controlo da conceção. [24] 

Os dispositivos médicos podem ser classificados em 4 categorias: I- (baixo risco), 

IIa- (baixo médio risco), IIb- (alto médio risco) e III- (alto risco), sendo esta classificação 

baseada nos potenciais riscos inerentes à utilização bem como os possíveis incidentes, 

duração de contacto do dispositivo com o corpo humano, invasibilidade e anatomia 

afetada pelo uso do dispositivo. A FA possui uma vasta gama de dispositivos médicos 

sendo de elevada importância saber as diversas especificidades de cada um para assim se 

poder efetuar um aconselhamento mais adequado. Os dispositivos médicos dispensados 

com maior frequência são os pulsos, meias e joelheiras elásticas, protetores de calos, 

frascos para colheita de urina, preservativos masculinos, testes de gravidez, tiras para 

determinação da glicémia e lancetas e também algumas muletas.  

5.6. MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS  

A FA é a farmácia de referência para a homeopatia na cidade, existindo uma 

grande variedade de produtos homeopáticos. Os homeopáticos diferenciam-se de outros 

medicamentos, tais como os medicamentos à base de plantas, apesar de puderem ser 

preparados a partir das mesmas matérias-primas. Esta diferenciação é feita sobretudo no 

método de fabrico e pela forma como são prescritos. A preparação de medicamentos 

homeopáticos envolve a utilização de quantidades mínimas de substâncias ativas obtidas 

através de diluições sucessivas. 
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6. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA 

FARMÁCIA ALLA  

A FA coloca ao dispor dos seus utentes alguns serviços, tais como: a medição de 

parâmetros bioquímicos (glicemia, triglicéridos e colesterol), pressão arterial, peso e 

índice de massa corporal. Permite consultas com um homeopata e também com uma 

nutricionista. Por norma os serviços descritos são realizados no gabinete destinado para 

o efeito, à exceção da medição dos parâmetros bioquímicos e pressão arterial, que se 

realizam no gabinete de atendimento ao utente. 

Durante o período de estágio realizei diversas medições de parâmetros 

bioquímicos, pressão arterial, pedindo sempre autorização e informando os utentes do 

procedimento e resultados verificados. 

6.1. GLICÉMIA 

A medição da glicémia capilar é o método de eleição para controlar o estado de 

saúde de um utente diabético e também para identificar precocemente os utentes pré-

diabéticos, permitindo um retardo do desenvolvimento da doença e das suas possíveis 

complicações. [25]         

Para o efeito, o utente deve estar em jejum (e quando isso não se verifica referir 

há quanto tempo foi a sua última refeição), sendo recolhida a amostra de sangue capilar 

a partir de uma picada lateral de um dos dedos. De seguida, o aparelho destinado ao efeito, 

informa dos valores de glicémia, sendo devidamente analisados pelo profissional de saúde 

(tabela 2). Este mediante o estado de situação do utente, pode aconselhar mudanças no 

estilo de vida (nas situações de pré-diabético) ou acompanhamento médico, nos casos 

mais graves. [25]      

 

 

 

 

 



 

48 

 

 

Classificação Valores Valores às 2h na PTGO  

Normal  ≤ 100 mg/dl (70-100 

mg/dl) 

≤ 100 mg/dl  

Anomalia de glicémia em 

jejum  

110-125 mg/dl 140-199 mg/dl  

Diabetes  ≥ 126 mg/dl  ≥ 200 mg/dl  

 

6.2. PRESSÃO ARTERIAL 

A medição da pressão arterial deve ser uma prática regular, especialmente 

naqueles que apresentem várias co-morbilidades, dado que se trata de uma patologia 

silenciosa e que é um dos principais fatores de risco cardiovascular. [26] 

Assim, a medição da pressão arterial com recurso a um tensiómetro automático 

de braço é realizada na FA tendo em conta que antes da medição o utente deve repousar 

cerca de 5 a 10 minutos; evitar a ingestão de cafeína, exercício físico ou tabaco nos 30 

minutos antecedentes e durante a medição, o utente deve manter-se em silêncio e 

tranquilo.  

6.3. COLESTEROL E TRIGLICERÍDEOS   

À semelhança da elevada pressão arterial, também o colesterol e os triglicéridos 

elevados representam um grave fator de risco cardiovascular, pelo que se recomenda a 

sua determinação com regularidade. [27]
  

Na FA estes dois parâmetros são determinados da mesma forma, a partir de uma 

amostra de sangue capilar, que é colocado numa tira específica para cada um dos 

parâmetros e de seguida avalia-se tendo atenção aos valores de referência (tabela 3). 

Aquando da sua prática, é importante referir às pessoas que os resultados serão mais 

fiáveis caso estas se encontrem em jejum.  

  

Tabela 2- Valores de referência para a glicémia 
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Classificação Valores 

Colesterol Total  < 190 mg/dl  

Triglicerídeos  < 150 mg/dl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3- Valores de referência do colesterol total e triglicerídeos  
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7. CONTABILIDADE E GESTÃO  

7.1. CONFERÊNCIA E FATURAÇÃO DO RECEITUÁRIO  

A maioria dos medicamentos dispensados na farmácia de oficina trata-se de 

MSRM, sendo uma percentagem do PVP do medicamento paga pelo utente e a restante 

pelo organismo responsável pela comparticipação.  

Esta conferência baseia-se no confronto entre a receita e a informação constante 

no verso da mesma, a qual é impressa automaticamente pelo SPharm® no ato da dispensa 

e contém: a identificação da farmácia e do Diretor-Técnico, o código do operador, a data 

da dispensa, o número de receita e de lote, o código do organismo de comparticipação, a 

informação do medicamento dispensado (código de barra, designação do medicamento, 

forma farmacêutica, dosagem e tamanho da embalagem), o valor do PVP, o valor pago 

pelo utente e o valor comparticipado pelo organismo.  

Na FA este processo inicia-se com a separação das receitas de acordo com o 

organismo de comparticipação, sendo posteriormente organizadas por ordem numérica 

do número de lote e número de receita dentro de cada lote. Posto isto o farmacêutico 

substituto efetua conferência do receituário. Quando o lote estiver completo é efetuada 

uma última conferência, por outro farmacêutico, sendo emitido o verbete de identificação 

do lote, que é carimbado e anexado ao respetivo lote, contendo o nome e código da 

farmácia; mês e ano da faturação; tipo e número sequencial do lote; quantidade de receitas 

e produtos; PVP total do lote; valor pago pelos utentes e valor comparticipado pelo 

organismo. 

No final de cada mês, quando se realiza a faturação do receituário, são emitidos 

dois documentos que são anexados a cada lote com o respetivo verbete: a relação resumo 

dos lotes (onde consta o valor total de cada lote, o valor da comparticipação e o valor 

pago pelo utente) e a fatura mensal (que corresponde ao valor total a receber por cada 

organismo). Assim, no que diz respeito às receitas comparticipadas pelo SNS, até ao 

décimo dia do mês seguinte as receitas, os verbetes, a relação resumo de lotes (em 

duplicado) e a fatura (em duplicado) são enviados para o Centro de Conferência (CCF) 

por via eletrónica através do SPharm® ,  Ao ser enviado por via eletrónica, a validação da 

fatura é feita eletronicamente, não sendo devolvida a fatura assinada por parte do CCF. A 

FA pode consultar os resultados da conferência na plataforma online do CCF.  
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Caso, no mês anterior tiverem sido comunicados erros e diferenças consideram-

se três ações possíveis: o documento é devolvido à farmácia para que esta possa efetuar 

a correção ou diferença do erro em causa; é feita uma correção do valor a pagar à farmácia, 

mediante o apuramento do valor de comparticipação diferente; a receita não é devolvida 

à farmácia e portanto, esta perde o reembolso na totalidade.  

Relativamente às receitas com comparticipação por outras entidades, o processo 

é efetuado de forma semelhante ao anterior, contudo as receitas, os verbetes, a relação 

resumo de lotes (triplicado) e fatura (triplicado) são enviadas diretamente à AFP, que 

direciona os documentos para as respetivas entidades.  

Durante o meu período de estágio pude acompanhar como se efetuava este 

processo.  
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CAPÍTULO II – FARMÁCIA HOSPITALAR  
 

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO (CHUP) 

Começado a construir a 15 de julho de 1770, o Hospital Geral de Santo António, 

atual Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) localiza-se na antiga freguesia de 

Miragaia, na cidade e distrito do Porto. Este é responsável pelo ensino do Mestrado 

Integrado em Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) da 

Universidade do Porto. 

Em 28 de Setembro de 2007, pelo Decreto-Lei n.º 326/2007, foi criado o agora 

atual Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP). Esta instituição resulta da fusão 

do Hospital Geral de Santo António (HSA), E.P.E., com o Hospital Maria Pia (HMP), a 

Maternidade Júlio Dinis (MJD) e, posteriormente a fusão com o Hospital Joaquim Urbano 

(HJU). A MJD e o HMP foram implementados num único edifício, originando o Centro 

Materno Infantil do Norte Dr. Albino Aroso (CMIN), que devido à sua elevada afluência 

apresenta instalações próprias situadas nas proximidades da antiga Maternidade Júlio 

Dinis apresentando também aí uma farmácia satélite devido ao elevado consumo de 

produtos farmacêuticos. No caso do HJU todos os serviços passaram para as instalações 

do Centro Hospitalar Universitário do Porto ficando apenas lá o Centro de Terapêutica 

Combinada (CTC) que consiste num local onde se realiza a toma de medicação 

acompanhada, de modo a permitir uma maior adesão à terapêutica. [28] 

Apesar de ser um edifício de grande valor histórico e arquitetónico, é um hospital 

moderno e bem equipado do país, sendo uma referência de qualidade e eficiência na 

prestação de cuidados de saúde, tendo sido acreditado em 2005 como uma Entidade 

Pública Empresarial dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

Apostando sempre na inovação e de um modo geral o CHUP é, atualmente, 

composto pelos seguintes edifícios: edifício neoclássico (figura 9) do hospital Santo 

António, edifício Dr. Luís de Carvalho (figura 10), centro de consultas externas (CICAP), 

onde também foi criada a farmácia de ambulatório para os doentes do antigo HJU, o 

Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório (CICA), o Centro de Genética Médica 

Doutor Jacinto de Magalhães e o CMIN, já referido anteriormente. 
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O CHUP encontra-se dividido em catorze departamentos, sendo eles: [29] 

❖ Cirurgia 

❖ CICA 

❖ Neurociências 

❖ Ortofisiatria 

❖ Anestesiologia, Cuidados Intensivos e Emergência 

❖ Mulher e Medicina Reprodutiva 

❖ Infância e Adolescência 

❖ Pedopsiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adolescência 

❖ Patologia 

❖ Imagiologia 

❖ Serviço de Urgência e Emergência 

❖ Unidade de Gestão de Altas e Cuidados Continuados 

❖ Centro de Transplantação 

❖ Ensino, formação e investigação  

Figura 9- Edifício Neoclássico 

 
Figura 10- Edifício Dr. Luís de Carvalho 
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1. CARATERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO CHUP  

O CHUP, como Entidade Pública Empresarial, tem como missão a prestação de 

cuidados que melhorem a saúde dos doentes e da população, atividades de elevada 

diferenciação e apoio e articulação com as restantes instituições de saúde. Privilegia e 

valoriza ainda o ensino pré e pós-graduado e incentiva a investigação com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento da ciência e tecnologia da saúde. [30] São os Serviços 

Farmacêuticos (SF), que desempenham todas as atividades farmacêuticas e que 

complementam os serviços médicos do CHUP, assegurando o cumprimento correto da 

política de utilização do medicamento, descrito pelo Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM).  

