
RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Licenciatura em Farmácia

.

MARIANA JUNQUEIRA BASTOS

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  

 
 
 

 

MARIANA JUNQUEIRA BASTOS 

 

 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 

 

 

 

 

MARIANA JUNQUEIRA BASTOS 

ORIENTADOR: MÁRCIO JOSÉ DE ABREU MARQUES RODRIGUES 

SUPERVISORAS: Dra. MARIA EDUARDA DE MATOS MELGUEIRA DA FARMÁCIA MATOS 

E TÉCNICA DE FARMÁCIA MARIA TERESA DO CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO 

PORTO 

 

 

 

 

julho|2019 



 
 

SIGLAS/ACRÓNIMOS 

AIM – Autorização de Introdução no Mercado 

ANF – Associação Nacional de Farmácias 

AO – Assistente Operacional 

APF – Armazém de Produtos Farmacêuticos 

AUC – Área sob a Curva 

CA – Certificado de Análises 

CCF – Centro de Conferência de Faturas 

CFT – Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CHUP – Centro Hospitalar Universitário do Porto 

CICA – Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório 

CMIN – Centro Materno Infantil do Norte 

CNP – Código Nacional do Produto 

CNPEM – Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos  

CTX – Citotóxicos 

DC – Distribuição Clássica 

DCI – Denominação Comercial Comum 

DGS – Direção Geral de Saúde 

DID – Distribuição Individual Diária 

DT – Diretora Técnica 

EPI – Equipamento de Proteção Individual 

FEFO – First Expired, First Out 

FHNM – Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento 

FM – Farmácia Matos 

GHAF – Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 

GP – Gestão de Pendentes 

HJU – Hospital Joaquim Urbano 

HLS – Hospital Logistics System  

HSA – Hospital Santo António 

IMC – Índice de Massa Corporal 



 
 

IMC – Internamento Médico Cirúrgico 

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

MNSRM – Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

MNSRM-EF – Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva 

em farmácia 

MSRM – Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

NP – Nutrição Parentérica 

OP – Ordem de Preparação 

PCHC – Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

PDA – Personal Digital Assistant  

PNV – Plano Nacional de Vacinação 

PV – Prazo de Validade 

PVP – Preço de Venda ao Público 

SBV – Suporte Básico de Vida  

SC – Serviço Clínico 

SEGV – Soluções Estéreis de Grande Volume 

SFH – Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

SNS – Serviço Nacional de Saúde 

TF – Técnico de Farmácia 

TSDT – Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica 

UFO – Unidade de Farmácia Oncológica 

UPMNE – Unidade de Produção de Medicamentos Não Estéreis 

UPPE – Unidade de Produção de Produtos Estéreis 

VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Gostaria de agradecer à Dra. Maria Clara Matos, Diretora Técnica da Farmácia 

Matos, e em especial à Dra. Eduarda Melgueira, orientadora durante todo o percurso 

de estágio. Gostaria ainda de agradecer aos Serviços Farmacêuticos do Centro 

Hospitalar Universitário do Porto, em especial à Técnica Teresa Cunha, por me terem 

possibilitado a realização destes estágios. 

Agradeço a simpatia, dedicação, toda a disponibilidade prestada e todos os 

conhecimentos concedidos. 

 Ao professor orientador, Márcio Rodrigues, por toda a disponibilidade. 

A todos os colegas estagiários que partilharam comigo esta experiência. 

Muito obrigada a todos! 

 



 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 - Farmácia Matos ............................................................................................. 13 

Figura 2 – Quadro do Sistema de Melhoria Contínua .................................................... 14 

Figura 3- Balcões de atendimento .................................................................................. 16 

Figura 4 - Gabinete de atendimento ............................................................................... 35 

Figura 5- Aparelho Reflotron® Plus .............................................................................. 36 

Figura 6 - Contentor Valormed ...................................................................................... 40 

Figura 7 - Hospital Santo António - Edifício Neoclássico ............................................. 42 

Figura 8 – Hospital Santo António - Edifício Dr. Luís de Carvalho .............................. 42 

Figura 9 - Logótipo do sistema Hospital Logistic System ............................................. 45 

Figura 10 - Suc ............................................................................................................... 46 

Figura 11 - Cartão Kanban ............................................................................................. 46 

Figura 12 - Circuito do medicamento, dispositivos médicos e produtos farmacêuticos 47 

Figura 13 - Zona de receção de medicamento, dispositivos médicos e produtos 

farmacêuticos .................................................................................................................. 50 

Figura 14 - Armazéns dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar Universitário do 

Porto ............................................................................................................................... 53 

Figura 15 - Identificação para prazos de validade curtos ............................................... 55 

Figura 16 - Unidades pertencentes à Farmacotecnia ...................................................... 56 

Figura 17 - Máquina de reembalagem Auto-Print® ....................................................... 57 

Figura 18 - Equipamento Blispack® .............................................................................. 57 

Figura 19 - Identificação de medicamentos reembalados .............................................. 59 

Figura 20 - Unidade de Produção de Não Estéreis ......................................................... 60 

Figura 21 - Metoprolol 1% suspensão oral ..................................................................... 62 

Figura 22 - Rótulo Interno .............................................................................................. 67 

Figura 23 - Símbolo "Biohazard" ................................................................................... 68 

Figura 24 - Equipamento Personal Digital Assistant (PDA)® ........................................ 70 

Figura 25 - Sistema de dispensa Pharmapick® .............................................................. 73 

Figura 26 – Torre com gavetas ....................................................................................... 73 

Figura 27 - Carro de distribuição .................................................................................... 75 

Figura 28 - PyxisMedstation® ....................................................................................... 80 

 

file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657133
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657134
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657135
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657136
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657137
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657138
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657139
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657140
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657141
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657142
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657143
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657144
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657145
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657145
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657146
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657146
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657147
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657148
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657149
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657150
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657151
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657152
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657153
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657154
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657155
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657156
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657157
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657158
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657159
file:///C:/Users/Mariana/Desktop/ESTÁGIO/relatório%20final%202019.docx%23_Toc11657160


 
 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1 - Valores de referência da glicemia em jejum ................................................. 36 

Tabela 2 - Valores de referência do colesterol total e triglicerídeos .............................. 36 

Tabela 3 - Valores de referência do ácido úrico ............................................................. 37 

Tabela 4 - Valores de referência da pressão arterial ....................................................... 38 

Tabela 5 - Classificação do IMC .................................................................................... 38 

Tabela 6 - Departamentos/Serviços do CHUP ............................................................... 41 

Tabela 7 - Funcionalidades e vantagens do GHAF® ..................................................... 44 

Tabela 8 - Cor dos cartões kanban de acordo com os produtos ..................................... 46 

Tabela 9 - Receção de medicamentos e produtos farmacêuticos ................................... 51 

Tabela 10 - Tipos de segurança do PyxisMedstation® .................................................. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 11 

PAPEL DO TÉCNICO DE FARMÁCIA ............................................................................... 12 

CAPÍTULO 1 – FARMÁCIA COMUNITÁRIA .................................................................... 13 

1. FARMÁCIA MATOS ................................................................................................... 13 

1.1. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO......................................................................... 13 

1.2. RECURSOS HUMANOS ........................................................................................... 14 

1.3. CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA .............................. 15 

1.3.1. Instalações externas ............................................................................................... 15 

1.3.2. Instalações internas ............................................................................................... 15 

 ..................................................................................................................................................... 16 

1.4. SISTEMA INFORMÁTICO ....................................................................................... 16 

2. GESTÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE ............. 18 

2.1. APROVISIONAMENTO E GESTÃO DE STOCKS .................................................. 18 

2.2. PREPARAÇÃO DE ENCOMENDAS ....................................................................... 18 

2.3. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS ............................................... 20 

2.4. ARMAZENAMENTO ................................................................................................ 21 

2.5. REPOSIÇÃO DE STOCKS NO FLUX E CONTAGEM FÍSICA .............................. 22 

2.6. CONTROLO DA TEMPERATURA E HUMIDADE ................................................ 22 

2.7. DEVOLUÇÕES .......................................................................................................... 23 

2.8. CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE .......................................................... 23 

3. DISPENSA E CLASSIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS 

PRODUTOS DE SAÚDE.......................................................................................................... 25 

3.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA (MSRM) ............................ 25 

3.1.1. Dispensa de estupefacientes e psicotrópicos ........................................................ 27 

3.1.2. Regimes de comparticipação do SNS ................................................................... 28 

3.1.3. Regime excecional de comparticipação ............................................................... 28 

3.1.4. Dispensa de medicamentos a outros organismos ................................................ 29 

3.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA (MNSRM) ............... 29 

3.3. MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS VETERINÁRIOS ............................ 30 

3.4. OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE .......................................................................... 31 

4. FATURAÇÃO E GESTÃO DO RECEITUÁRIO ..................................................... 33 

5. PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE ............................................. 35 

5.1. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS ....... 35 

5.1.1. Determinação dos valores de glicose, colesterol, triglicerídeos e ácido úrico .. 35 



 
 

5.1.2. Pressão arterial ...................................................................................................... 37 

5.1.3. Peso, altura e índice de massa corporal (IMC) ................................................... 38 

5.2. ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL E RASTREIO AUDITIVO ...................... 38 

5.3. ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS INJETÁVEIS .............. 39 

6. VALORMED ................................................................................................................. 40 

CAPÍTULO 2 – FARMÁCIA HOSPITALAR ....................................................................... 41 

1. CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE ........................... 41 

2. CARACTERIZAÇÃOS DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS ............................. 43 

2.1. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO CHUP .............................. 43 

3. SISTEMA HLS .............................................................................................................. 45 

4. CIRCUITO DO MEDICAMENTO, DISPOSITIVOS MÉDICOS E PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS ................................................................................................................. 47 

4.1. AROVISIONAMENTO E GESTÃO DE STOCKS .................................................... 47 

4.1.1. Gestão de stocks ..................................................................................................... 47 

4.2. SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS ............................................................................................. 48 

4.3. RECEÇÃO DE ENCOMENDAS ............................................................................... 49 

4.4. ARMAZENAMENTO ................................................................................................ 52 

4.4.1. Controlo dos prazos de validade .................................................................................... 54 

5. FARMACOTECNIA .................................................................................................... 56 

5.1. UNIDADE DE REEMBALAMENTO, REIDENTIFICAÇÃO E 

INDIVIDUALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ....................................................................... 57 

5.2. UNIDADE DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ESTÉREIS ................. 59 

5.3. UNIDADE DE PRODUÇÃO DE PREPARAÇÕES ESTÉREIS ............................... 62 

5.3.1. Nutrição parentérica e medicamentos estéreis ................................................... 63 

5.3.2. Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) ............................................................ 65 

6. DISTRIBUIÇÃO ........................................................................................................... 69 

6.1. DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA .................................................................................... 69 

6.1.1. Distribuição de soluções estéreis de grande volume, antisséticos e desinfetantes

 71 

6.2. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA ................................................................. 72 

6.2.1. Devolução de medicamentos ................................................................................. 76 

6.2.2. Reposição de stocks na DID .................................................................................. 78 

6.2.3. Prazos de validade ................................................................................................. 78 

6.3. DISTRIBUIÇÃO POR REPOSIÇÃO DE STOCKS NIVELADOS ........................... 78 

6.4. CIRCUITOS ESPECIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ........................................................ 81 

6.5. UNIDADE DE FARMÁCIA DE AMBULATÓRIO ................................................. 82 



 
 

6.6. CMIN .......................................................................................................................... 82 

ANÁLISE CRÍTICA/CONCLUSÃO ...................................................................................... 84 

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 85 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 88 

ANEXO I – Fatura de encomenda ............................................................................................ 89 

ANEXO II – Nota de devolução ................................................................................................. 90 

ANEXO III – Listagem de controlo dos prazos de validade ..................................................... 91 

ANEXO IV – Receita Manual.................................................................................................... 92 

ANEXO V – Registo de recolha do Valormed .......................................................................... 93 

ANEXO VI – Nota de encomenda ............................................................................................. 94 

ANEXO VII – Fatura ................................................................................................................. 95 

ANEXO VIII – Ordem de Preparação ....................................................................................... 96 

ANEXO IX – Composição da Preparação ................................................................................. 97 

ANEXO X – Ordem de Preparação de Nutrição Parentérica ................................................... 98 

ANEXO XI – Mapa de Distribuição de Medicamentos ............................................................ 99 

ANEXO XII – Impresso do esquema de aviamento e entrega da DID................................... 100 

ANEXO XIII – Impresso do esquema de aviamento e entrega da DID ................................. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INTRODUÇÃO   

 

O Estágio de Integração à Vida Profissional é uma unidade curricular que visa a 

integração profissional dos estudantes, constituindo uma importante vertente de formação 

e permitindo ao estudante aprender no seio da equipa multidisciplinar de saúde e em 

contacto direto com o utente/doente. É uma atividade na qual a aprendizagem decorre em 

contexto real pretendendo favorecer a integração das aprendizagens que vão sendo 

desenvolvidas ao longo do curso, de modo que o perfil do estudante vá ao encontro das 

competências necessárias no âmbito da sua formação e o prepare para dar resposta às 

exigências da sociedade, promovendo a socialização e integração profissional. 

O relatório abaixo descrito divide-se em dois capítulos, o Capítulo I descreve o 

primeiro campo de estágio realizado na Farmácia Matos, em Vale de Cambra, no período 

de 5 de novembro de 2018 a 25 de janeiro de 2019 e o Capítulo II descreve o segundo 

campo de estágio realizado no Hospital Santo António, no Porto, no período de 6 de 

março de 2019 a 28 de junho de 2019, perfazendo um total de 840 horas, cujo principal 

objetivo visa a integração e autonomia no desempenho das diferentes funções do 

Licenciado em Farmácia. 

  Com a realização deste estágio pretende-se que diversos objetivos sejam 

atingidos nomeadamente e, segundo o Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto, a 

realização de atividades no circuito do medicamento (“atividades no circuito do 

medicamento tais como análises e ensaios farmacológicos, interpretação da prescrição 

terapêutica e fórmulas farmacêuticas, sua separação, identificação e distribuição, controlo 

da conservação, distribuição de stocks e outros produtos, informação e aconselhamento 

sobre o uso de medicamentos”), a interpretação das prescrições médicas, a participação 

na dispensa e aconselhamento de medicamentos sujeitos a receita médica, medicamentos 

não sujeitos a receita médica e outros produtos de saúde, a identificação dos motivos que 

justifiquem a devolução de medicamentos, a aplicação dos conhecimentos teóricos e 

teórico-práticos sobre situações de execução prática, etc. [1] 

Assim sendo, a elaboração deste relatório descreve todas as atividades 

desenvolvidas ao longo dos campos de estágio, revelando-se uma ferramenta essencial de 

revisão e avaliação das atividades concretizadas e conhecimentos adquiridos. 