1.1. FORMULÁRIO NACIONAL DE MEDICAMENTOS 

O FNM, colocado à disposição dos profissionais de saúde pelo INFARMED, 

comporta-se como um importante instrumento de orientação na escolha racional dentro 

de uma grande oferta de medicamentos. A sua utilização é obrigatória pelos prescritores 

nos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde, e apenas os medicamentos 

contemplados neste formulário devem ser usados em meio hospitalar, a não ser que 

estejam presentes nas adendas realizadas ao respetivo formulário. [31] 

Para além disto, pode ser do entendimento médico a necessidade de recurso a um 

novo medicamento, a uma nova apresentação, a uma nova dosagem, ou mesmo a uma 

nova aplicação terapêutica para um dado medicamento. Cada grupo farmacoterapêutico 

constitui um capítulo e para cada medicamento são descritas as suas caraterísticas, bem 

como as suas indicações terapêuticas e riscos. Assim, o FNM apresenta-se como uma 

ferramenta de trabalho crucial que proporciona o bom uso do medicamento, levando deste 

modo à satisfação das expectativas e necessidades dos utentes. [31] 

1.2. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA  

A localização dos Serviços Farmacêuticos deverá sempre que possível seguir os 

seguintes pontos:  

• Facilidade de acesso externo e interno 

• Implantação de todas as áreas, incluindo os armazéns, no mesmo piso 

• Proximidade com os sistemas de circulação vertical como por exemplo elevadores 
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Os SF do CHUP encontram-se centralizados no Hospital de Santo António, 

maioritariamente no piso 0 do edifício Neoclássico, numa área de fácil acesso interior e 

exterior e com dimensões físicas que estão de acordo com as premissas referidas no 

Manual de Farmácia Hospitalar,  excluindo o Armazém de Injetáveis de Grande Volume 

e a Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), que se situam, respetivamente, nos pisos 0 

e 1 do Edifício Dr. Luís de Carvalho, tendo também farmácias satélites localizadas nos 

outros hospitais que constituem o Centro Hospitalar. 

1.3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

Com a intenção de assegurar resposta a todas as necessidades, os SF partilham de 

um horário planeado para um correto funcionamento de todos os serviços do hospital. O 

serviço de ambulatório encontra-se disponível das 9h até às 17h em dias úteis, enquanto 

que no serviço do hospital os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) 

realizam o seu trabalho por turnos, em que o turno da manhã é das 8h às 15h e o turno da 

tarde é das 15h às 22h. O turno da noite é assegurado por um farmacêutico até às 8h do 

dia seguinte.  

1.4. RECURSOS HUMANOS  

Em relação aos recursos humanos, a equipa dos SF do CHUP é constituída por 

vinte e seis TSDTs, vinte e dois farmacêuticos e dezasseis assistentes operacionais (AOs), 

que através dos seus conhecimentos teóricos e práticos garantem um correto desempenho 

de todas as funções a cargo do serviço.  Em cada setor da farmácia existe sempre um 

Farmacêutico/TSDT responsável, mais vocacionado para o tipo de funções que aí se 

exercem, que conta com a sua equipa de trabalho. 

Atualmente, a direção dos SF é assumida pela Dra. Patrocínia Rocha tendo sido 

delegada a responsabilidade de cada setor a um farmacêutico da mesma instituição, sendo 

a técnica Maria dos Anjos a Diretora Técnica dos TSDT. 
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2. SERVIÇOS E GESTÃO DA FARMÁCIA HOSPITALAR  

Os SF são reconhecidos como departamentos com autonomia técnica e científica, 

sujeitos à orientação geral dos Órgãos de Administração dos Hospitais, que asseguram a 

terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos. Estes serviços encontram-se ainda envolvidos em desenvolvimentos de 

ações de investigação científica e de ensino e em integrações de equipas de cuidados de 

saúde. [32]  

De acordo com o Manual da Farmácia Hospitalar, os SF têm como funções, a 

seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos; o 

aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos experimentais e os 

dispositivos utilizados para a sua administração; a produção de medicamentos; a análise 

de matérias-primas e produtos acabados; a participação em Comissões Técnicas 

(Farmácia e Terapêutica, Infeção Hospitalar, Higiene); o desenvolvimento de ações de 

formação; a prestação de cuidados farmacêuticos ou informação acerca dos 

medicamentos bem como a farmacovigilância e farmacocinética; a colaboração na 

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

na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação. [32] 

Como sendo parte integrante de um hospital central, os SF do CHUP são 

constituídos por diversos setores devidamente organizados que asseguram o cumprimento 

de todas as funções inerentes à prática farmacêutica como a produção, armazenamento, 

distribuição, verificação e vigilância, seja a nível da conservação ou do consumo. [33] 

De uma forma geral, o Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), a Unidade de 

Produção, a Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), a Distribuição Clássica e Unitária, 

a Sala de Reembalamento, e a Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) representam 

os principais setores de trabalho dos SF.  

2.1. ESPAÇO FÍSICO 

De uma maneira mais pormenorizada os SF do CHUP podem ser divididos nas 

seguintes zonas:  

 

 



 

57 

 

Edifício Neoclássico: 

❖ Entrada e sala de espera: onde os utentes esperam o atendimento na farmácia de 

ambulatório 

❖ Ambulatório (Armazém 1003): onde os farmacêuticos responsáveis procedem à 

dispensa de medicação e seguimento farmacoterapêutico de doentes com 

patologias que requerem uma maior vigilância 

❖ Área dos cacifos: onde os técnicos de farmácia dos SF vestem a sua farda e 

guardam os seus pertences 

❖ Área da Distribuição Individual Diária (Armazém 1): onde se realiza a 

distribuição dos medicamentos em dose unitária para os doentes internados nos 

vários serviços 

❖ Sala de Reembalamento:  onde é feito o reembalamento dos medicamentos orais 

sólidos sempre que estes necessitem. Nesta sala também são realizadas atividades 

de suporte à distribuição para os medicamentos que necessitem de ser 

reidentificados ou individualizados 

❖ Armazém dos Produtos Farmacêuticos (Armazém 1001):  local de 

armazenamento por excelência da maior parte da medicação depois de ser 

rececionada e conferida 

❖ Área referente ao setor de produção: zona dedicada à produção de formulações 

estéreis e não estéreis  

❖ Unidade de Nutrição Parentérica (NP) e Outras Formas Estéreis: local 

devidamente equipado para a preparação de bolsas de NP e outras formas estéreis 

❖ Zona de receção e conferência de encomendas: onde os fornecedores trazem os 

medicamentos/produtos farmacêuticos para serem rececionados e conferidos 

❖ Sala de armazenamento de antissépticos e desinfetantes: onde estão armazenados 

os antissépticos e desinfetantes 

❖ Sala Reuniões/Biblioteca: sala que contém bibliografia variada e onde várias 

vezes se realizam reuniões de trabalho 

❖ Gabinete da diretora dos SF 

❖ Gabinete dos farmacêuticos: onde existem cacifos individuais, um computador e 

uma cama, para quando os farmacêuticos têm de fazer serviços noturnos 

❖ Sala do Pessoal/Copa: sala devidamente apetrechada onde a equipa de 

profissionais muitas vezes realiza as suas refeições 
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❖ Laboratório de produção de fórmulas farmacêuticas não estéreis: laboratório 

devidamente provido de equipamentos e de matérias-primas necessárias à 

preparação de fórmulas farmacêuticas não estéreis 

❖ Câmara Frigorífica: funciona entre 2 a 8ºC e contém os medicamentos termolábeis 

❖ Área de armazenamento dos Estupefacientes: sala de acesso restrito onde se 

encontram medicamentos estupefacientes e só tem acesso a ela farmacêuticos ou 

técnicos de saúde com devida autorização 

❖ Área de armazenamento da NP: local onde se encontram armazenados os 

materiais de apoio à produção de bolsas de nutrição parentérica e outras formas 

farmacêuticas 

❖ Gabinete da Área da produção: onde a farmacêutica responsável pela NP recebe 

e analisa as preparações para o dia 

❖ Setor de Aprovisionamento: onde se encontram as administrativas responsáveis 

pela parte da gestão dos serviços farmacêuticos 

❖ Sala de AOs: onde existem cacifos para guardar os pertences 

❖ Instalações Sanitárias  

Edifício Dr. Luís de Carvalho:  

❖ Piso 0 - Armazém de Soluções Estéreis de Grande Volume: local onde são 

armazenadas as soluções de grande volume que como tal necessitam de bastante 

espaço para o seu armazenamento 

❖ Piso 1 - Unidade de Farmácia Oncológica (UFO): local onde se manipulam 

medicamentos citotóxicos destinados à administração a doentes oncológicos 

Para tal, e através de uma boa gestão dos SF, há uma interligação dos setores que 

permite um adequado circuito do medicamento, desde o seu armazenamento até à sua 

distribuição. De forma a dar apoio a estes setores e promover o seu desenvolvimento, 

existem também áreas como a gestão de equipamentos e gestão científica, sempre com 

uma atuação transversal em todas as áreas da gestão da qualidade para promover o 

máximo propósito dos SF: o uso racional do medicamento. 

2.2. SISTEMA INFORMÁTICO  

A utilização de programas informáticos constitui uma melhoria na eficácia de todo 

o processo do medicamento, (figura 11) nomeadamente ao nível da comunicação entre os 
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diferentes setores e profissionais de saúde do hospital. O sistema informático utilizado no 

CHUP é designado por Gestão Hospitalar de Armazéns e Farmácia (GHAF). [34]  

Para além deste programa informático, existe ainda o CdM (Circuito do 

Medicamento), o qual está presente tanto nos serviços clínicos, como nos SF do CHUP, 

sendo a plataforma onde se realiza a prescrição médica eletrónica e a validação 

farmacêutica, contribuindo para um uso racional e seguro do medicamento. [34]  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. AUTOMAÇÃO 

As novas tecnologias, permitiram associar os sistemas informáticos a 

equipamentos eletrónicos, os quais conduziram ao desenvolvimento de sistemas de 

dispensa automática de medicamentos, associados ou não aos sistemas robotizados de 

reembalagem de medicamentos, facilitando a implementação das doses unitárias por 

doentes, conduzindo a uma maior eficácia da gestão em termos logísticos.  

Assim sendo, o CHUP possui alguns automatismos: 

❖ Pharmapick®: sistema concebido para resolver problemas de dispensa  

❖ Personal Digital Assistant® (PDA): computador portátil de dimensões reduzidas, 

com capacidade de ligação ao sistema informático, auxiliando na dispensa de 

medicamentos no APF na distribuição clássica e nos stocks nivelados 

VANTAGENS 

DO GHAF  

❖ Maior comodidade de prescrição 

❖ Prescrição sempre atualizada  

❖ Análise do perfil farmacoterapêutico na sua 

totalidade 

❖ Diminuição dos erros de prescrição e 

interpretação 

❖ Processamento de prescrições por serviço, 

cama e doente  

❖ Aumento da eficiência, segurança do 

processo e gestão da logística do 

medicamento 

❖ Rentabilização dos recursos humanos 

❖ Processamento com e sem revertências nas 

altas 

❖ Requisições internados, não internados e 

especiais 

❖ Comparticipações de medicamentos 

❖ Transferência entre armazéns  

❖ Registo de consumo dos medicamentos e 

produtos farmacêuticos dos SF 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Vantagens do GHAF 
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❖ Máquina de reembalamento: onde se reembalam comprimidos ou cápsulas que 

são necessários serem protegidos da luz ou que são necessários serem fracionados 

❖ Pyxis®: sistema automatizado semiautomático de dispensa de medicamentos 

formado por um ou mais armários com gavetas para armazenar os medicamentos 

de acordo com o tamanho, quantidade, grau de controlo e temperatura de 

conservação 

2.4. SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Os sistemas de gestão da qualidade visam maximizar as tarefas desenvolvidas nos 

SF, incluindo todo o circuito que o medicamento sofre, desde o seu armazenamento até à 

sua dispensa. Estes têm por base a padronização dos procedimentos reduzindo dessa 

forma os erros e aumentando a qualidade, pelo que os procedimentos por sua vez, devem 

ser escritos, documentados e regularmente revistos e atualizados. [32] 

Assim, existem alguns sistemas implementados no CHUP para garantir a máxima 

qualidade dos serviços: 

❖ Criação do sistema de dupla caixa: consiste na utilização de duas caixas, 

que se encontram cheias, de acordo com o stock estipulado, pelo que 

quando a primeira caixa ficar vazia, (figura 12) irá funcionar como uma 

ordem de reposição do produto a que diz respeito que será satisfeita no 

ciclo seguinte  

❖ Hospital Logistics System (HLS): consiste na troca de caixas vazias por 

caixas cheias, (figura 13) obedecendo a quantitativos previamente 

estudados e acordados entre os serviços clínicos e os SF. Deste modo, visa 

a aplicação do modelo Kanban, cujos principais objetivos assentam na 

garantia de uma constante melhoria dos métodos implementados, numa 

otimização dos recursos existentes, mantendo-se a qualidade e 

minimizando-se os custos, possibilitando uma eficaz gestão de stocks, 

evitando a acumulação de medicamentos, assim como a rutura dos 

mesmos 

A melhoria contínua dos métodos implementados é aplicada através da 

implementação de seis etapas incluindo o método dos 5’s (triar, arrumar, limpar, 

normalizar e disciplinar). Esta compreende a reorganização de departamentos e processos 

administrativos aumentando a qualidade dos serviços prestados. Os colaboradores são 
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incentivados a questionarem as rotinas do seu posto de trabalho e a desenvolverem 

caminhos mais eficientes e eficazes para a obtenção de resultado conjugando a área 

administrativa com a área operacional.  