 

 

 



12 
 

PAPEL DO TÉCNICO DE FARMÁCIA   
 

O Técnico de Farmácia (TF) encontra-se integrado na carreira de Técnico 

Superior de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) segundo o Decreto-Lei n.º 111/2017, de 

31 de agosto. É da sua responsabilidade “conceber, planear, organizar, aplicar e avaliar 

todas as fases do circuito do medicamento e produtos de saúde, assegurando a sua 

qualidade, num espaço de intervenção próprio e autónomo”. [1,2] 

Para além da responsabilidade acima descrita, também faz parte das suas 

responsabilidades:  

1) Assegurar a aquisição e receção de medicamentos e produtos de saúde, 

procedendo ao armazenamento segundo normas que promovam a qualidade e 

segurança; 

2) Programar e aplicar as técnicas necessárias à produção de medicamentos e outros 

produtos à escala industrial, oficinal e magistral garantindo a proteção e segurança 

do profissional, do produto final e do ambiente; 

3) Desenvolver análises e ensaios farmacológicos que permitam reconhecer e 

verificar a pureza e atividade de matérias-primas, medicamentos e outros; 

4) Proceder à correta dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde com base 

na interpretação da prescrição terapêutica; 

5) Avaliar a dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), 

fornecendo o aconselhamento técnico e científico necessários a correta utilização 

do medicamento; 

6) Prestar informações e/ou aconselhamento ao doente/utente sobre o uso racional 

de medicamentos e outros produtos, respeitando o comportamento ético-

deontológico em vigor, com vista à prevenção da doença e promoção da saúde; 

7) Promover um sistema de segurança associado ao uso do medicamento, em 

articulação com o Sistema Nacional de Farmacovigilância; 

8) Realizar estudos farmacoepidemiológicos que garantam uma avaliação do 

impacto dos medicamentos nas populações; 

9) Efetuar o controlo de qualidade dos medicamentos e outros produtos, instalações 

e equipamentos; 

10) Assegurar a gestão, aprovisionamento e manutenção de materiais e equipamentos; 

11) Desenvolver e participar em projetos multidisciplinares de pesquisa e 

investigação que contribuam para o desenvolvimento do medicamento e afins.  
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CAPÍTULO 1 – FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

 

1. FARMÁCIA MATOS 

A Farmácia Matos (FM) localiza-se no centro da cidade de Vale de Cambra, na 

Avenida Camilo Tavares Matos. Dispõe de uma localização privilegiada com bons 

acessos e facilidade de estacionamento, facilitando o acesso a toda a população e 

permitindo uma boa afluência de todos os utentes. A FM pertence à Dra. Maria Clara 

Matos, Diretora Técnica (DT), que conta com o auxílio da filha, Dra. Maria Eduarda 

Melgueira, na gestão da mesma. O principal objetivo é prestar cuidados de saúde e servir 

toda a comunidade com o máximo de qualidade e eficiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Em relação ao horário de funcionamento, este encontra-se afixado na porta de 

entrada para que esteja acessível a toda a população. A FM encontra-se continuamente 

aberta das 9h às 20h, nos dias úteis, ao sábado das 9h às 13h e ao domingo encerrada. De 

acordo com o Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de março, a Farmácia Matos de 4 em 4 dias 

realiza horário de serviço, ou seja, encontra-se em funcionamento das 9h às 24 horas e 

após essa hora encontra-se em regime de disponibilidade. O regime de disponibilidade, 

coloca à disposição dos utentes, em caso de urgência, um profissional de saúde para que 

este lhe conceda a medicação. Neste regime, o profissional de saúde é contactado 

telefonicamente pelo utente, devendo dirigir-se à farmácia para atender todos os casos 

urgentes com prescrição médica e na presença de um GNR cuja função é assegurar a 

segurança da farmácia e do técnico/farmacêutico. Todos os contactos e informações 

Figura 1 - Farmácia Matos 
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necessárias relativamente a este regime e ao horário de funcionamento estão afixadas na 

porta de entrada para que o utente consiga aceder. [3]  

 

1.2. RECURSOS HUMANOS 

Os recursos humanos são essenciais para o bom funcionamento da farmácia pois 

é através do empenho e dedicação destes que é possível prestar serviços de qualidade e 

estabelecer uma boa ligação com os utentes.  A FM dispõe de uma equipa de trabalho 

constituída por nove elementos: três farmacêuticos, três técnicos de farmácia, dois 

técnicos auxiliares e uma assistente de cosmética e puericultura. Todos eles estão 

devidamente preparados a nível técnico/científico e a nível social a prestar os serviços de 

saúde com qualidade e devidamente identificados (nome e título profissional) de acordo 

com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto. Todas as funções são rotativas entre a 

equipa, no entanto existem tarefas que são específicas para os diversos elementos de 

modo a facilitar o funcionamento e a organização da farmácia. A Dra. Eduarda 

implementou um sistema de melhoria contínua (método Kaizen) que visualmente está 

representado num quadro (Figura 2) onde toda a equipa pode colocar sugestões de 

melhoria. Semanalmente realiza-se uma reunião de equipa onde se aborda todos os 

aspetos do quadro, nomeadamente sugestões de melhoria, campanhas, mapas de tarefas, 

formações de modo a que haja uma maior facilidade de comunicação entre todos os 

elementos da equipa. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Quadro do Sistema de Melhoria Contínua 
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1.3. CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA 

A farmácia para colocar à disposição do utente todos os medicamentos e serviços 

necessita de instalações e equipamentos adequados para que o profissional realize o seu 

trabalho em segurança e com qualidade. De acordo com a Deliberação nº 78/CD/2014, as 

farmácias devem apresentar uma área útil total mínima de 95 m2, devendo ter 

obrigatoriamente uma sala de atendimento ao publico com, pelo menos, 50 m2, um 

armazém com, pelo menos, 25 m2, um laboratório com, pelo menos 8 m2, instalações 

sanitárias com, pelo menos, 5 m2 e um gabinete personalizado com, pelo menos, 7 m2. [4,5] 

Recentemente, a FM fez obras nas instalações, ampliando o seu espaço e assim servir 

melhor os seus utentes. 

 

1.3.1. Instalações externas 

A farmácia cumpre com os requisitos do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de 

agosto, relativamente ao espaço exterior, isto é, está identificada com uma cruz verde 

iluminada e com o nome da farmácia, “Farmácia Matos” quando se encontra em 

funcionamento. [4] Dispõe de duas montras que permitem a visualização dos produtos 

expostos tendo em conta vários aspetos: época do ano, ações desenvolvidas na farmácia 

com vista à promoção de certos produtos, campanhas promocionais, etc. Na porta de 

entrada encontram-se algumas informações, nomeadamente a identificação do Diretor 

Técnico, o horário de atendimento, os serviços prestados e o escalonamento das farmácias 

de serviço.  

 

1.3.2. Instalações internas 

O espaço físico interior de uma farmácia deve ser simples, funcional, prático e 

adequado às necessidades dos utentes. Deve ainda estar adequadamente iluminada e 

ventilada para de acordo com as características da mesma. 

A FM encontra-se distribuída por dois pisos: 

• No rés-do-chão, encontra-se a zona de atendimento ao público 

composta por seis balcões de atendimento (Figura 2) equipados 

com computador, impressora, leitor ótico de código de barras, entre 

outros materiais necessários, um gabinete de atendimento, um WC 
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e uma área onde se encontra o Flux (equipamento para 

armazenamento de medicamentos) e frigorífico para 

armazenamento de medicamentos. 

A zona de atendimento ocupa a maior parte do rés-do-chão e é a zona com maior 

visibilidade por parte do público devendo, por isso, encontrar-se sempre organizada. 

Dispõe de diversos lineares, segundo as suas categorias, nos quais são colocados os 

produtos de venda livre, devidamente etiquetados, para que estejam à disposição dos 

utentes. Os produtos em questão são produtos de cosmética e higiene corporal (PCHC), 

higiene oral, produtos capilares, produtos de higiene íntima, produtos de puericultura e 

suplementos alimentares.  Atrás dos balcões de atendimento, encontram-se a maioria dos 

MNSRM (por exemplo: Ilvico®, Bisolvon®, Voltaren®), suplementos alimentares e 

medicamentos e produtos veterinários para aconselhamento e dispensa aos utentes.  Nesta 

área existe também expositores com brinquedos e balança com medidor de altura, peso 

corporal e pressão arterial incorporado. 

• No piso 1, existem dois gabinetes de atendimento, um WC, uma 

área de receção de encomendas, o armazém, o escritório, uma sala 

de formações, um laboratório e uma sala de descanso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  SISTEMA INFORMÁTICO  

O sistema informático utilizado é o Winphar. Este programa é uma ferramenta 

essencial na prática diária da Farmácia desenvolvida com o intuito de facilitar a atividade 

Figura 3- Balcões de atendimento 
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farmacêutica e contribuir para uma melhor gestão da mesma. É um sistema rápido, 

intuitivo de fácil perceção para quem inicia a atividade. 

Possui inúmeras funcionalidades como a realização de vendas, gestão de stocks, 

gestão de marcações de serviços, receção e conferência de encomendas, controlo de 

prazos de validade, preparação de encomendas, devoluções, entre outras. Possui ainda 

uma base de dados onde constam todos os medicamentos aprovados pelo INFARMED 

onde é possível consultar informações do medicamento em causa (composição, 

posologia, mecanismo de ação, interações, contraindicações, precauções, reações 

adversas, informação para o profissional de saúde e classificação farmacoterapêutica). [6] 
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2. GESTÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

A gestão de medicamentos e outros produtos de saúde é importante para a 

racionalização de medicamentos na farmácia permitindo assim uma gestão económica 

por parte desta. Tanto o farmacêutico como o TF são responsáveis pela execução de todas 

as tarefas inerentes ao medicamento desde a sua aquisição até à sua distribuição. 

 

2.1. APROVISIONAMENTO E GESTÃO DE STOCKS 

A gestão de stocks é um processo importante para a Farmácia pois permite uma 

maior racionalização dos recursos e uma melhor gestão financeira tendo sempre como 

principal objetivo satisfazer as necessidades dos utentes com um nível adequado de 

qualidade.  

Na FM, esta gestão é feita por dois sistemas, Winphar e pelo Flux, que permite 

dar entradas e saídas de medicamentos e produtos de saúde. Ambos os sistemas permitem 

verificar o histórico de movimentos dos produtos e detetar possíveis falhas de stock. Na 

ficha do produto do Winphar estão definidos stocks máximos e mínimos para facilitar a 

gestão de stocks. Esses valores são adaptados às necessidades mediante a rotatividade 

mensal de cada produto evitando que haja ruturas ou excesso do mesmo.  

 

2.2. PREPARAÇÃO DE ENCOMENDAS  

A seleção dos fornecedores é essencial para o bom funcionamento da farmácia. A 

sua seleção depende de diversos fatores: 

1) o tipo de produtos fornecidos; 

2) a pontualidade e periodicidade da entrega de encomendas; 

3) as condições comerciais.  

A aquisição de produtos pode ser realizada através de armazenistas e laboratórios 

de indústria farmacêutica (compra direta). Na FM são efetuadas encomendas diárias aos 

principais distribuidores grossistas (PLURAL e OCP), podendo ainda recorrer à 

Botelho&Rodrigues e à Empifarma quando o produto não se encontra disponível nos 

distribuidores principais ou quando apresentam melhor preço de compra. O sistema 

Winphar elabora uma proposta de encomenda automática quando os medicamentos ou 

produtos farmacêuticos atingem o stock mínimo. Esta funcionalidade do Winphar permite 

garantir a existência dos produtos na Farmácia de maneira a evitar a sua rutura. A partir 
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dessa proposta de encomenda, o TF/farmacêutico responsável pela preparação das 

encomendas, analisa e seleciona/escolhe o fornecedor de onde quer que o produto seja 

fornecido, tendo em conta o preço de compra de cada um, e avalia ainda se é necessário 

aumentar, diminuir ou cancelar a quantidade do produto pedido. Posteriormente, envia-

se a encomenda, via modem, à hora estipulada com os fornecedores, e aguarda-se que no 

sistema apareça a indicação de que esta foi transmitida com sucesso.  Após a transmissão 

é enviada uma lista por correio eletrónico que indica os produtos que estão em Gestão de 

Pendentes para que a pessoa responsável pelas encomendas saiba que aqueles produtos já 

foram encomendados, por exemplo, via telefone ou gadget (serviço online que permite 

efetuar encomendas), não sendo necessário voltar a encomendar. No final das faturas, 

existe uma lista de medicamentos/produtos farmacêuticos que não foram fornecidos por 

diversos motivos (podem estar rateados, esgotados, entre outros motivos, sendo estes dois 

os principais) e nessa lista encontram-se medicamentos que já foram pedidos, mas que 

não foram fornecidos. Nestas situações, é necessário colocá-los em GP na próxima 

encomenda para que não estejam constantemente a ser pedidos aos fornecedores.  

Para além destas encomendas, também podem ser realizadas outro tipo de 

encomendas: 

• Encomendas aos fornecedores por “gadget” ou telefone: estas encomendas são 

realizadas quando a farmácia não tem o(s) medicamento(s) para dispensar ao 

utente e pretende que estes cheguem ainda no mesmo dia, se possível; 

• Encomendas “via verde”: realizadas quando a farmácia não tem o(s) 

medicamento(s) e este se encontra quase esgotado (rateado) tornando-se assim 

uma via excecional de aquisição de alguns medicamentos. Esta via de aquisição é 

utilizada para uma lista definida pelo INFARMED de medicamentos que se 

encontram na condição acima referida e mediante apresentação de receita médica; 

• Encomendas instantâneas: realizam-se através do Winphar na opção “encomenda 

Instantânea”. Esta via de aquisição debita automaticamente o medicamento para 

o armazenista escolhido.  

Relativamente às encomendas aos laboratórios, compras diretas, são elaboradas 

com base em reuniões com os delegados. Nessas reuniões, a Dra. Eduarda elabora um 

plano anual de entregas, o qual revê periodicamente, ajustando as datas de entrega 

(antecipar/adiar) de acordo com as necessidades atuais e cumprindo com o objetivo.  

Além dos planos anuais de entrega, os laboratórios apresentam novos produtos, 

estabelecem as condições de compra e criam, com a Dra. Eduarda, uma nota de 
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encomenda referente às quantidades dos produtos que foram comprados e condições 

(descontos/bónus), que deverá ser verificada após a receção da encomenda.  

 

2.3. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS  

As encomendas são entregues na FM em contentores apropriados, à hora 

estipulada com os fornecedores, identificadas com o nome da farmácia e fatura (original 

e duplicado).  

Na receção das encomendas via modem, a encomenda encontra-se pronta a 

rececionar, ou seja, o sistema identifica os produtos e as quantidades que é suposto a FM 

receber, enquanto que nas encomendas via telefone ou gadget é necessário criar através 

do modo de receção direta. Os medicamentos termolábeis devem ser os primeiros a ser 

verificados e armazenados. Em relação aos medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos, junto da fatura é enviado um documento, em duplicado, que contém quais 

os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos e quantidades recebidas que devem ser 

assinadas pela DT, enviando o duplicado para o fornecedor. 