Tanto as caixas como os kanbans contêm todas as informações necessárias para 

despoletar o pedido de encomenda, constando em cada um deles a identificação do 

medicamento/produto farmacêutico por Denominação Comum Internacional (DCI), o 

código de barras, código do serviço, dosagem, forma farmacêutica, quantitativo de 

reposição e localização e nome do serviço. O cartão é retirado quando se atinge o 

quantitativo de reposição de stock e indica a necessidade de um pedido ao fornecedor, 

sendo o sistema de kanbans da total responsabilidade do APF.  

Normalmente, os kanbans são recolhidos pelos AOs de segunda-feira a sábado 

nos serviços que funcionam sete dias por semana e, de segunda a sexta-feira nos serviços 

que encerram aos sábados e domingos. Os kanbans possuem cores diferentes para cada 

tipo de medicação:  

➢ Antisséticos: kanban azul  

➢ Soros: kanban azul claro  

➢ Nutrição: kanban roxo  

➢ Geral: kanban bordeaux  

➢ Produtos de contraste de raio-x: kanban cinzento 

➢ Estupefacientes: kanban vermelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12- Sistema Dupla Caixa 
 

Figura 13- Kanban 
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2.5. GESTÃO DE RISCO 

A segurança e a minimização de riscos são questões importantes na gestão do 

risco hospitalar, sendo dos objetivos principais dos SF e que em muito se cruza com 

a gestão da qualidade.  

Nos SF do CHUP, existem várias medidas alusivas a esta problemática. 

Também na validação da prescrição e dispensa de medicamentos na Distribuição 

Individual Diária (DID) é feita uma gestão do risco, avaliando individualmente cada 

prescrição informática tendo em conta o sexo, idade, área corporal, peso, patologia e 

parâmetros bioquímicos. Estas intervenções terapêuticas são particularmente 

benéficas em situações clínicas recorrentes, em patologias concomitantes, alergias, 

casos de insuficiência renal, hepática ou cardíaca, entre outras situações. A gestão de 

risco deverá englobar ainda o esclarecimento e informação dos profissionais de saúde.  

No setor de Farmacotecnia, particularmente na UFO, a gestão de risco também 

é muito importante, de forma a salvaguardar a segurança dos farmacêuticos e TSDT, 

bem como de todos os doentes. A utilização de equipamento adequado, a metodologia 

de trabalho adotada na preparação dos medicamentos, a existência de dupla 

verificação e a manutenção das condições de trabalho são exemplos da aplicação da 

gestão de risco nesta unidade. 

Na Nutrição Parentérica e Unidade de Estéreis, a utilização de uma sinalética 

de cores de semáforo auxilia na correta dispensa da dosagem, sendo que a cor 

vermelha corresponde a uma dosagem superior, a cor amarela a uma dosagem 

intermédia e cor verde à dosagem mais baixa.  

Assim, se salienta a importância da gestão de risco no âmbito hospitalar. 
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3. CIRCUITO DO MEDICAMENTO 

O circuito do medicamento hospitalar estabelece relações entre as diferentes áreas 

funcionais dos SF, no que respeita ao fluxo de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos, desde a seleção/aquisição até à distribuição, ou seja, desde a entrada 

no hospital até à chegada aos doentes, não só os doentes internados no hospital, mas 

também os externos.  

As exceções a este percurso bem definido são produtos sujeitos a maior controlo 

por razões de segurança, sejam eles estupefacientes e psicotrópicos, eritropoetinas, 

medicamentos hemoderivados e experimentais. Estes medicamentos sujeitos a controlo 

especial necessitam de impresso próprio e seguem regras específicas de distribuição que 

serão abordadas ao longo deste relatório. O circuito do medicamento dos SF do CHUP 

pode ser representado pelo esquema da figura 14:  

 

 

Figura 12- Circuito do Medicamento 
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3.1. APROVISIONAMENTO E GESTÃO DE STOCKS  

O aprovisionamento é o setor responsável pelo fornecimento de equipamentos e 

serviços, bem como da gestão e controlo dos produtos farmacêuticos, tendo como 

principal função a satisfação das necessidades terapêuticas dos doentes de modo a reduzir 

os custos aumentando assim a produtividade.  

A gestão de stocks é uma área muito importante no meio dos SF dado que 

apresenta resultados comerciais e financeiros notórios. Os stocks funcionam como 

reservas de materiais, que visam facilitar a produção sendo importante saber quais devem 

ser as quantidades a encomendar, quando se deve encomendar e saber a quantidade que 

é necessária para manter um nível de stock satisfatório às necessidades de quem os 

procura.  

Nos SF do CHUP utilizam o método de kanbans, este é usado para sistemas que 

atingem o seu ponto de encomenda sendo depois feita uma nova encomenda que possui 

já uma quantidade fixa predefinida pelos SF. [32] 

 

3.1.1. Seleção e aquisição  

Uma correta gestão hospitalar passa por saber selecionar e adquirir os 

medicamentos tendo em conta vários fatores, tais como: a qualidade, as necessidades do 

Hospital, os custos, a segurança e o controlo, de modo a garantir assim a satisfação das 

necessidades terapêuticas dos doentes com a melhor utilização dos recursos disponíveis. 

Assim sendo, a seleção de medicamentos para o hospital deve ter por base o 

FHNM e as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital. Contudo, cada hospital 

possui uma Adenda onde são selecionados medicamentos pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT) (Anexo III) que não constam no FHNM e que são necessários para a 

terapêutica, sendo estes chamados de “medicamentos extra-formulário”. [32] 

Relativamente à requisição dos medicamentos e produtos farmacêuticos, estes são 

adquiridos através dos kanbans, em que quando um produto ou medicamento atingem o 

seu ponto de encomenda, os cartões são retirados e colocados numa caixa com a 

designação “Produtos a encomendar” para que o farmacêutico os possa recolher e 

proceder à sua aquisição da seguinte forma: o farmacêutico responsável pelas 

encomendas verifica se o produto se encontra na lista comum para confirmar se este já 
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foi encomendado. A lista comum corresponde a uma lista com os produtos que estão 

encomendados e ainda não foram entregues na farmácia.  

Após realizar a encomenda o farmacêutico coloca a data da encomenda na parte 

detrás do kanban e coloca-o numa caixa por ordem alfabética de DCI na receção.  

Para adquirir os seus medicamentos e produtos farmacêuticos, o CHUP recorre a 

laboratórios como por exemplo a Bayer Portugal, LDA; Generis Farmacêutica, SA, entre 

outros. No entanto, quando necessita de produtos que não são rentáveis para os SF 

adquirirem diretamente aos laboratórios fornecedores, ou seja, medicamentos que têm 

baixa rotatividade, ou quando existe medicação em falta podendo estar algum 

medicamento/produto em rotura por estar esgotado no fornecedor habitual, ou quando são 

necessários manipulados, eles recorrem à Farmácia Lemos. As encomendas da Farmácia 

Lemos chegam por volta das 18h sendo entregues na DID.  

3.2. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS  

A zona de receção e conferência de encomendas (figura 15) é uma zona que fica 

anexa ao armazém central (APF), para que seja facilitado o posterior armazenamento das 

mesmas. Devido às suas grandes dimensões, a FH recebe várias encomendas todos os 

dias e várias vezes no mesmo dia, pelo que isto obriga a que, constantemente estas 

encomendas sejam conferidas, rececionadas e posteriormente armazenadas sendo isto da 

responsabilidade de um TSDT e de um AO. Como esta zona não possui frigorífico, devido 

à sua proximidade com o APF, os 

mesmos têm uma zona específica para 

serem colocados tendo prioridade na 

receção sendo imediatamente 

conferidos e armazenados no 

frigorífico do APF (Anexo IV). 

 

 

 

Deste modo, este processo realiza-se da seguinte forma:  

• Verificar que a encomenda vem para o destino correto e averiguar o estado 

geral da mesma 

Figura 13- Zona de Receção de Encomendas 
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• Verificar a que armazém se destina, se ao armazém central (APF) ou 

armazém das soluções de grande volume 

• Verificar que o que está faturado corresponde ao que realmente foi enviado 

(Fatura/Guia de Remessa) (Anexo V) 

• Verificar que o que foi enviado corresponde de facto ao que foi pedido 

(Nota de Encomenda) (Anexo VI) 

• Registar lote e prazo de validade caso não venha indicado na Fatura/Guia 

de Remessa 

• Acrescentar o kanban ao respetivo produto farmacêutico 

Relativamente à validade os produtos devem ser entregues com uma validade 

superior a seis meses, no entanto, quando o PV é inferior os produtos são rececionados 

com a garantia de que o laboratório aceite trocar caso o produto não seja gasto até à data 

em que caduca. E neste caso devolvem-se os produtos cujo PV tenha então expirado, 

notificando o laboratório para recolha por parte dos transportadores. [35] 

Após esta conferência o TSDT ainda na presença do transportador carimba os 

documentos solicitados por este como, “Recebido/Conferido”, assinando e datando. O 

duplicado da fatura/guia de remessa assinado e datado pelo TSDT, é posteriormente 

enviado ao serviço de aprovisionamento para que seja dada entrada no sistema 

informático e seja feita a sua faturação. Após esta conferência é colocado um cartão de 

cor verde com a designação “confirmado” quando tudo está conforme para que os AO 

possam levar os medicamentos e produtos para os armazéns destinados.  

Contudo, existem determinados medicamentos que exigem procedimentos 

especiais na sua receção (tabela 4). 
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Medicamentos 

Termolábeis 

Vêm armazenados em malas térmicas ou em caixas de esferovite 

com acumuladores de frio e têm prioridade de conferência devido 

às suas condições especiais de armazenamento, dado que se devem 

manter entre os 2ºC e 8ºC de temperatura.  

Ex: brometo de rocurónio  

Medicamentos 

Citotóxicos 

Na sua receção deve-se verificar se o contentor que os transporta 

possui um alerta para “manusear com cuidado” ou “risco 

biológico”, de modo a serem distinguidos dos outros 

medicamentos pois estes precisam de ser manuseados com muita 

atenção.  

Ex: vinblastina; docetaxel 

Medicamentos 

hemoderivados 

Devem estar sempre acompanhados dos boletins de análises e 

Certificados de Autorização de Utilização de Lote (CAUL) 

emitidos pelo INFARMED, para que deste modo o TSDT 

digitalize o CAUL e o guarde na pasta destinada a estes 

medicamentos, que se encontra no computador (Anexo VII).  

Ex: albumina humana  

Estupefacientes e 

Psicotrópicos 

São rececionados e conferidos e, posteriormente são novamente 

conferidos por um TSDT responsável, devido ao rigoroso controlo 

que este tipo de medicamentos exige. Posteriormente são 

armazenados numa sala com acesso restrito.  

Ex: morfina; fentanilo  

Matérias-primas 

Têm como destino a Unidade de Farmacotecnia, devendo ser 

acompanhadas de um certificado de análise de acordo com o lote 

rececionado emitido pelos laboratórios fornecedores.  

Ex: essência de alfazema  

Desinfetantes e 

inflamáveis 

São rececionados e colocados numa sala de inflamáveis na zona 

da receção de encomendas.  