 Após a verificação da fatura (número do documento, destinatário e identificação 

do fornecedor – Anexo I), inicia-se a receção da encomenda com recurso ao sistema 

informático Winphar. Seleciona-se o fornecedor, de seguida a encomenda, e procede-se 

à leitura ótica de cada produto ou à introdução do código nacional do produto 

manualmente que irá encaminhar diretamente para o produto na encomenda. Aquando 

este processo deve-se verificar o estado da embalagem, o prazo de validade (PV), o preço 

de custo e a quantidade. Estes parâmetros devem ser alterados caso seja necessário.  

Finalizada a leitura ótica de todos os produtos, deve-se verificar o número de 

embalagens e se o valor final da encomenda obtido no programa corresponde ao valor 

final da fatura.  

Quando a farmácia recebe uma encomenda que contém produtos bónus deve-se 

fazer um desdobramento (criar uma linha do mesmo produto) do produto em causa e 

colocar o preço de custo a zero. Em relação a produtos de venda livre, o processo de 

receção é o mesmo, no entanto é necessário calcular o preço de venda ao público (PVP) 

se este não estiver correto e por fim, imprimir etiquetas com o respetivo código de barras, 

designação do produto e preço, colando-as nos respetivos produtos. Por vezes é 

necessário recalcular o PVP devido a alterações de preço dos produtos.  
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Quando as encomendas chegam diretamente dos laboratórios (encomenda direta, 

por exemplo – Laboratórios Dermatológicos d’Uriage®, Laboratório Filorga®), o primeiro 

passo é conferir a nota de encomenda com a fatura, ou seja, verificar se os produtos que 

vêm descritos na fatura correspondem aos que estão descritos na nota de encomenda. 

Após esta verificação, realiza-se uma verificação qualitativa e quantitativa dos produtos 

(verificação de quantidades, estado de conservação das embalagens e códigos) e por 

último, realiza-se todo o processo acima descrito. Neste caso será necessário dar a entrada 

de uma encomenda direta, inserindo o Código Nacional do Produto (CNP), os prazos de 

validade, se necessário, preço de custo, quantidades e etiquetas a imprimir.  

 

2.4. ARMAZENAMENTO 

Após a receção dos medicamentos e produtos farmacêuticos é essencial proceder 

ao seu armazenamento. De acordo com o Manual de Boas Práticas em Farmácia 

Comunitária é necessário que a Farmácia possua as condições de ventilação, iluminação, 

temperatura e humidade necessárias e que respeitem as condições de armazenamento 

exigidas dos produtos de saúde e medicamentos. [7] 

Na Farmácia Matos, os medicamentos termolábeis (por exemplo: vacinas - 

Rotarix®, Bexsero®; vitaminas - Neurobion®; insulinas - Lantus®, Insulatard®; colírios - 

Xalacom®) são armazenados no frigorífico, à temperatura adequada.   

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são armazenados no Flux e 

os seus excedentes no armazém do 1º andar. Os MNSRM e medicamentos e produtos de 

veterinária armazenam-se nos lineares atrás dos balcões de atendimento. Alguns dos 

MNSRM encontram-se expostos ao público, mas não lhes permite o acesso.  

Os produtos de dermocosmética, de puericultura, dietéticos e alimentação infantil, 

suplementos alimentares, fitoterapêuticos e os dispositivos médicos (DM) armazenam-se 

nos lineares expostos e acessíveis ao público.  

O armazenamento é realizado através do método First Expired, First Out (FEFO) 

e por ordem alfabética de substância ativa, à exceção de alguns produtos como é o caso 

dos PCHC, por exemplo. [7] 
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2.5. REPOSIÇÃO DE STOCKS NO FLUX E CONTAGEM FÍSICA 

O Flux é um aparelho automatizado que permite que grandes quantidades de 

medicamentos sejam armazenadas. Através do CNP presente nas embalagens, é possível 

dar entrada e saída de determinado medicamento e das quantidades que cada gaveta 

consiga armazenar desse mesmo medicamento.  Existe dois tipos de sistemas de gavetas, 

as gavetas de picking e as gavetas do sobrestock. As gavetas de picking são as principais 

gavetas de dispensa e após o stock de medicamento se encontrar esgotado nestas, a 

dispensa efetua-se a partir das gavetas de sobrestock.  

No processo acima descrito, é importante que se faça o reabastecimento das 

gavetas picking com os medicamentos que se encontrem nas gavetas de sobrestock de 

modo a dispensar os medicamentos com menor prazo de validade.  

A contagem física dos produtos é realizada uma vez por mês. O profissional de 

saúde responsável por esta tarefa seleciona aleatoriamente 30 medicamentos e produtos 

de saúde de todo o stock existente na farmácia e verifica o stock do flux em conjunto com 

o stock do Winphar. Caso o stock real esteja errado, faz-se uma contagem física dos 

produtos com stock errado e acerta-se. No entanto, a FM possui um formulário que serve 

para reportar erros de stocks, ou seja, diariamente, quando são detetados erros, preenche-

se esse formulário e semanalmente verifica-se novamente o stock dos produtos cujos erros 

de stock foram reportados. 

 

2.6. CONTROLO DA TEMPERATURA E HUMIDADE  

O controlo do ambiente (principalmente temperatura e humidade) é essencial para 

manter as boas condições de conservação dos medicamentos e produtos de saúde. Desta 

forma, diariamente, são registados os valores de temperatura e humidade. Este registo é 

realizado à mesma hora através da visualização dos valores em termohigrómetros que se 

localizam na zona de atendimento ao público, no armazém e no interior do frigorífico.  

De acordo com o INFARMED, os medicamentos termolábeis devem estar 

armazenados no frigorífico a uma temperatura entre 2ºC-8ºC. Os valores de humidade 

devem ser inferiores a 60% e a temperatura ambiente deve encontrar-se entre os 15ºC-

25ºC. Caso haja alguma anomalia, regista-se as possíveis justificações para tal ter 

ocorrido e tenta-se corrigir a situação. [7,8] 
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2.7. DEVOLUÇÕES  

 

As devoluções de medicamentos e produtos de saúde podem ser realizadas por 

diversos motivos: prazo de validade curto, embalagens danificadas, produto trocado, 

quantidades erradas, embalagens incompletas, existência de circulares emitidas pelo 

INFARMED para retirar medicamento ou produtos de maneira a evitar a sua venda 

(retirada de lotes), entre outros motivos que justifiquem a sua devolução ao fornecedor. 

O primeiro passo da gestão de devoluções é retirar os produtos do stock e colocar 

num caixote. De seguida, elabora-se uma Nota de Devolução (Anexo II) onde consta a 

identificação da Farmácia, o laboratório/fornecedor para o qual se pretende devolver, a 

designação do produto a devolver e respetivo código, o preço de custo, quantidade e o 

motivo pela qual vai ser realizada a devolução. São impressas três vias da Nota de 

Devolução, duas são enviadas para o fornecedor e uma fica arquivada na FM. No caso de 

o motivo de devolução ser o prazo de validade expirado, a terceira via fica arquivada 

junto da listagem dos medicamentos cujo prazo de validade expirou naquele mês.  

Caso o fornecedor concorde com o motivo da devolução, enviará uma nota de 

crédito ou uma guia de remessa com produtos que sejam solicitados pela Farmácia pelo 

mesmo valor. Por fim, é necessário aceder ao Winphar, para resolver a nota de devolução 

(com nota de crédito ou guia de remessa). Caso a devolução não seja aceite, a farmácia 

assume o prejuízo do produto, sendo colocado no contentor de quebras. 

 

2.8. CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias não 

podem possuir medicamentos em mau estado de conservação e não podem fornecer 

produtos que excedam o seu prazo de validade pois podem comprometer a ação 

terapêutica para o qual foram concebidos podendo ainda desencadear reações adversas 

devido à alteração dos seus constituintes. [4] 

O controlo dos PV é realizado mensalmente. Através do sistema informático, é 

lançada uma listagem dos medicamentos (Anexo III) e produtos que caducam no próximo 

mês. Com base nessa listagem, realiza-se uma conferência manual dos medicamentos e 

produtos, retiram-se dos locais onde estão armazenados e colocam-se num caixote para 

posterior devolução. Após a verificação de todos os prazos de validade da lista, o 

profissional abre a lista no Winphar e atualiza os PV dos produtos. Nos produtos cujo PV 
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tenha expirado coloca-se a data “01-2000” dando a indicação de que o PV daqueles 

produtos expirou. A devolução destes produtos realiza-se para dois locais: os 

medicamentos devolvem-se aos respetivos armazenistas e os produtos de saúde 

adquiridos diretamente devolvem-se para os laboratórios. Este controlo não permite 

apenas a verificação dos PV como também permite um controlo de stocks, procedendo 

ao acerto dos mesmos caso seja necessário.  
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3. DISPENSA E CLASSIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS 

PRODUTOS DE SAÚDE 

O ato de dispensa de medicamentos, sejam eles MSRM ou MNSRM é uma das 

principais funções dos profissionais de farmácia. Estes apresentam um papel importante 

na educação e aconselhamento dos utentes para que haja um uso racional do medicamento 

de maneira segura e eficaz. O processo de dispensa de medicamentos deve ser 

acompanhado de medidas não farmacológicas para otimizar a terapêutica, explicações 

relativas ao medicamento (modo de administração, posologia, etc) e alertar para possíveis 

reações adversas mais comuns. 

 

3.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA (MSRM) 

A prescrição de medicamentos pode ser realizada através de dois tipos de receitas:  

➢ Receita médica manual (Anexo IV); 

➢ Receita médica eletrónica (materializada e desmaterializada). 

A utilização de receitas médicas manuais ocorre quando não é possível prescrever 

eletronicamente devido a: falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no 

domicílio e prescrição de até 40 receitas por mês. 

As receitas médicas podem ainda ser classificadas em: 

➢ Receita médica renovável: é composta por 3 vias, destina-se a doenças 

ou tratamentos prolongados (quando os medicamentos têm que ser 

adquiridos mais do que uma vez) e apresenta uma validade de 6 meses; 

➢ Receita médica não renovável: apresenta uma validade de 30 dias;  

➢ Receita médica especial: destina-se aos medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos, apresentam apenas uma via e validade de 30 dias. [9] 

De acordo com as normas de prescrição de medicamentos, a prescrição médica 

deve conter uma denominação internacional comum (DCI) da substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem, apresentação (tamanho da embalagem) e posologia. Em casos 

excecionais pode incluir a marca comercial do medicamento ou o nome do titular da 

autorização de introdução no mercado (AIM). Estes casos excecionais ocorrem quando 

os medicamentos não possuem medicamentos genéricos comparticipados, quando não 

existem medicamentos similares ou quando existe uma justificação do médico prescritor 

que deve ser mencionada através da respetiva exceção na receita médica. [10] 
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➢ Exceção a) - prescrição de medicamentos com margem ou índice terapêutico 

estreito (apenas existem três substâncias abrangidas: Ciclosporina, Levotiroxina 

sódica e Tacrolímus – Deliberação 070/CD/2012); 

➢ Exceção b) - há suspeita de intolerância ou reação adversa a um medicamento 

com a mesma substância ativa, mas com outra denominação comercial 

(Pregabalina - Lyrica®)); 

➢ Exceção c) - a prescrição do medicamento destinado assegura a continuidade do 

tratamento, duração superior a 28 dias (Metformina - Risidon®, entre outros). 

Relativamente à exceção a) e b) o TF/farmacêutico apenas pode dispensar o 

medicamento que consta da receita. Em relação à exceção c) pode-se dispensar, por opção 

do utente, medicamentos genéricos com PVP igual ou inferior. [11] 

O utente tem sempre o direito de optar por um medicamento genérico ou de marca 

do mesmo DCI quando a prescrição é realizada por DCI. A farmácia deve dispor de três 

medicamentos genéricos, dentro do mesmo grupo homogéneo, que pertençam ao PVP5. 

O PVP5 corresponde ao preço que serve de base para o incremento de comparticipação.  

Este direito de opção, nas receitas manuais, é rubricado no verso da mesma pelo utente. 

Os MSRM devem apenas ser cedidos quando acompanhados por prescrição 

médica. Estão sujeitos a receita médica os medicamentos que: 

✓ possam constituir um risco para a saúde do utente, de forma direta ou 

indireta, mesmo quando usados para o fim a que se destinam sem 

vigilância médica;  

✓ possam constituir um risco para a saúde, indireta ou diretamente, quando 

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, importante aprofundar; 

✓ todos aqueles que se destinem a ser administrados por via parentérica.  

Todas estas condições justificam a dispensa dos medicamentos apenas quando é 

apresentada uma receita médica válida. [9,10] 

No caso de receitas médicas manuais, estas devem apresentar vinhetas: obrigatória 

a vinheta correspondente ao médico prescritor e, se aplicável, vinheta do local de 

prescrição (azul – regime normal e verde – regime especial, exceção à menção da letra 

“R”) e durante o processo de dispensa de medicamentos devem ser verificados certos 
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parâmetros para que a receita seja aviada em conformidade e sem erros. Esses parâmetros 

são: 

• Número da receita; 

• Local de prescrição, se aplicável, vinheta identificativa; 

• Identificação do médico prescritor; 

• Vinheta com a identificação da especialidade, se aplicável; 

• Dados do utente (nome, número de utente ou de beneficiário); 

• Entidade financeira responsável pela comparticipação; 

• DCI da substância ativa ou, se aplicável, nome comercial do medicamento; 

• Dosagem; 

• Forma farmacêutica; 

• Tamanho da embalagem e o número de embalagens; 

• Justificação técnica; 

• Regime especial de comparticipação, se aplicável, representado por “R” 

se os utentes forem pensionistas e “O” para utentes abrangidos por outro 

regime especial de comparticipação; 

• Data de validade; 

• Data da prescrição; 

• Assinatura do médico. [10,11] 

É importante que a receita manual não contenha rasuras (se existirem devem estar 

rubricadas pelo médico), caligrafias ou canetas de cor visivelmente diferentes e utilização 

de lápis, sendo estes motivos para a não comparticipação da receita por parte das 

entidades. Para além dos MSRM, é possível que na receita médica esteja prescritos 

MNSRM e outros produtos farmacêuticos, segundo uma ordem médica.  

No caso de ser uma receita eletrónica, esta deve conter o número da Guia de 

Tratamento, Código de Acesso e Dispensa e Código Direito de Opção para que possa ser 

processada eletronicamente. Neste tipo de receita o limite máximo de embalagens é de 

seis e o prazo de validade é indicado linha a linha (30 dias ou 6 meses). [9, 10, 11]  

 

3.1.1. Dispensa de estupefacientes e psicotrópicos 

A utilização de estupefacientes e psicotrópicos (por exemplo: Palexia Retard®, 

Jurnista®) pode causar dependência física e mental daí, a sua dispensa ser rigorosa e 
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controlada. De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, a 

dispensa destas substâncias deve ser realizada com apresentação de receita médica, 

identidade do utente e número e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão/carta de 

condução. No caso de ser estrangeiro, deve apresentar o passaporte indicando a data de 

entrega e rubricado.  

Estes medicamentos são prescritos através de uma receita médica especial e 

precisam de ser prescritos isoladamente nas receitas eletrónicas materializadas e manuais. 

Na receita manual quando a receita é impressa no verso, esta apresenta um campo onde 

estão preenchidos o nome do utente, o seu número de bilhete de identidade e uma 

assinatura. Nas receitas eletrónicas, ao fazer a leitura ótica do medicamento em causa, o 

sistema reconhece e abre diretamente um registo com vários dados relativos ao doente 

que é necessário serem preenchidos. Caso os dados não sejam corretamente preenchidos, 

o sistema não permite a finalização da venda. [12] 

 

3.1.2. Regimes de comparticipação do SNS 

No regime geral de comparticipação dos medicamentos e produtos farmacêuticos, 

o Estado paga uma percentagem do preço dos medicamentos. Os medicamentos estão 

divididos em grupos que representam os diferentes escalões de comparticipação 

dependendo da sua indicação. Sendo assim, no Escalão A a comparticipação é de 90%, 

no Escalão B é de 69%, no Escalão C é de 37% e no Escalão D é de 15%. [13] 

Em relação aos beneficiários com regime especial de comparticipação, a 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é acrescida, ou seja, no Escalão 

A há um acréscimo de 5% (95%) e nos escalões B, C, D há um acréscimo de 15%, (84%, 

52% e 30%). 

 

3.1.3. Regime excecional de comparticipação  

Neste regime, a comparticipação de medicamentos inclui condições especificas 

quanto à prescrição. Ou seja, a prescrição de medicamentos neste regime é realizada em 

função de: patologias especiais, grupos de doentes especiais e especialidade clínica do 

médico prescritor. Cada regime excecional está associado a um diploma que confere a 

percentagem de comparticipação aos medicamentos usados para o tratamento e 

abrangidos pelo mesmo.  

http://www.infarmed.pt/documents/15786/17838/070-DR_61_94_2ALT.pdf/0e226603-d1b1-4fc1-a14e-028273e91fe8
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As principais patologias que estão sujeitas a estes diplomas de comparticipação 

especial são: Alzheimer, psoríase, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, 

tratamentos de infertilidade, dor crónica não oncológica, dor oncológica, doença 

inflamatória intestinal, lúpus, hemofilias e hemoglobinopatias, paramiloidose, carbonato 

de lítio e ictiose.  

Para além das comparticipações por parte do Estado, é de destacar que existem 

medicamentos cuja comparticipação do Estado é mínima e por isso, os laboratórios 

comparticipam uma parte, mediante apresentação da prescrição médica (por exemplo: 

Vesomni®). [13]  

 

3.1.4. Dispensa de medicamentos a outros organismos 

Existem outras entidades para além do SNS que comparticipam medicamentos, 

nomeadamente os CTT, sindicatos bancários, seguradoras, etc. para efetuar a dispensa ao 

abrigo dessas entidades o utente tem que apresentar um cartão identificativo e no ato da 

mesma com receita médica é selecionado o número do organismo correspondente que 

pode conferir complementaridade com o SNS. No verso da receita médica tem que estar 

descrito o número de identificação do utente, impresso automaticamente ou escrito 

manualmente. 

 

3.2.     MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA (MNSRM) 

Os MNSRM são medicamentos que não preencham qualquer condição que o 

descreva como MSRM e que tenham como objetivo diagnosticar, prevenir e tratar 

doenças. Estes medicamentos podem ser adquiridos sem apresentação de receita médica 

e devem possuir indicações terapêuticas destinadas a situações passíveis de 

automedicação. “A automedicação é a utilização de MNSRM de forma responsável, 

sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem 

gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde.” 

A dispensa de MNSRM deve realizar-se de acordo com as indicações terapêuticas que 

estão presentes na lista de situações passiveis de automedicação no Despacho n.º 

17690/2007, de 23 de julho (por exemplo: estomatite aftosa, rinorreia e congestão nasal, 

picadas de insetos, dores musculares ligeiras a moderadas). [14]  
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De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, estes medicamentos 

não são comparticipados, à exceção de determinados casos previstos pela legislação. Os 

MNSRM podem ser dispensados em farmácias, mas também podem ser vendidos em 

locais que cumpram os requisitos legais e regulamentares para a venda dos mesmos, de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 134/2005, de 16 de agosto. No entanto, alguns dos casos 

dos medicamentos comparticipáveis não podem ser comparticipados pelo SNS fora das 

farmácias. [15] 

Surgiu uma nova classificação de MNSRM, designados de MNSRM-EF 

(Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de dispensa exclusiva em farmácia). Estes 

medicamentos são medicamentos que podem ser dispensados sem prescrição médica, mas 

que pela sua natureza, perfil de segurança ou pelas suas indicações terapêuticas exigem 

aconselhamento e acompanhamento de um profissional de farmácia assim como 

aplicação de protocolos de dispensa (por exemplo: ácido acetilsalicílico 1000 mg, 

hidrocortisona 10 mg/g creme, fluticasona 50 microgramas/dose).  

O TF/farmacêutico assume um papel importante na dispensa de MNSRM pois 

deve orientar o utente para o uso racional dos medicamentos de forma a reduzir os 

problemas de saúde associados ao seu uso indevido. É necessário que o profissional de 

saúde questione e avalie a situação do utente, aconselhando-o da melhor forma assim com 

avaliar doenças pré-existentes que condicionem a toma de alguns medicamentos. A 

dispensa destes medicamentos e produtos de saúde deve ser bem-aconselhada e para isso 

é necessário que o TF/farmacêutico questione o doente de todos os sintomas e questões 

que sejam necessárias para um bom aconselhamento.  

 

3.3.     MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS VETERINÁRIOS  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 314/2009, de 28 outubro, medicamento 

veterinário corresponde a “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”. Os 

medicamentos veterinários são dispensados com receita médico-veterinária ou 

medicamentos não sujeitos a receita médico-veterinária. Os produtos veterinários 
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correspondem a substâncias ou mistura de substâncias, sem indicações terapêuticas ou 

profiláticas destinadas: 

• Aos animais, para promoção do bem-estar e estado higio-sanitário, 

coadjuvando ações de tratamento, de profilaxia ou de maneio zootécnico, 

designadamente o da reprodução; 

• Ao diagnóstico médico-veterinário; 

•  Ao ambiente que rodeia os animais. 

Exemplos de medicamentos e produtos veterinários são Pilucat®, Frontline®, 

Advantix®. [16]  

 

3.4.    OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

Na Farmácia Matos existem outros produtos de saúde à disposição do utente 

nomeadamente, medicamentos homeopáticos, produtos cosméticos e de higiene corporal 

(PCHC), produtos de puericultura, produtos dietéticos e alimentação infantil, 

suplementos nutricionais, produtos fitoterapêuticos e dispositivos médicos.  

Os medicamentos homeopáticos são obtidos a partir de substâncias ou matérias-

primas homeopáticas cujo princípio é induzir um processo de reorganização das funções 

vitais, estimulando o mecanismo de autorregulação atuando através da prevenção e 

tratamento. Na FM existem alguns medicamentos homeopáticos, por exemplo o 

Oscillococcinum® (estados gripais), Sedatif PC® (estados de ansiedade) e Homeogene 9® 

(dores de garganta). 

Os PCHC são qualquer substância ou preparação com o fim de ser aplicada em 

diversas partes superficiais do corpo humano como epiderme, sistemas piloso e capilar, 

unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e as mucosas bucais com a finalidade de 

limpar, perfumar, proteger e corrigir os odores corporais. Existem vários produtos de 

várias marcas desde cremes, protetores solares, leites de limpeza, etc. A FM dispõe de 

uma grande variedade de linhas por exemplo: Avéne®, Klorane®, ISDIN®, Bioderma®, 

entre outras.  

Em relação aos produtos de puericultura, a farmácia assume um papel importante 

durante o período de gravidez e nascimento do bebé como fonte de aconselhamento. 

Neste grupo de produtos encontram-se diversos produtos desde tetinas, biberões, soutiens 

de amamentação, cremes hidratantes. A FM tem à disposição várias marcas, por exemplo: 

Chicco®, Mustela®, Bioderma®. 
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Os produtos dietéticos e alimentação infantil devem ser dispensados de acordo 

com as necessidades nutricionais dos diferentes grupos de pessoas. Existe uma grande 

variedade de produtos para as diversas situações clínicas que devem ser aconselhados 

com os profissionais de saúde. A farmácia dispões de suplementos nutricionais 

hipercalóricos Resource®, Meritene®. 

 Os suplementos alimentares são 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, puras 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. Não são 

medicamentos e como em todos os outros grupos de produtos de saúde, também há uma 

grande variedade à disposição do utente na farmácia, como por exemplo: o Centrum®, 

Absorvit®, o Colagenius®, Magnesium-OK®. 

 Os produtos fitoterapêuticos são preparações à base de plantas ou misturas de 

plantas com propriedades medicinais, que se apresentam em preparações galénicas diversas, 

tendo desta forma uma utilidade terapêutica. Alguns exemplos desses produtos são o 

Bekunis® (regulador do trânsito intestinal) e Cholagutt® (hepatoprotetor e 

desintoxicante).  

 Os dispositivos médicos (DM) são definidos 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 cujo principal efeito pretendido no corpo 

humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos. 

Podem ser classificados em quatro grupos consoante o seu grau de risco: DM de classe I 

- baixo risco; DM de classe IIa – baixo médio risco; DM classe IIb – alto médio risco; 

DM de classe III - alto risco. Na FM existe uma grande variedade de DM, sendo que os 

mais requisitados são, materiais de penso e ligaduras, meias de compressão e seringas 

com agulha. [11] 

Recentemente, a FM começou a dispensar dispositivos médicos para apoio aos 

doentes ostomizados. Segundo a Portaria n.º 92-F/2017, a comparticipação do Estado é 

de 100%. A FM dispensa essencialmente sacos de ostomia. 
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4. FATURAÇÃO E GESTÃO DO RECEITUÁRIO 

Diariamente, a dispensa de MSRM é elevada devido à grande afluência da 

população e, por isso, é importante que haja uma breve conferência das receitas aquando 

a dispensa (assegurar que a receita é válida), uma correta faturação e, mais tarde, uma 

conferência pormenorizada de todas as receitas. Esta conferência ocorre mensalmente e 

vai garantir que a farmácia recebe os devidos valores referentes à comparticipação dos 

medicamentos quer por parte do Serviço Nacional de Saúde (SNS) quer por parte de 

outros organismos (entidades comparticipadas). Atualmente, o volume de venda de 

MSRM através de receitas manuais diminuiu devido ao aumento de prescrições de 

medicamentos através de receitas eletrónicas. 

Na FM existem quatro momentos de conferência de receitas que devem ser 

devidamente cumpridos.  

1) Primeiro momento: corresponde à conferência da receita por parte do 

profissional de saúde aquando a entrega da mesma por parte do utente. 

Verifica-se se a receita cumpre os parâmetros necessários de maneira a ser 

aviada em conformidade. 

2) Segundo momento: corresponde à verificação dos medicamentos 

dispensados e dos medicamentos prescritos pelo médico, ou seja, 

confirmação de que os medicamentos dispensados correspondem aos 

medicamentos prescritos. 

3) Terceiro momento: corresponde ao momento em que se verifica se as 

receitas estão faturadas no subsistema correto, separação das mesmas por 

organismos e se cumprem todas as regras para o regime de 

comparticipação; 

4) Preparação de lotes: o TF seleciona o subsistema de comparticipação, faz 

a leitura ótica do código das receitas, agrega em lotes de trinta, o sistema 

emite um alerta e emite-se um verbete de identificação do lote. Este 

processo repete-se até não haver mais receitas para conferir. Por último, 

faz-se uma nova contagem das receitas, compara-se os valores de 

comparticipação que estão no verbete com os valores que estão na receita 

e anexa-se o verbete às receitas. 

O verbete é um documento que resume as receitas dispensadas de um 

determinado lote, deve ser carimbado e contém:  
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o O organismo que comparticipa; 

o O lote a que pertence e o nº de receitas presentes nesse lote; 

o Os respetivos valores (PVP), preço pago pelo utente e respetiva 

comparticipação). 

 Finalizada a conferência e agregação das receitas por lotes, as receitas do SNS 

enviam-se para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) da Maia juntamente com uma 

guia de fatura que inclui todos os resumos de lote (documento que resume o conjunto de 

lotes de um determinado tipo) substituindo a fatura em papel, e as receitas dos outros 

organismos enviam-se para o departamento de faturação da Associação Nacional de 

Farmácias (ANF) que as reencaminha para as respetivas entidades.  

Quando há erros nas receitas médicas (ex. não estão rubricadas pelo médico, 

apresentam ranhuras, os preços não correspondem ao correto, etc.), estas são devolvidas 

à farmácia para serem regularizadas. Caso não haja regularização, a farmácia assume o 

prejuízo daí ser tão importante que todo este processo seja realizado eficazmente.  
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5. PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE  

A FM para além de dispensar medicamentos e produtos de saúde à população 

também dispõe de um conjunto de serviços de saúde que estão disponíveis para serem 

prestados a todos os seus utentes. Estes serviços servem de apoio para deteção precoce de 

problemas de saúde e monitorização de doentes que já estão medicados. [10] 

A FM pretende expandir os seus serviços para um melhor apoio à população 

dispondo de um gabinete de atendimento para a prestação dos mesmos (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS 

 

De acordo com as Boas Práticas em Farmácia Comunitária, a determinação de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos permite a medição de indicadores para a avaliação 

do estado de saúde do utente. [7] 

A FM realiza vários testes de medição dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

nomeadamente: determinação de colesterol total e triglicerídeos, determinação do ácido 

úrico, determinação dos valores de glicose, dos valores da pressão arterial e determinação 

do peso, altura e índice de massa corporal (IMC).  

 

5.1.1. Determinação dos valores de glicose, colesterol, triglicerídeos e ácido 

úrico 

Antes de realizar estes testes é importante perceber qual o motivo que levou o utente 

a querer realizá-los. Deste modo, consegue-se perceber se é apenas por rotina, se é doente 

crónico ou se apresenta sintomas que possam ser indicativos de alteração destes valores. 

Figura 4 - Gabinete de atendimento 
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O procedimento de realização destes testes 

é semelhante. Existem alguns procedimentos 

iniciais que devem ser realizados: preparar o 

equipamento de proteção individual (utilização 

de luvas), massajar o dedo do utente para 

aumentar o fluxo sanguíneo e desinfetar o com 

álcool a 70%. Deste modo, procede-se à recolha 

do sangue com a lanceta, efetuar a punção capilar 

para um capilar e coloca-se o sangue na tira 

adequada.  De seguida coloca-se a tira no aparelho Reflotron® Plus (Figura 5) e aguarda-

se pelo resultado. 

Os testes de determinação de glicose são importantes para a deteção da Diabetes 

Mellitus e para um controlo desta doença nestes utentes evitando possíveis complicações. 