Ex: formol; iodopovidona 

Dispositivos Médicos 
Devem vir identificados com marcação CE 

Ex: sacos coletores de urina; pensos oculares; ligaduras 

 

Tabela 4- Medicamentos com procedimentos especiais 
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3.3. ARMAZENAMENTO  

Após a receção e conferência das encomendas, procede-se ao armazenamento dos 

produtos rececionados. Aqui devem ser criadas as condições necessárias de 

armazenamento de modo a garantir a sua correta conservação. No que respeita às 

condições ambientais dos locais de armazenamento, é preconizado que a temperatura 

máxima seja de 25º C, a humidade inferior a 60% e que os produtos estejam protegidos 

da luz solar direta. [32] 

O armazém é o setor farmacêutico no qual são acondicionados os produtos 

farmacêuticos até à sua distribuição, pelo que após a receção e conferência das 

encomendas, o AO procede à arrumação das mesmas nas prateleiras, sendo importante 

verificar o PV do produto existente, pois se o PV for igual, arruma-se o produto, caso seja 

diferente, arruma-se o produto com PV mais curto à direita do restante, através do método 

“First Expire, First Out”(FEFO). Este método permite que o armazenamento seja feito 

sempre pelo lado esquerdo com remoção pelo lado direito, para que haja uma rotação 

adequada dos stocks, sendo que o AO deve colocar sempre o kanban no respetivo ponto 

de encomenda.  

No CHUP, existem os armazéns conforme descrito na figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMAZENAMENTO 

Armazém de Produtos 

Farmacêuticos (APF- 1001) 

Armazém da DID 

(1) 

Armazém da 

Produção (1006) 

Unidade de Farmácia 

Oncológica (UFO- 1004)  

Armazém do CMIN  

Armazém do 

Ambulatório (1003) 

Figura 14- Tipos de Armazém no Centro Hospitalar Universitário do Porto 
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O APF de maneira geral é o armazém onde se encontram armazenados a maior 

parte dos medicamentos e produtos farmacêuticos, tendo em conta o volume que ocupam, 

o tipo de produto e as condições de armazenamento especiais. Dentro deste existem: [32,36] 

➢ Nutrição Artificial   

➢ Material de Penso 

➢ Colírios, pomadas oftálmicas, gotas auriculares, soluções nasais, 

medicamentos manipulados e antídotos 

➢ Antissépticos e desinfetantes, que possuem o sistema HLS e que se 

encontram armazenados em separado dos restantes com uma porta de 

corta-fogo, com fecho automático e de abrir para fora, paredes reforçadas, 

chão impermeável, rebaixado, inclinado e drenado para bacia coletora, 

respeitando o Manual de Farmácia Hospitalar  

➢ Armazém de Soluções Estéreis de Grande Volume, onde não é possível 

organizar todos os produtos por ordem alfabética de DCI devido ao espaço 

e tamanho das soluções, encontrando-se dispostos em paletes, ex: propofol 

a 2%; cloreto de sódio a 9%. Os produtos de diálise são armazenados numa 

sala à parte e também se recebe produtos de microbiologia e reagentes 

clínicos que são distribuídos de imediato 

➢ Armazém de estupefacientes e psicotrópicos que tem acesso restrito aos 

farmacêuticos, encontrando-se fechado com elevada segurança como é 

descrito no manual de boas práticas  

➢ Citotóxicos, estes são armazenados à parte dos restantes com kit de 

derramamento  

➢ Termolábeis, encontram-se armazenados a temperaturas entre 2º a 8ºC 

numa arca frigorífica que possui um sistema de controlo e registo da 

temperatura e, um alarme permanentemente ativado para avisar sempre 

que ocorra uma alteração anormal da temperatura pois a conservação 

correta dos medicamentos é um fator crítico para garantir a sua qualidade, 

eficácia e segurança  
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3.3.1. Centro Materno Infantil do Norte  

A farmácia do CMIN é considerada uma farmácia satélite, surgindo de forma a 

dar resposta às necessidades deste centro que fisicamente se encontra separado do 

Hospital de Santo António. Esta apresenta um stock específico de acordo com as suas 

necessidades, tendo apenas como funções a DID e a distribuição clássica sendo que num 

dos serviços a reposição de alguns produtos é através da contagem de stocks. 

Os pedidos são todos realizados ao APF da farmácia hospitalar do HSA que tem 

rotas específicas de entregas dos produtos.  

Na farmácia do CMIN existem dois postos de trabalho, cada um ocupado por um 

TSDT, em que cada posto é responsável pela DID e Distribuição Clássica (DC), havendo 

também um farmacêutico escalado para as validações das prescrições médicas bem como 

um auxiliar que faz as respetivas entregas nos serviços.  

O horário de funcionamento é das 8h30 às 16h30, não funcionando aos fins-de-

semana, sendo que fora deste horário qualquer urgência que possa existir é comunicada à 

farmácia do HSA.  

Neste setor tive a oportunidade de estar duas semanas, percebendo que ele é 

essencial para dar resposta às necessidades de todos os utentes que por ali passam, no 

entanto, uma medida que poderia auxiliar mais a redução dos erros de stock seria a 

realização das revertências diárias informaticamente dos carros, que nem sempre são 

feitas.  

3.4. DISTRIBUIÇÃO  

A distribuição de medicamentos é um processo que permite dispensar a medicação 

necessária aos doentes, em regime de internamento ou em regime de ambulatório, com a 

devida segurança, eficácia e rapidez, garantindo que cheguem aos destinatários na 

quantidade e especificidade pedidas e dentro dos prazos estabelecidos.  

A distribuição tem como principais objetivos, garantir a correta administração da 

medicação de forma a diminuir eventuais erros relacionados com a administração de 

medicamentos não prescritos, troca de via de administração, erros de doses, de modo a 

reduzir também o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e manipulação 

dos medicamentos, racionalizando os custos com a terapêutica.  
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Nos serviços farmacêuticos do CHUP, praticam-se os sistemas de distribuição de 

medicamentos descritos na figura 17.  

 

 

 

 

 

3.4.1. Distribuição Clássica  

A DC é um sistema que permite manter um stock de medicamentos e produtos 

farmacêuticos nos respetivos serviços clínicos e há medida que vão sendo utilizados 

também vão sendo repostos.  No CHUP, a DC é assegurada por três postos de trabalho, 

tendo três TSDT responsáveis por cada um deles, respetivamente, de modo a garantir uma 

melhor organização e eficiência na distribuição. Estes três postos são responsáveis pelas 

seguintes atividades:  

➢ Posto A: 

- Stock de internamentos  

- Urgência sala laranja, sala pequena cirúrgica e sala SO2, sala SO1 

- Serviços Cuidados Intensivos (SCI) 

- UFO 

A sala laranja, é a sala onde se encontram os pacientes que tenham passado já pela 

triagem e onde permanecem durante algumas horas, não sendo uma sala de internamento 

contínuo. Os stocks desta são repostos à segunda, quarta e sexta-feira por um sistema 

automatizado semiautomático (BIQ®).  

A sala pequena cirúrgica e a sala SO2 são também repostas pelo sistema 

automatizado semiautomático BIQ®, de segunda a sexta-feira.  

A sala SO1 é reposta por kanbans à terça e sexta-feira.  

➢ Posto B: 

- Stocks de consultas externas (incluindo a farmácia ambulatório do antigo 

HJU, para doentes com doenças infeciosas, localizando-se esta no CICAP) 

Sistemas de Distribuição de Medicamentos  

Distribuição 

Clássica  

Reposição 

por Stocks 

Nivelados  

DID 

Circuitos 

Especiais de 

Distribuição 

 Figura 15- Sistemas de Distribuição do Centro Hospitalar Universitário do Porto  
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- CMIN 

- Psiquiatrias (pedopsiquiatria do Hospital Magalhães Lemos e psiquiatria 

de ligação no Hospital de Gondomar) 

- Kastelo (Associação de crianças dos 0 aos 18 anos com patologias 

crónicas)  

- Ambulatório do CHUP  

- Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente  

➢ Posto C:  

- DID 

- Meios de contraste  

- CTC (centro de medicação assistida, ex: para pessoas toxicodependentes) 

- Bloco Central  

A DC engloba serviços de distribuição de medicamentos por níveis, como por 

exemplo, consultas externas, blocos operatórios, CMIN, UFA, CICA, Psiquiatria, 

Pedopsiquiatria, Serviços de técnicas endoscopias, fisioterapia, neurocirurgia, ortopedia, 

reposição do setor da DID, fornecimento de produtos de contraste radiológico, entre 

outros. Foi definido que para os serviços fornecidos por esta distribuição, teria de existir 

uma lista que contivesse os medicamentos que faziam parte do stock do respetivo serviço 

bem como as suas quantidades, sendo isto definido pelo Diretor de Serviço, Enfermeiro 

Chefe e os SF.  

Assim sendo, esta distribuição funciona para que existam armários de urgência 

nos Serviços Clínicos onde os enfermeiros possam recorrer fora do período normal de 

entrega de medicação dos SF. Para um funcionamento mais eficaz os SF e os serviços de 

enfermagem organizaram uma tabela com os serviços e os respetivos dias, nos quais 

podem efetuar uma requisição com os medicamentos que necessitam semanalmente.   

O enfermeiro chefe do SC é responsável pelo controlo de stocks e por efetuar os 

pedidos através do GHAF®, manualmente ou por HLS® aos SF, através de uma lista de 

produtos que necessita por DCI, referindo a dosagem, via de administração e quantidades 

(não excedendo o limite pré-definido). É muito comum ajustar as quantidades pedidas 

pelos SC com a quantidade disponível no APF a fim de conseguir satisfazer os pedidos 

de todos os SC, sem dispensa excessiva de um determinado produto. 
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A maioria das requisições manuais são trazidas pelos AO deixando-as na entrada 

do APF num local próprio para, posteriormente serem trazidas para o armazém. Após 

serem analisadas as quantidades requisitadas deve-se ter em atenção se existem 

discrepâncias com os valores que existem na lista dos medicamentos estipulados para 

cada serviço e no caso das requisições manuais temos de ter em atenção se existe algum 

erro de DCI, forma farmacêutica e dosagem, procedendo-se de seguida à dispensa dos 

produtos farmacêuticos.  

A dispensa das requisições online é facilitada pelo auxílio do PDA, que faz a 

leitura ótica dos produtos que são pedidos. O único contra na utilização do PDA é que 

este não é usado quando é necessário tomar nota dos lotes da medicação como é o caso 

dos anti-retrovírus.  

No final da dispensa dos produtos, caso o débito tenha sido efetuado pelo PDA, é 

impressa uma folha de débito que é enviada para os respetivos serviços e os originais das 

requisições ficam no APF como comprovativo que os produtos foram enviados e escreve-

se RQ (Requisição) e o número correspondente da requisição. No caso das requisições 

manuais é colocada a quantidade que é fornecida. 

Para finalizar a dispensa, é necessário proceder ao acondicionamento destes 

produtos. Se o destino destes for o exterior do CHUP, são colocados em caixas de cartão 

identificadas pelo TSDT e seladas com fita adesiva, para que não ocorra perdas de 

qualquer tipo de medicação.  

No caso em que a medicação se destine a entidades internas ao hospital, a 

medicação é armazenada em caixas próprias de plástico, que contêm uma numeração 

própria e possuem um local para identificação do serviço. Quando uma requisição contém 

medicamentos termolábeis o TSDT prepara a medicação colocando-a numa mala térmica, 

identificando-a com uma etiqueta de “medicação de frio” e o serviço a que se destina. A 

mala térmica permanece na câmara frigorífica até a hora do transporte, sendo colocado 

junto à caixa com os restantes produtos uma etiqueta de alerta para a existência de 

produtos termolábeis na câmara frigorífica (Anexo VIII). 

O TSDT preenche ainda o impresso “Registo de Transporte e Entrega da 

Medicação nos Serviços”, colocando-o em cima da respetiva caixa. Este contém o número 

do contentor, o nome de quem prepara, por quem é transportado e a que serviço se destina 
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o mesmo, pelo que quando é entregue nos serviços tem de ser assinado pelo enfermeiro 

responsável (Anexo IX). 