Devem ser realizados em jejum ou 2h após a refeição para obter resultados mais 

fidedignos. Atualmente os valores de referência são: [17] 

Tabela 1 - Valores de referência da glicemia em jejum 

Classificação Valores Valores às 2h na PTGO  

Normal ≤ 100 mg/dl (70-100 mg/dl) ≤ 140 mg/dl 

Anomalia de glicémia em jejum 110 – 125 mg/dl 140 – 199 mg/dl 

Diabetes ≥ 126 mg/dl ≥ 200mg/dl 

 

O colesterol e triglicerídeos são dois dos principais lípidos que podem levar a 

dislipidemia (níveis anormais de lípidos no sangue) tornando-se assim importante o seu 

controlo, evitando a ocorrência de possíveis danos a nível cardiovascular. Caso se 

identifique indivíduos com fatores de risco ou valores elevados deve-se aconselhar a 

adoção de estilos de vida saudáveis e medição regular dos níveis para controlo. Para a 

realização destes testes o utente deve estar em jejum de 12 horas. [18] 

Tabela 2 - Valores de referência do colesterol total e triglicerídeos 

Classificação Valores 

Colesterol total < 190 mg/dl 

Triglicerídeos < 150 mg/dl 

Figura 5- Aparelho Reflotron® Plus 
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O ácido úrico é uma substância formada após a digestão das proteínas e quando 

está presente em elevadas concentrações forma cristais de ácido úrico que se acumulam 

nas articulações e causam dor. [19] 

Tabela 3 - Valores de referência do ácido úrico 

Ácido úrico Valores 

Mulher  2,4 – 6,0 mg/dl 

Homem  3,4 -7,0 mg/dl 

Após a determinação dos diversos parâmetros fisiológicos e bioquímicos, o 

TF/farmacêutico assume um papel importante no aconselhamento ao utente. Deve 

aconselhar medidas não farmacológicos para um melhor controlo dos valores obtidos e 

como complemento à terapêutica farmacológica. As medidas não farmacológicas passam 

por adoção de estilos de vida saudáveis (alimentação saudável, prática de exercício físico, 

cessação tabágica, diminuição do consumo de sal, entre outras). 

 

5.1.2. Pressão arterial  

A pressão arterial corresponde à pressão exercida pelo sangue contra a superfície 

interna das artérias. É gerada pelo batimento cardíaco que devido a diversos fatores pode 

ser alterada conduzindo para um aumento ou diminuição da tensão arterial. É um teste 

importante para o controlo/monitorização da hipertensão arterial e para um diagnóstico 

precoce da mesma.   

A FM coloca à disposição de todos os utentes um dispositivo médico medidor da 

pressão arterial e frequência cardíaca. Antes da medição, o profissional de saúde deve 

alertar o utente para a existência de alguns parâmetros que podem interferir com a correta 

medição da PA nomeadamente a ingestão de estimulantes (café, chá), o utente deve estar 

relaxado durante pelo menos 5 min, entre outros. Deve-se realizar pelo menos duas 

medições para obter um melhor resultado. Após as medições, o TF/farmacêutico deve 

informar o utente, esclarecer possíveis dúvidas e, auxiliar na correção de alguns 

comportamentos menos adequados através das medidas não farmacológicas.  

De acordo com a Direção Geral de Saúde (DGS), considera-se hipertensão quando 

os valores da pressão arterial sistólica e diastólica são iguais ou superiores a 140/90 

mmHg. No entanto, não é apenas a medição de um determinado dia que vai permitir o 

diagnóstico de hipertensão, caso se verifique valores elevados, há uma suspeita de 
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hipertensão e como tal pede-se que o utente monitorize regularmente a sua pressão arterial 

e a registe por forma a obter um historial para indicar ao médico. [20] 

Tabela 4 - Valores de referência da pressão arterial 

Categoria Pressão arterial sistólica, 

mmHg 

Pressão arterial diastólica, 

mmHg 

Ótima < 120  < 80 

Normal 120 – 129 80 – 84  

Normal Alta 130 – 139  85 – 89  

Hipertensão Grau 1 140 – 159  90 – 99  

Hipertensão Grau 2 160 – 179  100 – 109  

Hipertensão Grau 3 ≥ 180  ≥ 100 

Hipertensão Sistólica Isolada ≥ 140 < 90 

 

 

5.1.3. Peso, altura e índice de massa corporal (IMC) 

A FM tem um aparelho eletrónico que mede automaticamente estes três 

parâmetros tendo em conta o sexo do individuo. É função do TF auxiliar e explicar ao 

utente o funcionamento do mesmo e os cuidados a ter para que as medições sejam 

corretas. No final, é emitido um talão com os valores de referência para posterior 

comparação com os valores atuais do utente sendo também função do profissional de 

saúde explicar que cuidados o utente poder ter para manter um estilo de vida saudável. [21] 

Tabela 5 - Classificação do IMC 

Classificação IMC (Kg/m2) 

Baixo peso < 18,5 

Variação normal 18,5 – 24,9 

Pré-obesidade 25,0 – 29,9  

Obesidade Classe I 30,0 – 34,9 

Obesidade Classe II 35,0 – 39,9 

Obesidade Classe III ≥40 

 

5.2. ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL E RASTREIO AUDITIVO 

A FM recebe quinzenalmente, às quartas feiras, a visita de uma nutricionista que 

elabora planos alimentares adequados a cada utente.  
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As marcações são realizadas quer pela nutricionista quer por qualquer colaborador 

da farmácia a todas as pessoas que requisitarem. Estas consultas permitem o 

acompanhamento dos utentes com o objetivo de adotar um estilo de vida saudável, por 

exemplo, criar hábitos alimentares saudáveis e a manutenção do peso. Estas consultas 

permitem que haja uma relação entre os planos alimentares, estilos de vida saudável e a 

aquisição de suplementos alimentares existentes na Farmácia.  

Em relação ao rastreio auditivo, mensalmente, na última sexta, a FM recebe a 

visita de um técnico de aparelhos auditivos que presta assistência a todos os utilizadores 

desses aparelhos. [22] 

 

5.3. ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS INJETÁVEIS 

A FM dispõe de profissionais de saúde devidamente habilitados a prestar, ao 

utente, o serviço de promoção de saúde de administração de vacinas que não integram o 

Plano Nacional de Vacinação (PNV) e medicamentos injetáveis.  

Este serviço é da responsabilidade do DT e como referido acima deve ser 

executado por profissionais de saúde habilitados com formação reconhecida pela Ordem 

dos Farmacêuticos. A FM dispõe de instalações adequadas à administração de vacinas e 

medicamentos injetáveis incluindo todo o material necessário ao tratamento de choques 

anafiláticos e outras reações adversas. É importante ainda que todos os TF e 

farmacêuticos tenham formação em Suporte Básico de Vida (SBV). 

 A FM regista informaticamente e também no boletim de vacinas do utente os 

dados essenciais correspondentes a cada administração, nomeadamente: nome do utente, 

nome da vacina, lote, via de administração e identificação do profissional que a 

administrou. [7] 
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6. VALORMED  

 

A Valormed é uma sociedade sem fins lucrativos, 

criada em 1999, cuja responsabilidade passa gestão dos 

resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de 

uso.  Surgiu da colaboração entre a indústria 

farmacêutica, distribuidores e farmácias em face da sua 

consciencialização para a especificidade do 

medicamento enquanto resíduo. Representa um projeto 

com todas as características de responsabilidade social 

corporativa por ser altruísta, plural, sustentável e 

transparente. 

Este tipo de sistema de gestão de resíduos veio responder ao desafio de 

implementar um sistema autónomo para a recolha e tratamento dos resíduos de 

medicamentos, conduzindo a um processo de recolha e tratamento seguros. Desta forma, 

evita-se que estejam acessíveis como qualquer outro resíduo. [23] 

Existem contentores próprios (Figura 6), na Farmácia, fornecidos pelos 

fornecedores onde é possível depositar os diversos resíduos. Nesses resíduos estão 

incluídos: medicamentos fora de prazo ou que já não são utilizados (MSRM ou MNSRM) 

de uso humano, embalagens vazias e materiais utilizados no acondicionamento 

(cartonagens vazias, folhetos informativos, frascos, blisters, bisnagas, ampolas, etc.), 

acessórios utilizados na administração de medicamentos (seringas doseadoras, copos 

doseadores, conta gotas de plástico, etc) e ainda resíduos de medicamentos e produtos de 

uso veterinário. Não se deve depositar nestes contentores: seringas ou canetas com 

agulhas, agulhas ou material cortante, termómetros, material de penso ou cirúrgico, 

produtos químicos e detergentes, pilhas, radiografias e aparelhos elétricos e eletrónicos.  

Quando o contentor se encontra cheio, o TF/farmacêutico responsável por esta 

tarefa deve fechá-lo devidamente e através do Winphar elabora-se uma folha de recolha 

(Anexo V) do contentor. Seleciona-se o distribuidor (PLURAL) que irá recolher o 

contentor, pica-se o código do contentor, coloca-se a data de recolha e imprime-se para 

ser recolhido com o contentor devidamente rubricado e carimbado.  

 

 

 

Figura 6 - Contentor Valormed 
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CAPÍTULO 2 – FARMÁCIA HOSPITALAR 

 

1. CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE 

 

O Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) é um Hospital Central e 

Escolar localizado no centro da cidade do Porto, mais propriamente no Largo Professor 

Abel Salazar, que visa a excelência em todas as suas atividades, numa perspetiva global 

e integrada da saúde. Engloba o Hospital de Santo António [HSA – Edifício Neoclássico 

(Figura 7) e o Edifício Dr. Luís de Carvalho (Figura 8)], o Centro Materno Infantil do 

Norte (CMIN), o Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório (CICA) e ex-CICAP – 

pavilhões de consulta externa e o Centro de Genética Médica e dispõe de perto de 750 

camas.  

Com mais de duzentos anos de existência, o HSA continua a evoluir 

progressivamente e a centrar-se na prestação de cuidados que melhorem a saúde dos 

doentes e da população, em atividades de elevada diferenciação e no apoio e articulação 

com as restantes instituições de saúde. Promove ainda o ensino pré e pós-graduado, 

formação profissional, investigação e o desenvolvimento da ciência e tecnologia da 

saúde.  

A sua área de influência é constituída por todas as freguesias da cidade com 

exceção das freguesias de Bomfim, Paranhos, Campanhã e pelo concelho de Gondomar.  

É ainda referência para os distritos de Bragança, Vila Real e concelhos de Amarante, 

Baião, Marco de Canaveses e dos concelhos pertencentes à parte norte do distrito de 

Aveiro e Viseu. [24] 

É constituído por três edifícios: Edifício Neoclássico, Edifício Dr. Luís de 

Carvalho e Edifício das Consultas Externas. Divide-se em vários departamentos/serviços 

clínicos (Tabela 6):  

Tabela 6 - Departamentos/Serviços do CHUP 

CICA Neurociências CMIN Patologia  Cirurgia Imagiologia 

Medicina Centro de 

Transplantação  

Ortofisiatria Anestesiologia, 

Cuidados 

Intensivos e 

Emergência 

Urgência e 

Emergência 

Estruturas 

transversais 

CICA, Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório; CMIN, Centro Materno Infantil do Norte. 
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A estruturas transversais correspondem ao Centro de Genética Médica, Bloco 

Operatório, Consulta Externa, Hospital de Dia Polivalente e Centro Imagiológico de 

Diagnóstico e Intervenção. 

Dispõe de um amplo número de especialidades médicas e cirúrgicas tais como: 

Cardiologia, Cirurgia Geral, Endocrinologia, Estomatologia, Gastrenterologia, 

Ginecologia, Nefrologia, Neurologia, Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia, entre outras, 

bem como meios complementares de diagnóstico e terapêutica (Anatomia Patológica, 

Radioterapia, Radiologia, etc.) que contribuem para uma melhor prestação de cuidados 

de saúde. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Hospital Santo António - Edifício Neoclássico 

Figura 8 – Hospital Santo António - Edifício Dr. Luís de 
Carvalho 
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2. CARACTERIZAÇÃOS DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS  

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) são departamentos com 

autonomia técnica e científica, sujeitos à orientação geral dos Órgãos de Administração 

dos hospitais, constituídos por uma equipa multidisciplinar que, contemplam um conjunto 

de atividades farmacêuticas, cujos objetivos consistem em assegurar a terapêutica 

medicamentosa aos doentes satisfazendo as suas necessidades e garantir a qualidade, 

eficácia e segurança dos medicamentos. [25] 

De acordo com o Manual da Farmácia Hospitalar, os SFH apresentam como 

funções: [25] 

• 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, bem 

como os demais medicamentos já autorizados, eventualmente necessários 

ou complementares à realização dos ensaios clínicos; 

• A produção de medicamentos; 

• A análise de matérias-primas e produtos acabados; 

• A distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde; 

• A participação em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infeção 

Hospitalar, Higiene e outras); 

• A Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de 

Cuidados Farmacêuticos; 

• A colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

• A participação nos Ensaios Clínicos; 

• A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação; 

• A Informação de Medicamentos; 

• O desenvolvimento de ações de formação.  

 

      2.1. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO CHUP 

Os Serviços Farmacêuticos do CHUP localizam-se, na sua grande maioria, no piso 

0 do Edifício Neoclássico, à exceção da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) e do 

Armazém de Soluções Estéreis de Grande Volume que se localizam no Edifício Dr. Luís 
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de Carvalho, piso 1 e piso 0, respetivamente. A sua localização deve ter fácil acesso 

externo e interno e proximidade com os sistemas de circulação (elevadores). 

Os SF encontram-se em funcionamento 24 horas por dia durante todo o ano e a 

farmácia de ambulatório das 9 horas às 17 horas durante os dias úteis. Os TFs trabalham 

das 8 horas às 22 horas, dividido em dois turnos, manhã e tarde, e após as 22 horas o turno 

é assegurado por um farmacêutico.   

Os recursos humanos são essenciais para o bom funcionamento dos SF. Estes 

tornam possível a organização, qualidade e eficácia dos serviços prestados. Os SF do 

CHUP dispõem de uma equipa multidisciplinar composta por Farmacêuticos, Técnicos 

Superiores de Diagnóstico e Terapêutica e Assistentes Operacionais (AO). Todos eles são 

detentores de responsabilidades relativas ao circuito do medicamento e todas as suas 

tarefas devem ser realizadas de forma adequada. Os Serviços Farmacêuticos são 

constituídos por uma equipa de 22 Farmacêuticos, 28 TF e 16 Assistentes Operacionais, 

perfazendo um total de 66 profissionais de saúde. A Direção Técnica dos SF está a cargo 

de um Farmacêutico, Dra. Patrocínia Rocha e a TF Maria dos Anjos, DT dos TSDT. 

O sistema informático instalado nos SF do CHUP é o Gestão Hospitalar de 

Armazém e Farmácia (GHAF®). O GHAF® possui as funcionalidades e vantagens 

(Tabela 7) necessárias ao bom funcionamento e dinâmica dos SF permitindo satisfazer as 

necessidades dos mesmos e proporcionar uma melhor gestão da farmácia (gestão 

hospitalar, gestão de imobilizado, gestão de manutenção e gestão de concursos) 

garantindo sempre qualidade e eficácia em todos os serviços prestados. [26] 

Tabela 7 - Funcionalidades e vantagens do GHAF® 

 

 

 

Funcionalidades e Vantagens 

• Maior comodidade de prescrição e diminuição de erros de prescrição; 

• Análise do perfil farmacoterapêutico na totalidade; 

• Processamento e acesso a prescrições por serviço, cama e doente; 

• Processamento de revertências dos doentes; 

• Rentabilização dos recursos humanos;  

• Aumento da eficácia, segurança e gestão da logística do medicamento (gestão de stocks); 

• Transferência entre armazéns; 

• Dispensa em ambulatório de medicamentos e produtos farmacêuticos aos doentes; 

• Registo de consumos de todos os medicamentos e produtos farmacêuticos dos SF. 
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3. SISTEMA HLS 

O projeto de logística HLS “Hospital 

Logistics System” (Figura 9) é baseado na filosofia 

Kaizen que defende o aumento da qualidade dos 

serviços através de um sistema de melhoria 

contínua. Este sistema assenta na eliminação do 

desperdício nos processos operacionais e logísticos 

através da adaptação de técnicas industriais à realidade hospitalar. Este sistema dispõe de 

duas bases fundamentais: melhoria contínua de processos e inovação de processos.  

• A melhoria contínua de processos é aplicada através da implementação de seis 

etapas incluindo o método dos 5’s (triar, arrumar, limpar, normalizar e 

disciplinar). Compreende a reorganização de departamentos e processos 

administrativos e, com o envolvimento de todos os colaboradores, aumentar a 

qualidade do serviço prestado. Os colaboradores são 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.  

• Na inovação de processos realizou-se um estudo e desenvolvimento de um 

método de reposição de produtos farmacêuticos nos serviços através da 

implementação do sistema de dupla caixa (suc – Figura 10) com o mesmo 

quantitativo de um determinado medicamento/produto farmacêutico calculado 

através dos consumos médios. As duas caixas encontram-se nos serviços e quando 

a primeira fica vazia, a mesma funciona como requisição do produto. As mesmas 

encontram-se identificadas com: código do produto, código do serviço, DCI, 

dosagem, forma farmacêutica, localização no local e quantidade. [27]   

Além da implementação de dupla caixa também foi implementado o sistema HLS 

de cartões kanban (Figura 11). Estes cartões são utilizados nos processos de 

armazenamento, reposição de stocks (os cartões são retirados quando se atinge o 

quantitativo de reposição de stock indicando a necessidade de reposição do respetivo 

produto), encomendas de produtos e ajudam a impedir rutura de stocks. São constituídos 

por: código de barras do produto, designação do produto (DCI, dosagem, forma 

farmacêutica), localização, ponto de encomenda e quantidade a encomendar.  

 

Figura 9 - Logótipo do sistema Hospital 
Logistic System 
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Os cartões possuem cores que permitem distinguir os produtos (Tabela 8): 
 

Tabela 8 - Cor dos cartões kanban de acordo com os produtos 

Kanban azul Produtos antisséticos 

Kanban azul claro Soros 

Kanban roxo Nutrição 

Kanban bordeaux Geral 

Kanban cinzento Produtos de contraste de raio-x 

Kanban vermelho Estupefacientes 

Este sistema trouxe benefícios ao CHUP e o aumento da eficiência e eficácia que 

surgiu em resultado do mesmo reflete-se na satisfação dos profissionais de saúde que 

distribuíram melhor o seu tempo e conseguem dedicar-se mais ao paciente. Houve 

também uma diminuição dos stocks, reorganização dos serviços, gestão visual (kanbans 

e sucs), simplificação de funções, tarefas e eliminação de desperdício.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Suc 
Figura 10 - Cartão Kanban 



47 
 

4. CIRCUITO DO MEDICAMENTO, DISPOSITIVOS MÉDICOS E 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

O circuito do medicamento hospitalar (Figura 12) corresponde ao percurso 

efetuado pelos medicamentos/produtos farmacêuticos desde a sua seleção/aquisição até à 

sua administração aos doentes. O mesmo estabelece a relação entre as diversas áreas 

funcionais dos SF e deve ser visto de forma integrada de forma a que decorra nas melhores 

condições assegurando a qualidade dos medicamentos e a qualidade de todo o circuito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. APROVISIONAMENTO E GESTÃO DE STOCKS 

O aprovisionamento corresponde a um sistema organizado cuja função passa pela 

coordenação das atividades referentes ao fornecimento, gestão e controlo de todos os 

produtos, serviços e equipamentos, à instituição, necessários por um custo mínimo. 

Este setor dos SF tem como objetivo a satisfação das necessidades terapêuticas 

dos doentes, melhorar a eficiência reduzindo o capital imobilizado em stocks e 

aumentando a produtividade. 

 

4.1.1. Gestão de stocks 

A gestão de medicamentos e produtos farmacêuticos exerce um papel fundamental 

no que diz respeito ao controlo dos recursos. Tem como objetivos o uso racional de 

medicamentos, a dispensa dos medicamentos/produtos farmacêuticos aos serviços 

reduzindo ao mínimo os custos das existências. Esta gestão é suportada pelo sistema de 

informação e gestão, que classifica os medicamentos de acordo com: 

• Relevância para a prestação e cuidados; 

Seleção e 

aquisição 
Receção  

Administração Farmacocinética e 

Farmacovigilância 

Armazenamento 

Farmacotecnia 

Distribuição  

Figura 12 - Circuito do medicamento, dispositivos médicos e produtos farmacêuticos 



48 
 

• Consumo; 

• Valor económico. 

Este sistema proporciona a presença de mecanismos de controlo de existências 

que consigam assegurar a continuidade na dispensa através do registo de pontos de 

encomenda, stock de segurança e quantidade a encomendar de forma controlada através 

do sistema kanban. [25] 

 

4.2. SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS 

MÉDICOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

A seleção e aquisição de medicamentos, dispositivos médicos e produtos 

farmacêuticos realiza-se com base no Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento 

(FHNM) e as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital, indicando quais os 

medicamentos e produtos mais aconselháveis para utilização hospitalar tendo em conta a 

qualidade dos mesmos e ao menor preço possível.  

Para além destes, existem outros medicamentos que não constam no FHNM e são 

adquiridos através da Adenda Hospitalar. A Adenda Hospitalar corresponde a uma lista 

que contém os medicamentos necessários a determinada instituição e que são aprovados 

pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CTF). Os critérios utilizados pela CFT para 

inclusão de medicamentos na Adenda são baseados nas necessidades terapêuticas dos 

doentes, na melhoria da qualidade de vida e em critérios fármaco-económicos.  

Todos os medicamentos e produtos de saúde que não pertençam ao FHNM ou à 

Adenda são designados de extra-formulário e requerem uma justificação médica para 

poderem ser dispensados. [25] 

Além da Adenda e do FHNM, há certos medicamentos que por diversas razões 

(baixa rotatividade, custos associados, etc.) são adquiridos através de Farmácias de venda 

ao público, neste caso, a Farmácia Lemos, fornecedor autorizado pelo INFARMED.  

 Os medicamentos, dispositivos médicos e produtos farmacêuticos podem ser 

adquiridos/solicitados através dos cartões kanban, ou seja, quando um produto atinge o 

seu ponto de encomenda é retirado o kanban, coloca-se numa caixa com a designação 

“Produtos a encomendar” para que o farmacêutico possa recolher mais tarde e proceder 

à aquisição dos medicamentos/produtos farmacêuticos em causa. Antes de ser solicitado, 

o farmacêutico responsável pelas encomendas verifica se o produto se encontra na lista 

comum de forma a confirmar se já foi encomendado. A lista comum corresponde a uma 
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lista com os produtos que estão encomendados e ainda não foram entregues na farmácia. 

Após a encomenda estar realizada, o farmacêutico coloca a data da encomenda na parte 

de trás do cartão kanban e coloca numa caixa por ordem alfabética de DCI na receção. 

As notas de encomenda emitidas também são colocadas na receção para quando o produto 

for entregue organizadas por ordem crescente do número da encomenda. Por defeito, o 

ponto de encomenda é igual à quantidade a encomendar.  

 Os SF do CHUP também realizam alguns empréstimos a outras entidades como 

por exemplo o Hospital São João, o produto entra no sistema informático, é dada entrada 

no stock e posteriormente efetua-se o pagamento. 

Todo este processo é realizado pelos SF em conjunto com o Serviço de 

Aprovisionamento do CHUP. No entanto, os pedidos à Farmácia Lemos são realizados 

pelo TF na zona de receção de encomendas. 

 

4.3. RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

Depois de realizada a seleção e aquisição dos medicamentos, dispositivos médicos 

e produtos farmacêuticos pelos SF, a sua receção é o primeiro passo do circuito do 

medicamento que assegura que os produtos recebidos estão em conformidade com o 

pedido realizado. No CHUP, a zona de receção (Figura 13) destinada à conferência de 

encomendas é contígua ao Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) e dispõe de uma 

bancada, zonas especificas para colocar os medicamentos/produtos farmacêuticos 

dependendo do local para onde se destinam e carros de transporte. Devido à proximidade 

da zona de receção com o APF, a mesma não possui frigorífico. Como os medicamentos 

termolábeis apresentam prioridade na receção e para que não se quebre a cadeia de frio, 

estes são imediatamente conferidos e armazenados no frigorífico do APF. 
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Sendo assim, o processo de receção de encomendas divide-se em duas fases: 

     1ª Fase - o TF fica encarregue de: 

• Confirmar se o destinatário (APF ou Armazém de Soluções Estéreis de 

Grande Volume) está correto e assinar a Guia de Transporte; 

• Conferir o número de volumes entregues; 

• Verificar o estado das embalagens (existência de algum dano ou 

quebra); 

Nota: Não conformidades devem ser registadas no documento que acompanha a 

encomenda colocando num local onde possa ser reconfirmado.  

    2ª Fase – o AO prepara o conteúdo das encomendas em carros de transporte 

para que o TF possa conferir; nesta fase, o TF fica encarregue de: 

• Conferir a nota de encomenda (Anexo VI) com a fatura/guia de 

remessa (Anexo VII); 

• Adicionar o cartão kanban do medicamento à nota de encomenda 

fatura/guia de remessa; 

• Verificar qualitativamente (integridade das embalagens) e 

quantitativamente (DCI, dosagem, forma farmacêutica, quantidade, 

lote e prazo de validade) os medicamentos/produtos farmacêuticos; 

• Colocar os medicamentos que estão destinados a outros locais nas 

zonas especificas (ambulatório, UFO) e registar num impresso para 

posterior transferência; 

Figura 13 - Zona de receção de medicamento, dispositivos 
médicos e produtos farmacêuticos 
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• Colocar os cartões kanbans correspondentes nos medicamentos para 

quando se armazenar nos locais corretos se colocar no ponto de 

encomenda; 

• Triagem do lixo. 

Confirmados todos os parâmetros, o AO fica responsável por transportar os 

medicamentos/produtos farmacêuticos ao seu destino enquanto que o TF deve carimbar 

(“Recebido/Conferido”), datar e assinar no duplicado da fatura ou original caso seja uma 

guia de remessa.  

Terminada a conferência, os documentos (nota de encomenda e guia de 

remessa/fatura) são enviados para os serviços de aprovisionamento para introdução no 

sistema informático GAFH® e faturação. [32] 

Existem medicamentos que devido às suas propriedades têm procedimentos 

específicos na receção como é o caso dos medicamentos e produtos farmacêuticos 

indicados na Tabela 9: 

Tabela 9 - Receção de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Medicamentos 

termolábeis 

 

Prioritários na conferência e devem vir acondicionados em malas térmicas com 

acumuladores de frio para manter a temperatura constante (entre 2ºC-8ºC). Por 

exemplo: Brometo de Rocurónio, Insulina de curta duração 

Medicamentos 

derivados do 

plasma 

humano 

 

Exige a verificação dos boletins de análise e do Certificado de Autorização de 

Utilização de Lote (CAUL) emitidos pelo INFARMED. O TF digitaliza o CAUL e 

guarda na pasta de medicamentos derivados do plasma humano no computador. Por 

exemplo: Albumina humana  

Matérias-

primas 

 

São acompanhadas por um certificado de análise de acordo com o lote rececionado e 

enviadas para a área de manipulação. Exemplo: Glicerina líquida, Essência de 

Alfazema  

Medicamentos 

citotóxicos 

 

Devem estar devidamente identificados com um rótulo específico, separados dos 

restantes produtos e manuseados com luvas de nitrilo. Em caso de derrame, na zona 

de receção existe um kit de derrame de citotóxicos. Exemplo: Ciclofosfamida, 

Irinotecano 

Medicamentos 

estupefacientes 

e psicotrópicos 

São enviados para o farmacêutico responsável e armazenados numa sala fechada com 

acesso condicionado. Por exemplo: Morfina, Fentanilo. 

Produtos 

desinfetantes e 

inflamáveis 

 

Entregues na sala de inflamáveis localizada na zona da receção de encomendas 

devendo ser manuseados com cuidados especiais. Por exemplo: Álcool Etílico, 

Iodopovidona 

Dispositivos 

médicos 

Verificar a marcação CE e arquivar os certificados. 
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Relativamente às soluções estéreis de grande volume, a sua receção e conferência 

é realizada diretamente no seu local de armazenamento e é realizada apenas uma 

contagem efetiva do número de volumes e uma conferência interna por amostragem. 

Com o decorrer deste processo é possível detetar falhas e irregularidades por 

exemplo, as faturas enviadas não coincidirem com o produto entregue, quantidades 

enviadas serem insuficientes ou em demasia, o produto danificado, etc. Nestes casos, o 

TF deve reportar e assinar como “Não Conforme” no documento acompanhante à 

encomenda.  

Os produtos devem ser entregues com uma validade superior a seis meses, no 

entanto, quando o PV é inferior os produtos são rececionados como “aceite condicional”, 

ou seja, aceite com a garantia de que o laboratório aceite trocar caso o produto não seja 

gasto até à data em que caduca.  

Em caso de devolução, devolvem-se produtos cujo PV tenha expirado, quando 

ocorrem entregas não programadas notificando o laboratório para recolha por parte dos 

transportadores. [28] 

 

4.4. ARMAZENAMENTO 

O armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos é essencial para 

uma boa organização e funcionamento da farmácia devendo sempre garantir as condições 

necessárias de espaço, luz, temperatura (<25ºC), humidade (<60%) e segurança de modo 

a assegurar a qualidade e estabilidade dos produtos até à sua utilização. A temperatura e 

a humidade são constantemente monitorizadas por um sistema de controlo e registo 

automático de funcionamento contínuo. [25] 

No CHUP, os medicamentos, dispositivos médicos e produtos farmacêuticos 

podem ser armazenados em seis locais diferentes (Figura 14) sendo que o APF (Armazém 

1001) é o armazém central por excelência e onde se inicia o processo de aquisição, 

posterior receção, conservação e controlo de stocks.  
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O armazenamento é realizado de acordo com as características do produto, volume 

que ocupam e condições de armazenamento especiais em locais pré-definidos. Os grandes 

volumes (por exemplo Paracetamol 1000 mg injetável) são armazenados em paletes e os 

restantes medicamentos e produtos farmacêuticos em estantes. Todas as prateleiras têm 

rótulos identificativos onde consta: DCI, dosagem, forma farmacêutica e código de barras 

de cada produto facilitando a procura aquando a dispensa.  