Após terminar a dispensa dos produtos, procede-se à impressão em duplicado da 

folha de débito, ficando uma para arquivar na farmácia e outra que irá acompanhar a 

requisição até ao respetivo SC (Anexo X). 

3.4.1.1. Distribuição de soluções de grande volume, antisséticos e 

desinfetantes 

O setor das soluções de grande volume é responsável pela gestão do stock dos 

seguintes edifícios: Edifício Neoclássico e Edifício Dr. Luís de Carvalho (1º e 2º pisos, 

Medicina B, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, Urgência Hemodiálise). Fazem 

ainda distribuição para o CMIN e CICA. 

Estas soluções encontram-se organizadas segundo a sua rotatividade e dimensão, 

de modo a aproveitar da melhor forma o espaço disponível e para tornar mais fácil a sua 

distribuição. Todos os produtos possuem um stock duplicado que é armazenado numa 

prateleira, que se situa por cima do stock funcional e todo o stock é armazenado em 

paletes, pelo método FEFO e através do sistema kanban. Este sistema auxilia a gestão de 

todo o stock, pois quando é atingido o ponto de encomenda dos produtos, retira-se o 

kanban e coloca-se na caixa dos “Produtos a encomendar”.  

Diariamente, realiza-se uma lista com os produtos a encomendar e envia-se para 

os serviços de aprovisionamento, de forma a efetuar o pedido de compra dos respetivos 

produtos. 

Após a análise da requisição pelo TSDT, os produtos são dispensados e enviados 

pelos AO para os serviços, juntamente com o duplicado da requisição. Terminada a 

dispensa, as requisições são assinadas pelo TSDT, datadas e escreve-se “debitado”. O 

original da requisição permanece nos SF para posterior débito do produto dispensado. O 

débito é obrigatório para garantir uma melhor gestão do stock e é realizado manualmente 

inserindo no GHAF o código do serviço correspondente, o código do produto e a 

quantidade dispensada. 

Relativamente ao setor de antisséticos e desinfetantes, estão numa sala 

individualizada do restante armazém devido às suas condições especiais de 
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armazenamento, pois estes devem ser armazenados num local ao abrigo da luz, calor e 

humidade.  

3.4.2. Controlo dos prazos de validade  

O prazo de validade corresponde ao período de tempo durante o qual um 

determinado medicamento, após a sua preparação e na sua embalagem definitiva, pode 

considerar-se estável e as suas caraterísticas físicas, químicas, microbiológicas, galénicas, 

terapêuticas e toxicológicas não se alteram ou sofrem modificações dentro de limites 

aceitáveis e bem definidos que são estipulados através de ensaios previamente realizados 

pelos laboratórios que fabricam os medicamentos. [10]  

Deste modo, é fundamental que todos os produtos e medicamentos, que estejam 

armazenados nos SF sejam sujeitos a um controlo periódico de PV, para evitar que sejam 

administrados aos doentes com um PV expirado. Assim sendo, todos os meses se recorre 

ao GHAF® tirando uma listagem do sistema informático três meses antes do PV terminar.  

Caso o PV tenha expirado o TSDT informa o Serviço de Aprovisionamento, 

relativamente ao número de unidades existentes em stock nos SF, sendo este serviço 

responsável por contactar o laboratório fornecedor e averiguar a possibilidade de troca do 

produto por outro com PV superior, ou emissão de nota de crédito. Até se obter uma 

resposta devem-se colocar os medicamentos em causa numa prateleira de “Produtos fora 

de PV aguarda análise/decisão”. Caso a resposta do laboratório seja positiva e perante 

nota de devolução, o medicamento é colocado noutra prateleira “Produtos para 

devolução- Aguarda nota de devolução”. Caso a resposta seja negativa é criada uma nota 

de inutilização ao SF e estas inutilizações podem ser devidas a caducidade, quebra ou 

caraterísticas organoléticas. Após a nota de inutilização ter sido elaborada e assinada, 

colocam-se os produtos em contentores com destino à incineração. Ou há a possibilidade 

de negociar com outros hospitais, isto é, podem efetuar trocas desde que consigam ter 

garantias que utilizem o produto dentro do seu PV. 

 No caso dos medicamentos com Autorização de Utilização Especial (AUE) não 

é possível efetuar troca com qualquer laboratório (Anexo XI). 

No caso da DID verifica-se medicamento a medicamento e coloca-se um papel 

para avisar que aquele medicamento possui um curto prazo de validade.  
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Durante o meu estágio pude verificar a presença de indicadores visuais para alertar 

o curto PV, pelo que estas medidas são importantes pois permitem que se utilizem em 

primeiro lugar estes medicamentos evitando os desperdícios. 

3.4.3. Reposição por stocks nivelados  

A reposição por stocks nivelados consiste em repor os produtos num stock, 

segundo um nível estipulado para cada produto. De acordo com o consumo médio, é 

calculada uma quantidade de cada produto, devendo esta ser suficiente entre o período 

das duas reposições que são feitas.  

Neste tipo de distribuição a reposição pode ocorrer por contagem de stock ou 

através dos sistemas semiautomáticos de reposição de stocks nivelados de medicamentos. 

A Distribuição de Stocks Nivelados (DSN) através de sistemas automatizados 

semiautomáticos está implementada no Serviço de Urgência, Bloco Central e no Serviço 

de Cuidados Intensivos.  

O Serviço de Cuidados Intensivos é reposto através do Pyxis®. Este é um sistema 

automatizado semiautomático que permite a gestão, armazenamento e dispensa de 

medicamentos e produtos farmacêuticos. Possui um conjunto de armários controlados de 

forma eletrónica, geridos por um software sendo controlado por um Enfermeiro-Chefe do 

serviço, pelos SF e pelo Diretor do Serviço. 

 Por questões de segurança máxima, é pedida uma identificação através da 

impressão digital para que o pedido seja aceite e abra a gaveta. Com base nos consumos 

médios anuais, são definidos valores de stock mínimo e stock máximo, e em relação ao 

stock de cada SC, estes são definidos consoante os medicamentos utilizados em cada 

serviço. Deste modo, o Pyxis® emite uma requisição informática aos SF, que 

automaticamente sinaliza os medicamentos que atingiram o seu ponto de encomenda, 

calculando os quantitativos necessários para a sua reposição. O TSDT imprime a lista de 

toda medicação que deve ser resposta, preparando-a e colocando-a numa caixa para o AO 

a transportar ao respetivo serviço e de seguida, o TSDT realiza a sua reposição.  

Relativamente aos Serviços de Urgência, nomeadamente à sala laranja e 

oftalmologia o TSDT desloca-se a estes SC às segundas, quartas e sextas-feiras para 

proceder à contagem dos medicamentos que estão em falta, fazendo de seguida o 
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aviamento dos mesmos. Ao passo que a sala pequena cirúrgica e a SO2 são repostas de 

segunda a sexta-feira através da BIQ®. 

O sistema automatizado semiautomático BIQ® e Pyxis® funcionam da mesma 

maneira mudando apenas a marca comercial e também existe a particularidade do Pyxis® 

permitir a colocação de estupefacientes no seu interior, dado que possui um cofre, algo 

que a BIQ® não tem, havendo assim um maior controlo sob a medicação que sai. Outra 

vantagem deste método é que o débito é feito por doente existindo um maior controlo e 

apenas os profissionais de saúde com código de entrada e autorização poderão aceder ao 

conteúdo do Pyxis®. 

 

3.4.4. Distribuição Individual Diária (DID) 

A distribuição individual em dose unitária garante a segurança e eficiência, pelo 

que há um acompanhamento farmacoterapêutico do doente, existe uma maior segurança 

no circuito do medicamento, uma diminuição do risco de interações, uma melhoria na 

racionalização da terapêutica e uma atribuição correta de custos. No CHUP este sistema 

de distribuição realiza-se para um período de 24h, exceto aos sábados e vésperas de 

feriados que se realiza para um período de 48h, abrangendo um total de trinta serviços 

clínicos.  

Estes serviços encontram-se inseridos em oito carros, tendo cada carro em média 

um total de quatro serviços que se encontram divididos em compartimentos individuais 

denominados por gavetas, que correspondem a um doente. Todas as gavetas são 

identificadas com o nome do doente, o serviço e o número da cama do mesmo, através de 

umas etiquetas autocolantes e removíveis. 

Para colocar a medicação, o setor da DID encontra-se organizado por células 

praticando uma logística tendo em vista o número de pickings efetuados, ou seja, o 

número de vezes que se vai buscar um medicamento. E para tal, os medicamentos podem 

ser definidos da seguinte forma:  

➢ Medicamentos A: medicamentos com maior rotatividade 

➢ Medicamentos B: medicamentos com uma rotatividade inferior aos A e superior 

aos C 

➢ Medicamentos C: medicamentos com baixa rotatividade 
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As células (figura 18) são gavetas que apresentam diferentes dimensões (pequena, 

média e grande), consoante a rotatividade. Estas encontram-se na vertical por ordem 

alfabética de DCI, dosagem e forma farmacêutica, possuindo um stock duplo, que é uma 

mais-valia pois quando se gasta os medicamentos de uma gaveta, existe outra para a 

substituir.  

Em cada gaveta existe um rótulo de identificação que contém as seguintes 

informações: código do medicamento, 

localização na respetiva célula (a cada gaveta 

é atribuído um número que corresponde à sua 

posição, auxiliando na sua arrumação quando 

a célula é reposta) DCI, forma farmacêutica, 

dosagem, ponto de encomenda e quantidade 

a repor e a apresentação (1, ½, ¼ unidades).  

 

 

 

 

 

Outras zonas com medicação necessária para satisfazer a dispensa são:  

➢ Torre: Onde estão os 

medicamentos B.  Esta é 

constituída da mesma forma 

que as células: por gavetas 

pequenas, médias ou 

grandes (figura 19) 

 

 

 

 

 

Figura 16- Células da distribuição individual diária 

 
Figura 17- Torre da distribuição individual diária 
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➢ Medicação tópica:  Existente numa zona da torre onde se podem encontrar cremes, 

colírios, pomadas ou soluções para nebulização 

➢ Medicação esporádica: Possui tal como o nome indica, medicamentos 

esporádicos, que são designados de C’s. 

(figura 20). Esta estante está organizada 

por ordem de A-Z de DCI e cada 

medicamento está identificado com o 

código, DCI, forma farmacêutica e 

dosagem. Todas as quartas-feiras 

verificam-se quais os medicamentos que 

estão a sair por DID e coloca-se um cartão 

de cor amarela para aquela medicação que 

se está a gastar 

 

 

 

➢ Soluções Orais: estão situados numa estante diante da torre 

➢ Frigorífico: situa-se junto às soluções orais 

para os produtos que necessitam de ser 

conservados no frio (figura 21)    

Ex:  octreotido; dexametasona inj. 4 mg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18- Gavetas do C's 

 
Figura 19- Frigorífico da DID 
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➢ Material de Penso: Encontra-se junto à medicação tópica, devidamente 

identificado com a sua constituição e dimensões (hidrocolóide, hidrocolóide fibra 

prata, silicone…) e tamanho (10×10, 

15×15, 5×5…) 

A dispensa do material de penso (figura 22) 

pode ser realizada pela DID (juntamente com os 

carros de transporte) ou também por requisição 

manual, em que o mensageiro do SC transporta a 

requisição até aos SF e o TSDT dispensa o produto.  

 

 

 

 

 

➢ Nutrição Entérica: A nutrição entérica (figura 23) encontra-se armazenada em 

caixas, funcionando com sistema de dupla caixa, 

contendo um kanban indicando o DCI, a 

dosagem, o código, quantidade a encomendar e 

o ponto de encomenda e quando se vê o kanban, 

retira-se e coloca-se na caixa que diz “produtos 

a encomendar ao APF”.   

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20- Material de Penso 

 

Figura 21- Nutrição Entérica 
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➢ Nutrição Parentérica: A nutrição parentérica (figura 24), engloba várias bolsas 

com diferente composição em azoto e volumes. Junto a essas bolsas, existem 

alguns micronutrientes que são adicionados a estas bolsas standard (Vitaminas 

lipossolúveis, hidrossolúveis e oligoelementos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Pharmapick®: Sistema de dispensa de medicamentos semiautomático (figura 25), 

preparado para as exigências logísticas em ambiente hospitalar, dispõe de dois 

postos de trabalho, cada um constituído por um conjunto oito gavetas, ecrã tátil e 

indicação da gaveta em serviço. Durante a dispensa, indica qual a quantidade total 

necessária do respetivo medicamento, a quantidade necessária por doente, o 

número da cama, o SC a que o doente pertence e a quantidade que fica em stock. 