De uma forma geral, no APF, os produtos estão organizados da seguinte forma:  

o Produtos farmacêuticos de grande volume armazenados em paletes; 

o Nutrição artificial; 

o Material de penso; 

o Diversos (produtos de contraste, medicamentos de uso oftálmico, 

manipulados que não requerem armazenamento em câmara frigorífica e 

antídotos); 

o Restantes medicamentos organizados por ordem alfabética de DCI, 

dosagem e de acordo com o método First Expired, First Out (FEFO). 

Este armazém engloba alguns setores de armazenamento específicos como é o 

caso dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, antisséticos e desinfetantes, 

soluções estéreis de grande volume, citotóxicos e os medicamentos termolábeis.  

ARMAZÉNS 
Armazém do 

Ambulatório (1003) 

Armazém da Produção (1006) 

Armazém de produtos 

farmacêuticos (APF - 1001) 

Armazém da UFO 

(1004) 

Armazém do CMIN  

Armazém da DID 

Figura 14 - Armazéns dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar Universitário do Porto 

APF, Armazém de Produtos Farmacêuticos; CMIN, Centro Materno Infantil do Norte; DID, distribuição individual 

diária; UFO, Unidade de Farmácia Oncológica 
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• Estupefacientes e Psicotrópicos – armazenados em local individualizado 

com fechadura de segurança, acesso restrito e prateleiras que permitem a 

arrumação dos medicamentos de forma correta; 

• Antisséticos e Desinfetantes – armazenado em local individualizado do 

restante armazém, protegido por uma porta corta fogo e fecho automático, 

paredes reforçadas, chão impermeável, rebaixado, inclinado e drenado 

para bacia coletora; 

• Soluções Estéreis de Grande Volume – localiza-se num local separado 

do armazém central, os produtos estão dispostos em paletes não sendo 

possível a sua organização por ordem alfabética, mas sim pelo método do 

FEFO, sistema kanban e volume que ocupam. 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 medicamentos termolábeis – frigoríficos e câmaras 

frigorificas que mantêm sempre a temperatura dos medicamentos entre os 

2ºC – 8ºC com alarme instalado; 

• Citotóxicos – armazenamento separado dos restantes medicamentos com 

kit de derramamento em local visível. [29] 

 

4.4.1. Controlo dos prazos de validade 

Todos os medicamentos e produtos farmacêuticos estão sujeitos a um prazo de 

validade, ou seja, um período de tempo durante o qual as suas características físicas, 

químicas, microbiológicas, toxicológicas e galénicas não se alteram ou se mantém 

estáveis dentro de limites aceitáveis e bem definidos, daí o seu controlo ser rigoroso e de 

extrema importância.  

Para este processo, o TF responsável recorre ao GAFH® e, pelo menos, uma vez 

por mês, emite uma lista cujos PVs irão terminar nos próximos três meses desde o mês 

atual. Após a obtenção da lista, analisa-se as existências e todos os produtos indicados 

são devidamente identificados com um cartão colorido (Figura 15). Consoante a sua 

rotatividade, tenta-se ao máximo distribuir os medicamentos e produtos farmacêuticos, 

minimizando as perdas. O próximo passo é contactar o laboratório para saber se aceita ou 

não o produto (caso não aceite, inutiliza-se colocando no contentor vermelho para 
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destruição) e caso aceite, estabelecer possíveis acordos (laboratório dá um crédito relativo 

ao medicamento, troca por produtos ou devolver sobre a forma de nota de crédito).  

Além desta listagem o TF pode emitir uma listagem com os produtos cujo PVs 

terminaram no mês anterior ao atual. Emitida essa lista recolhe-se todos os produtos e 

medicamentos referidos do local de armazenamento e colocam-se no armário que diz 

respeito aos “Produtos que terminaram o PV, aguardam análise/decisão”. [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Identificação para 
prazos de validade curtos 
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5. FARMACOTECNIA 

A Farmacotecnia é o setor dos Serviços Farmacêuticos responsável pela 

manipulação e preparação de formulações de medicamentos necessários ao hospital, que 

não se encontram disponíveis no mercado e necessitam de ser adaptados às necessidades 

terapêuticas de um determinado doente. 

As principais preparações realizadas atualmente são: [30] 

• Reconstituição/preparação de medicamentos citotóxicos; 

• Reconstituição/preparação de soluções para nutrição parentérica; 

• Preparação de outros medicamentos em que é necessário a utilização de 

técnicas asséticas (soluções, suspensões, pastas); 

• Manipulação de especialidades farmacêuticas comercializadas; 

• Reembalagem de formas farmacêuticas orais sólidas (comprimidos, 

cápsulas).  

As preparações acima descritas são realizadas essencialmente para doentes 

pediátricos, idosos e doentes com patologias especiais.  

A existência deste setor permitiu assegurar uma maior qualidade e segurança na 

preparação de medicamentos, responder às necessidades específicas de determinados 

doentes, reduzir de forma significativa os desperdícios relacionados com as preparações 

e uma gestão mais racional de recursos.   

 Este setor divide-se em quatro unidades:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMACOTECNIA 

Unidade de Reembalamento, 

Reidentificação e Individualização de 

medicamentos 

Unidade de Produção de Medicamentos 

Não Estéreis 

Unidade de Farmácia Oncológica 

Unidade de Produção de Medicamentos 

Estéreis 

Figura 16 - Unidades pertencentes à Farmacotecnia 
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5.1. UNIDADE DE REEMBALAMENTO, REIDENTIFICAÇÃO E 

INDIVIDUALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS  

A unidade de reembalamento, reidentificação e individualização de medicamentos 

tem como objetivo reembalar medicamentos na dose prescrita, individualizada e 

devidamente identificados (DCI, nome comercial, dosagem, forma farmacêutica, lote e 

prazo de validade) assegurando que estes podem ser utilizados com segurança, rapidez e 

comodidade, reduzindo erros de administração e minimizando riscos de contaminação. 

[25] 

 Esta unidade serve maioritariamente a DID e em menores quantidades a UFO e o 

APF. Localiza-se contiguamente à DID e divide-se em duas zonas de trabalho (zona de 

reembalagem e zona de reidentificação e individualização de medicamentos).  

 A zona de reembalagem dispõe de dois equipamentos específicos que auxiliam 

todo o processo: a máquina de reembalagem Auto-Print® (Figura 17) e a Blispack® 

(equipamento de distribuição automatizado, Figura 18).  

 

 

A máquina de reembalagem Auto-Print® permite a reembalagem de: 

• comprimidos fracionados quando não existem as dosagens necessárias 

comercializadas, rejeitando aqueles que não apresentem integridade física 

(aspeto visual); 

• medicamentos fotossensíveis; 

• medicamentos orais sólidos fornecidos em multidose; 

• medicamentos que não são parametrizados para a Blispack® e que não 

estão devidamente identificados.  

Figura 17 - Máquina de reembalagem Auto-Print® Figura 18 - Equipamento Blispack® 
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O reembalamento na máquina de reembalagem Auto-Print® requer o cumprimento 

de regras essenciais para assegurar a integridade do medicamento, evitar contaminações 

e para a obtenção de medicamentos eficazes e seguros. Como tal, a bancada de trabalho 

tem que estar sempre limpa e desinfetada com álcool a 70º para que o TF possa proceder 

ao fracionamento e desblisterização dos medicamentos sem risco de contaminação. A 

mesma deve ser limpa antes e após cada reembalagem e, como proteção, o TF deve usar 

luvas, máscara e touca.  

Após cada reembalagem, o TF deve registar corretamente a quantidade de 

medicamentos embalados, neste caso desblisterizados ou fracionados, de modo a que haja 

um controlo rigoroso das quantidades reembaladas pois, por vezes, nem todos os 

medicamentos são reembalados (podem ser destruídos pela máquina, esmagados, e 

durante o fracionamento podem não ser fracionados de igual forma, por exemplo). Por 

forma a demonstrar o trabalho realizado e os medicamentos reembalados, no final do dia 

é impressa uma folha de registo onde constam todos os medicamentos reembalados, 

naquele dia, para que possam ser libertados para a DID ou outro setor. [31] 

A Blispack® permite o recorte e reembalagem de formas orais sólidas 

(comprimidos e cápsulas) de forma individualizada e simplificada quando os 

medicamentos ainda se encontram no seu blister original e não estão devidamente 

identificados. Esta operação inicia-se com a leitura do código de barras da embalagem do 

medicamento, de seguida introduz-se os dados essenciais 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 dando ordem ao equipamento para 

iniciar o processo.  

O PV do produto reembalado fica inalterado, correspondendo ao PV de origem, à 

exceção do Tacrolímus® cujo PV é diminuído para um ano quando se encontra fora da 

embalagem primária. A reidentificação dos medicamentos reembalados é igual em ambos 

os equipamentos e consta: DCI, nome comercial, dosagem, lote, prazo de validade, lote 

do hospital, forma farmacêutica e dia de reembalamento (Figura 19). 
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Na zona de reidentificação e individualização de medicamentos colocam-se as 

suc’s com as quantidades de medicamentos necessárias a serem reidentificados para 

posterior individualização. No caso de certas ampolas, por exemplo a Hidrocortisona®, 

antes de individualizar é importante que sejam protegidas da luz e, como tal, o AO deve 

colocar papel de alumínio à volta das mesmas e colocar o rótulo por cima. Existe uma 

folha de registo onde se registam todos os medicamentos reidentificados durante o dia, 

juntamente com o lote e PV e quais os processos que ocorreram (reidentificação e 

individualização ou apenas um dos processos). 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 TF que se encontra no guiché da DID libertar o lote dos 

diversos medicamentos. [31] 

Nesta unidade tive a oportunidade de realizar os diversos processos desde rotular, 

reembalar a individualizar medicamentos. Tal como as outras unidades e setores, esta 

mostrou-se uma mais valia no sentido em que facilita a distribuição de medicamentos na 

DID e a visualização do medicamento em causa devido à reidentificação do mesmo. 

 

5.2. UNIDADE DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ESTÉREIS 

 
Diariamente, na Unidade de Produção de Medicamentos Não Estéreis (UPMNE) 

são realizadas várias preparações de formulações de medicamentos como suspensões, 

soluções orais, papéis farmacêuticos, pastas, veículos para preparações, entre outras. 

Figura 19 - Identificação de medicamentos 
reembalados 
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O espaço físico (Figura 20) é constituído por uma bancada central e uma bancada 

lateral, por armários que acondicionam as matérias primas (encontram-se acondicionadas 

por ordem alfabética de DCI e pelo método do FEFO; e, todo o material necessário para 

a preparação dos manipulados (gobelés, pinças, provetas, pipetas, balões volumétricos, 

balança semi-analítica (pesagens superiores a 0,5g), balança analítica (pesagens inferiores 

a 0,5g), material de acondicionamento, etc.). A existência de uma hotte permite a 

segurança dos manipuladores quando manipulam substâncias que libertam gases ou 

poeiras tóxicas e possam colocar em perigo a sua saúde. [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seleção e aquisição de matérias-primas é da responsabilidade do TF que deve 

identificar as necessidades e proceder à sua requisição no APF. 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. 

Os pedidos a esta unidade chegam através do sistema informático GHAF® 

(ambulatório, DID e CMIN) ou pelo sistema kanban para reposição de stocks. Após 

análise e verificação, o TF deve avaliar a prioridade dos pedidos e requisitar ao 

farmacêutico as Ordens de Preparação (OP) (Anexo VIII) e os rótulos identificativos dos 

manipulados. Quando se recebe pedidos para dias posteriores ao atual, estes são 

registados numa agenda de forma a facilitar a organização do TF.  

Garantir as condições de higiene e segurança é extremamente importante para a 

obtenção de medicamentos manipulados e, como tal, devem ser cumpridas determinadas 

regras para que todo o processo de preparação decorra da melhor maneira possível e seja 

possível obter um produto final com qualidade evitando possíveis contaminações. Sendo 

assim, tanto o TF como o farmacêutico devem: [32] 

Figura 20 - Unidade de Produção de Não Estéreis 
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• Trocar a sua roupa exterior por um fato (calças e túnica); 

• Usar a bata, touca, luvas e máscara; 

• Lavar e desinfetar as mãos; 

• Limpar a bancada de trabalho com álcool a 70º, antes e após se efetuar 

qualquer manipulação; 

• Desinfetar o material antes de utilizar e no final retirar da bancada para 

limpeza.  

Após leitura da Ordem de Preparação, o TF deve preparar a sua área de trabalho 

delimitando-a com papel vegetal e colocando à sua disposição todo o material necessário 

para a preparação. De seguida, deve preencher todos os campos da OP que permitirão a 

rastreabilidade de todos os componentes da preparação (lote, origem, prazo de validade) 

e iniciar o processo de preparação do medicamento manipulado. Após a conclusão da 

preparação, o TF realiza os ensaios de verificação necessários (pH, uniformidade, 

transparência, de acordo com o tipo de preparação), acondiciona numa embalagem 

adequada (frascos de âmbar, boiões ou papel vegetal), coloca o rótulo identificativo e 

acondiciona o medicamento manipulado em manga de plástico.  

O rótulo identificativo contém:  

• Nome do manipulado; 

• Composição qualitativa e quantitativa; 

• Lote atribuído; 

• Prazo de validade, atribuído diretamente na OP; 

• Condições de conservação; 

• Instruções especiais (“Agitar antes de usar”, “Uso externo”); 

• Via de administração; 

• Identificação do local de preparação; 

• Identificação do Farmacêutico DT. 

Para finalizar todo o processo é necessário imprimir a composição (Anexo IX) do 

manipulado no verso da OP, ou seja, dar saída das matérias-primas utilizadas e dar entrada 

do medicamento manipulado no GHAF® (quantidades, lotes e PVs) para realizar a 

transferência para o armazém que requereu a preparação. O TF anota ainda o número da 

encomenda, o número da transferência e o local para onde transferiu. Além destes registos 

também regista o movimento das matérias-primas utilizadas em cada preparação tornando 

mais fácil a sua rastreabilidade.  
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Neste setor existe uma folha de registo dos prazos de validade dos medicamentos 

manipulados que servem para reposição do APF ou da DID e as preparações são 

realizadas sempre que o PV esteja a acabar ou o cartão kanban chegue antes do PV ter 

terminado.  

Os medicamentos manipulados possuem um lote identificativo próprio de cada 

preparação que cabe ao farmacêutico atribuir. Atribui-se o lote de acordo com: [32] 

• O tipo de preparação; 

• Inicial do da designação do 

princípio ativo; 

• A concentração; 

• O número da sessão do 

produto (atribuído 

aleatoriamente pelo sistema 

informático); 

• Iniciais do operador; 

• Iniciais do supervisor.  