O Pharmapick® possui apenas os medicamentos designados por A´s.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24- Nutrição Parentérica 

Figura 25- Pharmapick® 
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➢ “Supermercado”: Local onde se fornece a medicação para reposição do 

Pharmapick® e das células  

No que diz respeito ao circuito da DID o médico prescreve a medicação online ou 

em papel e esta é validada pelos SF tendo em atenção vários aspetos tais como verificar 

possíveis erros nas dosagens, via de administração e interações medicamentosas.  

Após esta validação, é impressa uma lista por SC da medicação a ser dispensada 

que é feita por medicamento e não por doente. Estas listas contêm dados relativos ao 

doente: o serviço, a cama e o respetivo nome de quem a ocupa, informações sobre a 

medicação instituída como DCI, forma farmacêutica, dosagem, via de administração, 

quantidade e algumas observações relevantes para se proceder à correta dispensa de toda 

a terapêutica, bem como a data de início e muitas vezes de fim da mesma (Anexo XII). 

As listas impressas contêm apenas os medicamentos externos, ou seja, aqueles que não 

se encontram no Pharmapick® e que são designados por B´s ou C´s.  

Depois da impressão das listagens dos serviços clínicos os TSDT imprimem as 

etiquetas da identificação dos doentes (nome, serviço e número da cama) para as 

colocarem nas gavetas do respetivo carro e começam então a dispensa (Anexo XIII). É 

importante nesse momento o TSDT estar atento a possíveis não conformidades que não 

foram detetadas pelo farmacêutico enquanto fez a validação, como por exemplo a não 

colocação da data de término em certos medicamentos (ex: anti-infeciosos, material de 

penso), pelo que nestes casos, o TSDT deve preencher o impresso “Registo de 

Intervenções Técnicas” e entregá-la ao farmacêutico, para este poder fazer a respetiva 

correção. 

Neste setor, é necessário a presença de quatro TSDT, em que dois deles ficam 

responsáveis por efetuar a dispensa dos medicamentos A´s do Pharmapick®, ficando um 

em cada posto de trabalho, enquanto que os outros dois auxiliam na preparação dos 

medicamentos B´s e C´s (todos aqueles que o Pharmapick® não contém, como por 

exemplo produtos de nutrição, material de penso, produtos termolábeis, entre outros.  

No decorrer desta atividade, ocorrem situações como: 

➢ Medicamentos que necessitam de refrigeração: TSDT tem de colocar a 

folha de lado no “carro de transporte” para que perto da hora de saída do 

mesmo, o TSDT possa preparar o medicamento colocando uma etiqueta 
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com o nome do doente, cama e serviço, colando outra etiqueta de 

“Conservar no Frio”, colocando-a numa mala térmica e depois na gaveta 

maior do “carro de transporte” 

➢  Produtos de grandes dimensões: TSDT cola uma etiqueta no 

medicamento com o nome do doente, a cama e serviço, colocando-se na 

gaveta maior do “carro de transporte”.  

➢ Rutura de stock: TSDT efetua uma anotação na folha de “Registo de 

Medicamentos em Rutura na DID” e coloca-se falta na listagem para 

posterior preparação e assim que haja stock o TSDT coloca na gaveta a 

medicação em falta. 

No que diz respeito aos carros da DID, estes têm horários a cumprir, tendo que ser 

feitos das 8h às 15h. Os que são preparados na parte da manhã podem sofrer alterações 

até ao seu horário de saída, devido a possível alta do doente, reavaliação médica da 

medicação prescrita ou entrada de um novo doente. 

No período da tarde, é emitida uma nova listagem de medicação apenas com as 

diferenças, antes da saída dos carros, ficando dois TSDT responsáveis por essa função, 

de retirar ou introduzir medicação. Após a preparação dos carros, os TSDT devem assinar 

um registo para informar o AO de que pode levar o carro para os SC.  

Relativamente à revertência da medicação, este processo realiza-se da parte da 

tarde pois é nessa altura que regressam dos serviços os carros que já foram substituídos 

pelos do dia atual e da seguinte maneira: os carros do dia anterior são entregues aos SF 

para que se possa reverter toda a medicação que foi devolvida, por motivos de alta do 

doente, pelo seu falecimento, ou pela não administração da medicação, armazenando-a 

novamente no devido local.  
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Outra das atividades da tarde é 

a reposição do Pharmapick®, onde 

tem de ser emitida diariamente uma 

listagem de toda a medicação em falta 

neste sistema semiautomático, para 

que posteriormente o TSDT com essa 

lista se desloque ao 

“Supermercado” (figura 26) 

para a reposição dos 

produtos necessários.  

 

De uma maneira geral o circuito da DID (figura 27) pode ser representado pelo 

seguinte esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. Circuitos especiais de distribuição  

Os circuitos especiais de distribuição surgem para evidenciar a especial atenção 

que alguns medicamentos devem ter devido ao facto de possuírem uma elevada 

toxicidade, contribuírem para um eventual aparecimento de resistências microbiológicas 

Equipa médica avalia 

o doente e efetua a 

prescrição  

Figura 22- Supermercado 

Figura 23- Esquema do Circuito da DID 
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interpreta e valida a 

prescrição  

TSDT prepara e 

dispensa a medicação  

 

AO faz o transporte e 

a troca das malas na 

enfermaria 

Enfermeiro prepara e 

administra a 

medicação  

Enfermeiro regista a 

medicação 

administrada 

Validação da 

medicação preparada 

pelo farmacêutico 
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e perigo do risco de transmissão de doenças infetocontagiosas, sendo assim necessário 

um maior controlo da sua dispensa, ao passo que esta só é efetuada a partir de uma 

prescrição médica impressa num documento oficial fundamentado em despachos ou 

requisição própria do hospital. A prescrição médica é validada pelo farmacêutico e 

seguidamente, é preparada e debitada por doente. Isto passa-se com:   

➢ Estupefacientes e psicotrópicos: Os movimentos de entradas e saídas destes 

medicamentos são registados no “Livro de Registos de Estupefacientes e 

Psicotrópicos” segundo o legislado na Portaria n.º 981/98 de 18 de setembro, 

sendo que a sua prescrição é efetuada segundo o Decreto-lei nº15/93 de 22 de 

janeiro. Quanto à preparação, são colocados em sacos pretos opacos e 

seguidamente são selados e também é colocada uma etiqueta de “Estupefacientes 

e Psicotrópicos”. [32] Exemplos: morfina - usada para o tratamento sintomático da 

dor moderada a severa, na sedação pré-operatória e como adjuvante da anestesia; 

fentanilo - usado para a dor severa; metilfenidato - usado para tratar a perturbação 

de hiperatividade com défice de atenção. 

 

➢ Medicamentos Hemoderivados: São regulados pelo Despacho do Ministro da 

Saúde n.º 5/95 de 25 de janeiro (Aquisição de Produtos derivados do Plasma 

Humano). Aquando da sua dispensa devem ser efetuados registos obrigatórios 

previstos no Despacho Conjunto n.º 1051/2000, de 14 de setembro, 2.ª série, dos 

Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde, com registo do lote e prazos de 

validade em suporte próprio. Todos os boletins analíticos e certificados de 

aprovação emitidos pelo INFARMED, e que são exigidos em todas as aquisições, 

são arquivados de acordo com a legislação. Nestes a prescrição médica é feita em 

folha própria, onde são registados todos os atos de requisição, distribuição e 

administração dos medicamentos hemoderivados. Este documento possui duas 

vias, a via serviço que é preenchida pelo serviço requisitante e anexada ao 

processo clínico do doente e a via farmácia que é arquivada nos SF. [32,37] 

Exemplos: imunoglobulina anti-D - usada na prevenção da doença hemolítica 

perinatal. 

 

➢ Antimicrobianos: A prescrição médica é feita numa requisição própria elaborada 

pela Comissão de Antimicrobianos. O TSDT prepara os medicamentos 
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requisitados a partir de um consumo de serviços, e os medicamentos devem ir 

devidamente identificados sendo também acompanhados pelo registo de 

consumos. Quanto ao débito informático já é feito por doente e não por serviço. 

Exemplos: Cefuroxima, cefotaxima, ceftriaxona, ampicilina, amoxicilina. 

  

3.4.6. Distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório 

Doentes em regime de ambulatório são todos aqueles que são assistidos em 

qualquer Estabelecimento de Saúde Hospitalar, com diferentes níveis de especialização, 

que podem efetuar a sua medicação no domicílio, não necessitando de permanecer 

internados nesse Hospital.  

No CHUP este tipo de distribuição é realizado na Unidade de Farmácia de 

Ambulatório (UFA), tendo esta unidade um armazém próprio que vai sendo reposto a 

partir do armazém de Distribuição Clássica, sendo constituído por três balcões. Este setor 

é da inteira responsabilidade de uma equipa de farmacêuticos, pelo que não tive 

oportunidade de passar pelo mesmo durante o meu estágio.  

3.5. FARMACOTECNIA 

A farmacotecnia é o setor dos SF, que permite dar resposta a todas as dosagens e 

formas farmacêuticas que devem ser adaptadas às necessidades de determinados utentes 

do hospital para que assim possam realizar uma terapêutica correta, nomeadamente a 

doentes pediátricos, idosos e doentes com patologias especiais.  

 O seu objetivo é preparar, conservar, acondicionar e dispensar medicamentos 

doseados com a maior precisão e apresentados sob uma forma farmacêutica, que facilite 

a sua administração e biodisponibilidade.  

Assim sendo, no CHUP a unidade de farmacotecnia está dividida da seguinte 

forma (figura 28).  

 

 

 

 

 

FARMACOTECNIA   

Unidade de Produção 

de Medicamentos 

Não-Estéreis    

Unidade de Produção 

de Medicamentos 

Estéreis     

Nutrição Parentérica   
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3.5.3. Produção de Medicamentos Não-Estéreis  

Diariamente na Unidade de Produção de Medicamentos Não-Estéreis (figura 29) 

são realizadas várias formulações, para dar resposta às necessidades terapêuticas, tais 

como suspensões, soluções orais, pastas, veículos para preparações.  

A 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” 

refere que os hospitais se devem guiar para a realização das suas preparações tendo em 

atenção o espaço, que deve ser corretamente iluminado e ventilado, os valores de 

temperatura e humidade que devem estar de acordo com os estipulados e todos os 

aparelhos que constituem esta zona devem estar calibrados de acordo com as normas. [32] 

No que respeita ao equipamento obrigatório para a operação das preparações o 

laboratório possui: uma bancada central e uma lateral, uma hotte, provetas, gobelés, papel 

vegetal, espátulas, pipetas, varetas, frascos de vidro âmbar com as respetivas tampas, 

pilões e almofarizes de vidro e porcelana, funis de vidro, balões de Erlenmeyer, vidros de 

relógio, balança semianalítica e analítica que são usadas consoante a exatidão pretendida 

e as quantidades a pesar (a semianalítica para > 1g e a analítica < 1g) , placa elétrica, 

luvas, máscaras e toucas e ainda armários para armazenar matérias-primas, que se 

encontram organizadas por DCI e pelo método FEFO.  

 Numa sala ao lado, existe ainda um frigorífico para armazenar as preparações que 

necessitam de refrigeração.  

O TSDT avalia, diariamente, todos os pedidos e requisições que chegam a este 

setor, planificando a sua produção, sendo que os pedidos chegam a esta unidade através 

de três formas: 

Figura 24- Farmacotecnia da CHUP 
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➢ Kanban, caso um manipulado 

atinga o seu ponto de encomenda 

proveniente de produtos 

armazenados no APF 

➢ GHAF® destinam-se 

essencialmente ao APF, CMIN ou 

ambulatório 

➢ Pedidos manuais 

 

 

É importante, que o TSDT esteja atento aos diferentes tipos de pedido, avaliando 

a sua prioridade para de seguida, requisitar as “Ordens de Preparação” e os rótulos da 

preparação final ao farmacêutico responsável. Após a leitura destas ordens de preparação 

é necessário ter em consideração algumas condições de higiene, de modo a garantir a 

qualidade do produto final e, para tal o TSDT deve iniciar o seu trabalho com o uso de 

bata, touca, máscara e luvas. Este deve também desinfetar a bancada de trabalho com 

compressas humedecidas em álcool a 70% antes e depois de cada preparação. É 

necessário registar na “Ordem de Preparação” o lote, prazo de validade e o laboratório de 

origem de cada matéria-prima a ser utilizada (Anexo XIV). 

Após a preparação o TSDT realiza os ensaios de verificação (caraterísticas 

organoléticas e verificação do pH), classificando o manipulado em “conforme” no caso 

de estar apto para prosseguir para os armazéns ou “não conforme" no caso de estar 

impróprio para utilização. Para finalizar, acondiciona-se a preparação em embalagem 

primária adequada (bisnagas, boiões, frascos, papel vegetal), coloca-se o rótulo de 

identificação, que deve conter o nome do manipulado, a composição qualitativa e 

quantitativa, número de lote atribuído, PV, condições de conservação, modo de utilização, 

via de administração, local de preparação, identificação do farmacêutico e, 

posteriormente acondiciona-se o preparado em manga de plástico com o auxílio da 

máquina para esse fim (Anexo XV). Por último, limpa-se e arruma-se a bancada de 

trabalho.  

Figura 25- Laboratório de Não-Estéreis 
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Neste setor tive a oportunidade de preparar 

algumas manipulações como por exemplo a loção de 

alfazema; citrato de cafeína 20 mg/mL, suspensão 

oral; colutórios; pasta de lassar como observado na 

figura 30. Para além destas preparações, também são 

produzidos produtos que funcionam como veículos 

para a formulação de outras preparações, como por 

exemplo xarope comum e metilcelulose. 

Informaticamente, são feitos os 

débitos e as composições de tudo o que foi 

manipulado, isto é, dar entrada de todas as 

preparações finais e saída das matérias-primas que foram utilizadas, estas possuem um 

Certificado de Análises (CA) que demonstra que estão em conformidade com a respetiva 

farmacopeia e a sua qualidade. Estes certificados são arquivados em pastas por ordem 

alfabética juntamente com o registo dos lotes e prazos de validade das matérias primas. 

É necessário também realizar a transferência de armazém do produto, ou seja, 

transferir para o armazém que pediu aquela preparação através do GHAF®. No final, é 

necessário fazer um “Registo de movimento das matérias-primas” utilizadas em cada 

preparação, de modo a que se consiga rastrear a matéria-prima que foi utilizada na 

preparação. Se houver um problema no lote de determinada matéria-prima é possível 

saber em que preparação foi utilizada aquela matéria-prima, para se retirar da circulação.  

Os lotes dos manipulados são atribuídos da seguinte forma:  tipo de preparação; 

inicial do princípio ativo; a concentração; número da sessão do produto (atribuído 

aleatoriamente pelo sistema informático); iniciais do operador e iniciais do supervisor. [38] 

3.5.4. Produção de Medicamentos Estéreis  

De acordo com Manual da Farmácia Hospitalar as preparações estéreis devem ser 

feitas em áreas limpas, em que a entrada de pessoal e dos materiais deve ser feita por 

antecâmaras. As áreas limpas devem ser mantidas num estado de limpeza devendo ser 

alimentadas com ar devidamente filtrado. As operações para a preparação dos 

componentes, preparação do produto, enchimento e esterilização têm de ser feitas em 

áreas limpas e separadas, devendo tudo isto ser feito em Unidades Centralizadas de 

Figura 26- Manipulado de Pasta de 
Lassar 
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Preparação, de modo a rentabilizar economicamente o processo, diminuir erros e riscos 

de contaminação.  

3.5.4.1.Nutrição Parentérica  

A Nutrição Parentérica é definida como a perfusão intravenosa dos nutrientes 

necessários à manutenção ou restauração do equilíbrio metabólico e nutricional do 

indivíduo. A composição destas bolsas de nutrição depende da situação patológica do 

doente, sendo que este tipo de nutrição é reservado a casos em que a Nutrição Entérica 

está contraindicada ou é insuficiente.   

Nesta unidade de preparação existem três zonas diferenciadas, a zona negra, a 

zona cinzenta e a zona branca, conforme os graus de contaminação (do maior para o 

menor respetivamente). 

❖ Zona negra: Onde o operador retira todos os acessórios e prepara todo o 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), começando por colocar os protetores 

nos pés, tendo o cuidado de não colocar de novo o pé na zona negra, mas sim a 

seguir à linha vermelha (linha que separa a zona preta da zona cinzenta) 

❖ Zona cinzenta: Onde estão armazenados todos os dispositivos médicos. Aqui o 

TSDT e farmacêutico efetuam a lavagem das mãos de forma assética com solução 

de clorohexidina a 4% e depois colocam a máscara, touca, vestir a bata cirúrgica 

estéril e de seguida calçar o primeiro par de luvas cirúrgicas estéreis  

❖ Zona branca: Nesta os operadores calçam o segundo par de luvas e desinfetam-

nas com álcool a 70%. É aqui nesta sala que se realizam as preparações estéreis 

de NP. Esta zona encontra-se com pressão positiva de modo a que o ar que se 

encontra na sala seja expulso para o exterior, protegendo a preparação dos 

contaminantes, pois os manipulados não representam risco para o operador sendo 

apenas necessário proteger a preparação. É constituída pela Câmara de Fluxo de 

Ar Laminar Vertical (CFLV), que contém um filtro High Efficiency Particulate 

Air Filtre (HEPA), que garante uma remoção mais eficaz de partículas de 

pequenas dimensões com a finalidade de impedir a contaminação microbiológica 

da preparação; bancada com os dispositivos médicos necessários à preparação; 

equipamento de termosselagem, papel de alumínio para acondicionamento e 

proteção da luz de todas as preparações; balança analítica que permite pesar as 

preparações sendo o margem de erro aceitável de ± 5 % [39] 
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Os pedidos para esta unidade são realizados informaticamente e validados pelo 

farmacêutico que imprime as ordens de preparação, que contêm identificação do doente, 

prazo de validade, data de preparação e volumes prescritos a medir na Solução I e na 

Solução II e os respetivos rótulos em duplicado de ambas as soluções. De modo a agilizar 

o processo são realizados dois turnos.   

A solução I contém macronutrientes (proteínas, lípidos e hidratos de carbono) que 

são adicionados à bolsa pelo farmacêutico através de uma bomba de enchimento 

automática, ao passo que a solução II contém micronutrientes (vitaminas hidrossolúveis 

e oligoelementos), que são adicionados manualmente pelo TSDT. A segunda solução e 

de acordo com o seu volume pode ser colocada em seringa opaca (volume inferior a 50 

mL) ou em bolsa que tem de ser protegida da luz (volume superior a 50 mL). 

Neste setor de trabalho são preparados colírios, adição de antimicrobianos a 

colírios já existentes, desdobramentos (preparações em quantidades menores, como é o 

caso da morfina e lacosamida, aditivação de micronutrientes a bolsas standard 

tricompartimentadas (aminoácidos, glicose e lípidos), bolsas com misturas binárias, ou 

seja, bolsas constituídas por dois tipos de soluções. Algumas bolsas podem ainda conter 

heparina ou ranitidina de acordo com as indicações médicas. Nas preparações existe 

sempre uma dupla verificação por parte do farmacêutico e do TSDT.  

A ordem de adição dos micronutrientes foi estipulada de modo a permitir que o 

cálcio e o fósforo sejam adicionados o mais separadamente possível pois por serem dois 

iões bivalente existe um risco elevado de precipitarem e tornarem a bolsa inutilizável. 

Esta ordem fixa de adição permite também uma redução dos erros. 

No final de cada preparação, é realizado o ensaio de verificação das caraterísticas 

organoléticas (cor, aspeto, etc.) e de controlo gravimétrico (peso da bolsa que deve ficar 

dentro dos valores estabelecidos no erro de 5%). Caso o peso se encontre dentro da 

margem de erro de 5%, a preparação é “conforme”, caso o erro ultrapasse os 5%, a 

preparação é considerada “não conforme”, sendo obrigatoriamente rejeitada. 

Relativamente ao controlo microbiológico, este é realizado duas vezes por dia 

(após a primeira preparação da manhã e a última da tarde) e é enviado para o serviço de 

análise microbiológico, este é importante pois poderá ajudar na futura intervenção 

médica, caso seja necessário.  
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Por fim, as bolsas são identificadas com um rótulo e acondicionadas em manga 

mista e seladas na máquina de termosselagem. Ao rotular a preparação é necessário 

confirmar que esta não apresenta bolhas de ar e que de destina ao doente específico, sendo 

que todo o processo desde a preparação até à rotulagem exige uma dupla verificação, 

devendo-se ter especial cuidado quando é necessário duplicar as preparações como, por 

exemplo, no caso dos fins-de-semana ou feriados em que esta unidade não está em 

funcionamento. 

No caso de as bolsas estarem à temperatura ambiente, o PV é apenas de 24 horas, 

mas se estiverem armazenadas a 2º a 8ºC o PV é de 72 horas.  

As preparações de nutrição parentérica têm como destino o Hospital Padre 

Américo, CMIN, internamento médico-cirúrgico e ambulatório.  

O TSDT é ainda responsável pela gestão de stocks de dispositivos médicos e de 

matérias-primas, realizando os débitos informáticos dos constituintes utilizados, 

efetuando também as encomendas quando necessário, preparando ainda no dia anterior 

todo o material e matérias-primas necessários guiando-se por listas previamente definidas 

para os diferentes dias da semana ajustando as quantidades, pelo que no dia da preparação 

ele é também responsável por colocar tudo no transfer devidamente desinfetado com 

álcool a 70%.  

No meu estágio tive a oportunidade de passar quatro dias por este setor, tendo 

feito apenas um estágio observacional, participei apenas na pesagem das preparações bem 

como do seu acondicionamento. Pude perceber ainda que existe um grande rigor a nível 

de desinfeção deste espaço de modo a que se garanta a máxima assepsia para que todas 

as preparações estejam livres de contaminação. Todo o material colocado dentro da CFLV 

é sempre pulverizado com álcool a 70°, assim como todas as entradas de dispositivos 

médicos e saídas de manipulados que são feitos pelo transfer também são desinfetados 

com álcool a 70%.  

3.5.4.2.Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) 

Os medicamentos citotóxicos inibem por vários processos a multiplicação celular, 

pelo que são usados, preferencialmente para o tratamento de doenças neoplásicas. Por 

terem um grau muito elevado de toxicidade e requerendo um maior cuidado na sua 

manipulação e administração, estes são manipulados em unidades centralizadas de modo 

a garantir a menor contaminação possível para o doente e operador, o menor consumo de 
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material, a diminuição dos custos para o hospital e o aumento da qualidade dos serviços 

prestados. Deste modo, a UFO do CHUP localiza-se no hospital de dia sendo este o local 

de tratamento dos doentes. [40] 

Esta unidade distribui-se assim em três zonas:  

❖ Zona negra: Onde se efetuam as validações das prescrições médicas 

(informáticas ou em papel) e onde ficam armazenados todos os fármacos 

e dispositivos médicos para preparação de medicação e material clínico 

necessários para a manipulação, havendo deste modo também um transfer 

para haver comunicação com a sala branca  

❖ Zona cinzenta: Onde se coloca o equipamento de proteção individual, 

procedendo-se à lavagem assética das mãos e colocação da bata cirúrgica 

estéril, desinfetando-se posteriormente as mãos para se colocar o primeiro 

par de luvas cirúrgicas estéreis 

❖ Zona branca: Nesta sala é colocado um segundo par de luvas de nitrilo 

(reforçadas), especiais para a manipulação de citotóxicos, havendo uma 

CFLV onde apenas deve constar o material que é indispensável para a 

preparação e as matérias-primas correspondentes de modo a evitar erros. 

Todo o material que entra na CFLV é desinfetado com álcool a 70°, não 

ocorrendo recirculação do ar. A pressão desta sala é negativa, evitando 

assim a saída de ar contaminado para o exterior e por questões de 

segurança, encontra-se neste local um kit de derrame de citotóxicos.  

Na sala branca existe ainda um armário com um stock de material clínico onde 

são também armazenadas as matérias-primas que vão sendo necessárias ao longo do dia. 

Possui também um computador que é utilizado para verificar a autorização para a 

preparação da medicação. [40] 

O transfer, que se encontra entre a zona negra e a zona branca, permite que o 

farmacêutico coloque os soros de diluição e os medicamentos necessários num tabuleiro, 

juntamente com os rótulos e respetiva “Ordem de Preparação”, passando-o, 

posteriormente para a zona branca. No fim de cada preparação, o TSDT coloca as 

preparações novamente no tabuleiro passando pelo transfer para a zona negra onde depois 

estas serão encaminhadas para os respetivos utentes realizarem o tratamento. Nesta sala 
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existe ainda um intercomunicador para os operadores que estão a manipular na CFLV e 

para o farmacêutico, possibilitando a comunicação entre todos. [40] 

A limpeza da CFLV é feita diariamente após o dia de trabalho com álcool a 70° e 

faz-se da zona mais limpa para a zona mais suja, ou seja, de dentro para fora e de cima 

para baixo. A CFLV deve ser ligada pelo menos 30 minutos antes do início da 

manipulação para o fluxo de ar estabilizar. Todos os materiais que entram em contacto 

com os citotóxicos são colocados num contentor para incineração. [40] 

Todos os doentes têm o seguinte percurso a fazer:  

➢ Após ser avaliado pelo médico oncologista o doente chega ao hospital de Dia e a 

administrativa procede à sua entrada no sistema, informaticamente  

➢ Em primeiro lugar, o doente tem de fazer a recolha de sangue para verificar se os 

valores resultantes do hemograma apresentam resultados dentro dos parâmetros 

normais. Caso esteja tudo normal, é dada luz verde ao doente e este fica com o 

pessoal de enfermagem e o setor da UFO pode proceder à preparação do 

manipulado, é dada luz amarela quando a terapêutica está ainda a ser avaliada ou 

caso o resultado apresente alguma anormalidade, é dada luz vermelha ao doente 

e este é encaminhado para o médico para proceder às alterações da sua terapêutica 

Este sistema permite que haja um controlo, melhor gestão e redução de custos pois só se 

preparam os medicamentos quando se tem a certeza de que vão ser administrados.[40] 

Os citotóxicos podem ser administrados de três formas distintas: 

➢ Bólus – correspondem a tratamentos de administrações rápidas, através 

de uma seringa 

➢ Bolsas – consistem em sacos de soluções estéreis de grande volume nos 

quais se dilui os citotóxicos  

➢ Bombas de perfusão – são dispositivos médicos portáteis que permitem a 

administração de medicamentos de forma contínua e precisa, durante 

grande período de tempo.  Após a preparação dos manipulados, o TF de 

apoio acondiciona-os de forma correta (com/sem proteção da luz), rotula-

os e coloca-os no transfer. Por fim, o farmacêutico coloca as preparações 

no local destinado, em “Camas” ou “Cadeirões” 
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Além da manipulação, os TSDT também são os responsáveis pela gestão do stock 

da UFO através do sistema de kanbans devendo na sua receção confirmar lotes e prazos 

de validade e arrumar no respetivo local com o kanban de acordo com o ponto de 

encomenda, todo este processo deve ser realizado com o máximo cuidado e utilização de 

luvas para evitar possíveis derrames e a contaminação do operador. [40] 

Neste setor tive a oportunidade de estar uma semana, tendo observado como eram 

realizadas as validações das prescrições, podendo ter entrado depois para a câmara, onde 

pude observar de mais perto a manipulação das preparações, onde acondicionei e preparei 

também os tabuleiros com o material clínico das diversas preparações. Um dos 

parâmetros que verifiquei foi que o diferencial de pressão na sala branca nem sempre 

funciona da melhor forma apresentando picos de pressão o que pode provocar alguns 

sintomas nos operadores como náuseas e dores de cabeça, esta é uma situação limitante 

sendo um parâmetro que deveria ser melhorado. De forma geral, foram dias bastante 

produtivos para a minha aprendizagem de técnicas de manipulação tendo reparado 

também que todos os são identificados com um autocolante de indicação “Biohazard”, 

de modo a que o seu transporte seja realizado com o máximo cuidado e atenção. [40] 

3.6. Fracionamento e Reembalamento 

Os medicamentos nem sempre se encontram preparados para a sua distribuição 

em dose unitária, sendo para isso necessário proceder-se à sua reembalagem de forma a 

assegurar sempre a sua qualidade e segurança, pelo que em alguns casos é ainda 

necessário proceder-se ao seu fracionamento, ou seja, dividir o comprimido de modo a 

adequar a dose. Nos casos em que é necessário fracionar é necessário ter em conta que a 

divisão deve ser o mais uniforme possível e os medicamentos devem ser reembalados de 

imediato para evitar contaminações. Em alguns casos o fracionamento não é aconselhado 

pelas caraterísticas do produto, como é o caso dos medicamentos de libertação prolongada 

onde não é possível garantir a mesma ação terapêutica.  

No CHUP estes procedimentos são realizados numa sala apropriada que se 

encontra dividida em áreas de trabalho distintas, a zona de reembalagem e a zona de 

reidentificação e individualização de medicamentos, dispondo de dois equipamentos 

essenciais que permitem reembalar formas orais sólidas de forma semiautomática, a 

Autoprint® e a Blispack®. [41] 
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O sistema semiautomático Autoprint® (Anexo XVI) é utilizado para proceder à 

reembalagem de comprimidos fracionados em que não existam as doses necessárias 

comercializadas, aqueles que devido às suas caraterísticas são fotossensíveis, ou se 

encontram acondicionados em frascos e medicamentos que não estão devidamente 

identificados. Quando a reembalagem é realizada através desta máquina, o TSDT deve 

lavar as mãos de forma assética e estar equipado com touca, luvas, máscara, bata, 

desinfetar com compressas humedecidas em álcool a 70% a máquina de reembalagem, 

colocar sobre a bancada uma folha de papel vegetal e os materiais necessários, inserir no 

computador os dados do medicamento a fracionar ou reembalar, colocar os medicamentos 

sobre o tabuleiro e iniciar a reembalagem. [41] 

Após cada reembalagem o TSDT deve registar a quantidade de medicamentos 

embalados, para que ao final do dia na folha que é impressa estes fiquem registados para 

que possam ser libertados para a DID ou outro setor. [41] 

A Blispack® (Anexo XVII), por sua vez, permite o recorte e reembalamento de 

comprimidos e cápsulas inteiros contidos nas suas embalagens primárias. Este método de 

reembalagem inicia-se com a leitura do código de barras da embalagem do medicamento, 

introduzindo-se de seguida os dados relativos ao medicamento (quantidade a reembalar, 

lote do hospital, lote do medicamento e PV do produto) e por último, confirma-se que 

todos os dados estão corretos para que a máquina possa iniciar o processo como se pode 

observar na figura 31. [41]   

No que diz respeito à definição do PV e tendo em conta que o medicamento é 

retirado do seu acondicionamento inicial, o PV após o reembalamento não deve ser 

superior a 6 meses, à exceção do tacrolímus®, cujo prazo é de 1 ano quando se encontra 

fora da embalagem primária. [41] 
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Para reidentificar o medicamento procede-se à impressão de etiquetas de acordo 

com uma base de dados previamente criada com DCI, nome comercial, marca/laboratório, 

PV, lote, forma farmacêutica e dia de reembalamento, que são colados manualmente no 

blister original. Caso seja necessário haver proteção da luz os medicamentos são 

embalados em papel de alumínio.  

 

 

 

 

 

 

A zona de reidentificação é onde se colocam as SUCs com as quantidades de 

medicamentos que precisam de ser novamente identificados sendo que os que se 

encontram à esquerda são os de caráter mais urgente. Em certos medicamentos, como é 

o caso da hidrocortisona®, antes de individualizar é importante que sejam protegidos da 

luz e, como tal, o AO deve colocar papel de alumínio à volta das ampolas e colocar o 

rótulo por cima. [41] 

Nesta zona existe uma folha de registo onde se registam todos os medicamentos 

reidentificados durante o dia, juntamente com o lote e PV.  

Quando se imprime os rótulos para reidentificação dos medicamentos, assinala-se 

uma das embalagens com um código que corresponde ao número do impresso de registo 

e à linha em que o medicamento se encontra para ser mais fácil ao TSDT que se encontra 

no guiché da DID libertar o lote dos diversos medicamentos. [41] 

Neste setor realizei os processos desde a rotulagem, reembalamento e 

individualização dos medicamentos. 

 

 

 

 

 
Figura 27- Exemplo de Reidentificação 
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CONCLUSÃO  

O meu primeiro estágio realizou-se na Farmácia ALLA. Neste, inicialmente 

realizei as habituais tarefas de back-office (receção e armazenamento de encomendas), 

podendo perceber todo o circuito do medicamento até à sua dispensa. Pude avaliar várias 

vezes o colesterol, glicémia e triglicerídeos e ainda preparar algumas vezes antibióticos 

para uso pediátrico. Neste primeiro estágio tive a oportunidade também de realizar 

algumas formações, que são sempre importantes e essenciais para aumentar o 

conhecimento em certas áreas, encontrando-me mais preparada para exercer a minha 

profissão futura com o rigor, qualidade e segurança que esta requer.  

No que respeita ao segundo campo de estágio, nos SF do CHUP, desde início tive 

acesso ao meu plano de estágio nas semanas que lá iria estar, pelo que passei por vários 

setores de trabalho tendo aplicado todos os conhecimentos que adquiri ao longo do curso. 

Sinto-me agradecida por ter tido a oportunidade de trabalhar e aprender com todos os 

profissionais deste Centro Hospitalar. Neste segundo estágio, de quatro em quatro 

semanas todos os estagiários tinham a sua semana intermédia, que servia para desenvolver 

o relatório de estágio, resolver estudos de caso ou proceder à melhoria contínua dos SF, 

tendo sido também uma mais valia.  

Posto isto, após ter terminado este estágio de integração à vida profissional em 

farmácia comunitária e hospitalar, apercebi-me que aprendi muito, não só 

academicamente, mas também pessoal, cultural e profissionalmente. Ao ter tido a 

oportunidade de contactar com tantas pessoas e todas elas tão diferentes, fui capaz de 

desenvolver as minhas capacidades comunicativas, sociais e também humanas, dado que 

crescemos muito com as vivências e aprendizagens dos outros, sendo a interação com o 

utente e o aconselhamento clínico tão importantes nesta profissão. Ao lidar com tanto tipo 

de situações pude aumentar a minha habilidade e gosto por trabalhar em equipa, 

aprofundado os conhecimentos que fui adquirindo ao longo destes quatro anos de 

licenciatura.  
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ANEXOS 

I- CERTIFICADO DA FORMAÇÃO DE “INFEÇÕES FÚNGICAS E OS 

DESAFIOS DO FARMACÊUTICO COMUNITÁRIO” 
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II- CERTIFICADO DA FORMAÇÃO DE “SUPLEMENTOS 

ALIMENTARES” 
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III- JUSTIFICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS  
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IV- ZONA DE RECEÇÃO DE PRODUTOS DE FRIO  
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V- FATURA  
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VI- NOTA DE ENCOMENDA 
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VII- CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE LOTE 
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VIII- MEDICAÇÃO PARA SUBIR PARA OS SERVIÇOS 
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IX- REGISTO DE TRANSPORTE/ENTREGA DE MEDICAÇÃO NOS 

SERVIÇOS 
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X- FOLHA DE DÉBITO 
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XI- AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ESPECIAL  
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XII- LISTA DO DE MATERIAL EXTERNO  
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XIII- CARROS DOS SERVIÇOS 
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XIV- ORDEM DE PREPARAÇÃO 

 

 

 

 



 

116 

 

XV- MÁQUINA COM MANGA DE PLÁSTICO 
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XVI- SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO AUTOPRINT® 
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XVII- BLISPACK® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