Este setor mostrou-se bastante enriquecedor pois tive a oportunidade de manipular 

diferentes preparações (Figura 21), aprendendo novos processos de trabalho, novas 

preparações e colocando em prática todos os conhecimentos adquiridos. Exemplos de 

algumas preparações realizadas: 

o Loção de alfazema; 

o Sildenafil 2,5 mg/mL, suspensão oral; 

o Hidrato de coral 10% solução; 

o Citrato de cafeína 20 mg/mL, suspensão oral; 

o Nistatina + Lidocaína, colutório. 

 

5.3. UNIDADE DE PRODUÇÃO DE PREPARAÇÕES ESTÉREIS 

Segundo o Manual da Farmácia Hospitalar, o fabrico de preparações estéreis deve 

ser feito em áreas limpas em que a entrada do pessoal e dos materiais é feita por 

antecâmaras. As áreas limpas devem ser mantidas num estado de limpeza convencionado 

e alimentadas com ar devidamente filtrado.  

Figura 21 - Metoprolol 1% suspensão oral 
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É importante que todos os produtos e materiais clínicos que entram para as 

câmaras estejam devidamente limpos e desinfetados assim como os manipuladores (TF e 

farmacêuticos) adquiram todas as condições higienização e proteção. [25] 

 

5.3.1. Nutrição parentérica e medicamentos estéreis 

A Unidade de Produção de Preparações Estéreis (UPPE) é uma unidade adequada 

à manipulação de preparações estéreis que tem como fim a preparação de: 

o Bolsas de Nutrição Parentérica (NP) enviadas para: CMIN (Neonatologia 

e Cuidados Intensivos Pediátrico), Hospital Padre Américo (hospital 

externo) e para o Internamento Médico Cirúrgico (IMC); 

o Preparações oftálmicas (colírios); 

o Desdobramentos: individualização de um volume de fármaco em doses 

únicas de administração, como é o caso da morfina e lacosamida. 

Nesta unidade, a manipulação das preparações estéreis deve ser realizada em 

ambiente estéril e áreas limpas em que a entrada de pessoal e dos materiais é feita por 

antecâmaras. As áreas limpas devem ser mantidas num estado de limpeza convencionado 

e alimentadas com ar devidamente filtrado, minimizando a contaminação microbiológica. 

[25] 

Além da preparação de medicamentos estéreis, na UPPE, preparam-se bolsas de 

nutrição parentérica (NP), essencialmente para a neonatologia e pediatria, e aditivam-se 

micronutrientes a bolsas standard tricompartimentadas, em menor frequência. A NP 

corresponde a uma alternativa à ingestão de nutrientes por via oral quando esta se 

encontra comprometida tendo como objetivo manter o estado nutricional do doente 

evitando situações de desnutrição. Pode ser administrada por via central ou periférica e 

os seus principais componentes são os macronutrientes (proteínas, lípidos e hidratos de 

carbono) e os micronutrientes (vitaminas e oligoelementos). 

 A UPPE é composta por três zonas distintas: 

• Zona Negra: o operador deve retirar a bata e todos os adereços, 

preparação do equipamento de proteção individual (EPI), colocar os 

protetores de pés, touca e avançar para a zona cinzenta;  

• Zona Cinzenta: nesta zona, o operador procede à lavagem assética das 

mãos com solução de clorohexidina a 4% seguindo para a colocação 

da máscara, da bata cirúrgica e do primeiro par de luvas; 
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• Zona Branca: o operador calça o segundo par de luvas e desinfeta as 

mãos com álcool a 70º antes de iniciar. Nesta zona é onde as 

preparações são realizadas, nas condições de assepsia necessárias e 

onde se encontra a Câmara de Fluxo de Ar Laminar, neste caso, 

vertical. É de realçar que tudo o que entra na zona branca tem de ser 

devidamente desinfetado com álcool a 70º evitando contaminações e 

essa transferência é realizada pelo transfer (material clínico).  

Todo o processo de produção inicia-se com a chegada das prescrições aos SF que, 

posteriormente são validadas pelos farmacêuticos com o objetivo de verificar a sua 

conformidade com a política do medicamento estabelecida pelo hospital. Após a 

validação, o farmacêutico imprime a ordem de preparação (Anexo X) (contém: 

identificação do doente, data de preparação, prazo de validade e volumes prescritos a 

medir na Solução I e na Solução II) e os respetivos rótulos em duplicado de ambas as 

soluções. [33] 

No dia anterior o TF prepara todas as matérias-primas necessárias à produção das 

bolsas de NP conforme listas previamente definidas para os diferentes dias da semana 

ajustando as quantidades. No dia correspondente, o TF, de manhã, prepara o material 

clínico e coloca no transfer devidamente desinfetado.  

Posto isto e a validação das prescrições, ambos os manipuladores, TF e 

farmacêutico entram para a sala branca onde vão dar início à preparação de todas as bolsas 

e medicamentos estéreis. Durante a preparação, o TF fica responsável pela medição dos 

micronutrientes e o farmacêutico responsável pela medição dos macronutrientes (glucose, 

aminoácidos) através de uma bomba de enchimento automático e adição dos 

micronutrientes (oligoelementos, vitaminas) havendo sempre dupla verificação de ambas 

as partes. Na primeira bolsa do dia e na última recolhe-se uma amostra para ser envidada 

para o laboratório de Microbiologia para controlo microbiológico. Em relação aos 

medicamentos estéreis são preparados por ambos os manipuladores.  

Concluída a preparação das bolsas realizam-se os ensaios de verificação 

organoléticos (cor, aspeto, etc.) e de controlo gravimétrico (peso da bolsa que deve ficar 

dentro dos valores estabelecidos, dentro da margem de erro de 5%). No caso de ser 

detetada alguma não conformidade, a mesma é registada na ordem de preparação e é 

realizada uma nova.  

As bolsas são identificadas com um rótulo primário e acondicionadas em papel de 

alumínio para proteção da luz onde se coloca o segundo rótulo. Posteriormente são 
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acondicionadas em mangas e colocadas no transfer para serem enviadas para os serviços 

correspondentes.  

O prazo de validade das bolsas é de 72 horas quando armazenadas à temperatura 

entre 2ºC-8ºC e deve ser administrada nas 24 horas seguintes quando armazenadas à 

temperatura ambiente. As bolsas que não são aditivadas com vitaminas hidrossolúveis 

possuem um prazo de validade de 7 dias armazenadas à temperatura entre 2ºC-8ºC.  

No fim dos turnos, ambos os manipuladores limpam e desinfetam a câmara e as 

bancadas para no fim do dia ser novamente limpa pela assistente operacional. Retiram o 

EPI e lavam as mãos. O TF procede à conferência das matérias-primas em excesso que 

saíram pelo transfer e regista na folha de registo de todas as matérias-primas necessárias 

para o dia. Após esta contagem o TF prepara as matérias-primas para o dia seguinte para 

que a auxiliar possa desinfetar e colocar na sala branca. A reposição de stocks nesta 

unidade também está a cargo do TF. [33] 

Enquanto que estive UPPE apenas tive oportunidade de visualizar a preparação 

das NP e dos medicamentos estéreis, não participando ativamente na sua preparação, mas 

no seu acondicionamento e nos restantes passos essenciais para a obtenção das 

preparações realizadas.   

 

5.3.2. Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) 

A UFO, como referido acima, localiza-se no piso 1 do Edifício Dr. Luís de 

Carvalho, junto do Hospital de Dia Oncológico e Hematológico. É a unidade da farmácia 

do CHUP responsável pela preparação dos medicamentos citotóxicos e produtos 

adjuvantes para ambos os hospitais de dia e internamento utilizados no tratamento de 

doenças neoplásicas.  

Cada vez mais há um crescimento e descoberta de fármacos que combatam as 

doenças neoplásicas. Os medicamentos citotóxicos/citostáticos (CTX) atuam através da 

inibição ou prevenção da multiplicação celular, ou seja, são fármacos com capacidade de 

retardar a evolução neoplásica. No entanto, são medicamentos que devem ser manuseados 

com bastante precaução devido aos riscos associados à exposição a que os profissionais 

de saúde estão sujeitos. Todos os profissionais de saúde que passam pela UFO realizam 

uma formação especifica para obterem um melhor conhecimento da área.  

Após avaliação do doente pelo médico oncologista, este irá decidir o começo, 

continuidade, alteração ou suspensão do tratamento e conforme a sua decisão é emitida 
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uma luz com diferentes cores. Caso a terapêutica e o doente apresente as condições 

necessárias à realização do ciclo é emitida uma “luz verde” para que se inicie a preparação 

do ciclo, “luz amarela” quando a terapêutica está a ser avaliada e “luz vermelha” quando 

ocorre suspensão do tratamento por falta de comparência ou quando o doente não se 

encontra capacitado para a administração. 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. [34] 

As prescrições dos medicamentos CTX (ciclofosfamida, irinotecano, cisplatina, 

vinblastina, docetaxel) podem ser realizadas informaticamente ou em modelo próprio de 

prescrição para doentes internados e doentes em ambulatório, neste caso, Hospital de dia. 

São realizadas de acordo com os protocolos de quimioterapia praticados no hospital 

baseados em esquemas reconhecidos internacionalmente sendo a dose prescrita em 

função da superfície corporal, peso ou área sob a curva (AUC) de cada doente. Emitida a 

“luz verde”, o farmacêutico procede à validação da prescrição que ocorre após: 

• Confirmação da aprovação pela CFT (no caso de o medicamento estar 

sujeito a aprovação); 

• Confirmação da adequabilidade do protocolo e indicação formal dos 

fármacos à patologia; 

• Confirmação da dose em função do peso, superfície corporal ou AUC; 

• Verificação da adequabilidade da via e tempo de administração; 

• Verificação da adequabilidade da solução e volume de diluição em relação 

ao protocolo; 

• Dupla verificação, sempre. 

Concluído o processo de validação procede-se ao débito dos medicamentos CTX, 

com lote e prazo de validade, e à emissão dos rótulos (interno que funciona como ordem 

de preparação e externo). O rótulo externo contém: número do processo, nome do doente, 

DCI do medicamento, via de administração, tempo e ritmo de perfusão, data de 

preparação e indicações referentes à conservação e estabilidade. O rótulo interno (Figura 

22) contém as mesmas informações que o rótulo externo, no entanto, como referido 

acima, funciona como ordem de preparação acrescendo indicações como volumes a usar 

na reconstituição, solvente e volume do mesmo a utilizar para a diluição. [34] 
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Tal como na UPPE, a UFO é constituída por três zonas distintas:  

o Zona negra – exterior à zona de preparação, onde se encontra a área de 

validação farmacêutica e onde se armazena todos os medicamentos e 

material clínico, por ordem alfabética de DCI e pelo método FEFO; 

o Zona cinzenta ou antecâmara - local onde o TF veste o EPI (bata 

reforçada de baixa permeabilidade, máscara, touca, óculos de proteção, 

protetores de calçado, luvas) e procede à lavagem assética das mãos; 

o Zona branca – sala limpa com pressão negativa destinada à preparação 

de citotóxicos, onde se encontra a câmara de biossegurança (câmara de 

fluxo de ar laminar vertical) e onde o TF calça o segundo par de luvas. O 

TF prepara o campo de trabalho e os materiais a serem utilizados. 

No dia anterior, o farmacêutico procede à impressão da listagem das prescrições 

e dos medicamentos para que possa garantir a existência de todas as quantidades 

necessárias. No dia é então preparado todo o material clínico e medicamentos de acordo 

com a lista e com a “luz verde” emitida. Após preparação de todo o material para 

determinado doente (ambos os rótulos, o medicamento devidamente descartonado e 

solução de diluição (se aplicável)), o farmacêutico coloca num tabuleiro que se encontra 

no transfer. 

É a partir da OP que o TF efetua a preparação que pode ser de três tipos: bólus, 

bombas perfusoras ou soluções diluídas. O mesmo retira o material que está no transfer 

e confirma, tanto o material como o doente para o qual vai ser preparado. Após validação 

na sala branca, o TF de apoio prepara todo o material consumível de apoio à preparação 

Figura 22 - Rótulo Interno 
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e o TF manipulador dá início à preparação, tendo sempre em conta que todo o material 

que entra na câmara deve ser desinfetado com álcool a 70º.  

É de extrema importância a utilização da técnica assética com o fim de minimizar 

as possibilidades de contaminação microbiológica durante a manipulação e proteção do 

manipulador. Como tal, é fundamental a lavagem e desinfeção das mãos de acordo com 

os procedimentos definidos, o uso do EPI apropriado, a utilização adequada da câmara de 

Biossegurança e o manuseamento adequado dos fármacos e do material de trabalho.  

Durante a manipulação, existe sempre dupla 

verificação, ou seja, confirmação visual e verbal de todos os 

volumes medidos e do fármaco. Concluída a manipulação, o 

TF de apoio acondiciona em papel de alumínio (caso seja 

necessário), coloca o rótulo externo e acondiciona em manga. 

Todas as preparações CTX devem estar identificadas com um 

autocolante com a indicação “Biohazard” (Figura 23) para que 

o seu transporte seja realizado cuidadosamente.  

A limpeza da câmara de fluxo de ar laminar vertical é feita diariamente antes e 

após a realização das preparações com álcool a 70º, sempre da zona mais limpa para a 

zona mais suja, de dentro para fora e de cima para baixo. Todos os materiais que entraram 

em contacto com os medicamentos CTX vão para um contentor para incineração. [34] 

A UFO é autónoma e como tal, procede à receção das encomendas solicitadas ao 

APF. Após receção na UFO, o TF fica responsável de verificar as quantidades, lotes e 

prazos de validade e o AO fica responsável por armazenar. O TF também tem a seu cargo 

a reposição de stocks e controlo dos prazos de validade.  

Nesta unidade, a grande maioria do tempo foi observacional, ou seja, nos 

primeiros dias observei como eram realizadas as validações das prescrições, como se 

preparavam os tabuleiros para entrarem na câmara, realizei o controlo dos prazos de 

validade e a receção de encomendas. Nos restantes dias, entrei na câmara, grande parte 

do tempo observei, acondicionei e preparei o material clínico das diversas preparações e 

deram-me a oportunidade de manipular anticorpos monoclonais (bevacizumab). Foi 

bastante enriquecedor pois as perspetivas são diferentes e contribuiu bastante para 

adquirir conhecimentos e técnicas de manipulação.  

 

Figura 23 - Símbolo "Biohazard" 
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6. DISTRIBUIÇÃO 

A distribuição de medicamentos representa um processo fundamental no circuito 

do medicamento que permite assegurar uma utilização segura, eficaz e racional do 

medicamento evitando erros e garantindo que os doentes recebem a medicação na hora 

certa, dosagem certa e forma farmacêutica certa. 

A distribuição de medicamentos tem como objetivos: [25] 

• Garantir o cumprimento da prescrição; 

• Racionalizar a distribuição dos medicamentos; 

• Garantir a administração correta do medicamento; 

• Diminuir os erros relacionados com a medicação (administração medicamentos 

não prescritos, troca da via de administração, etc.); 

• Monitorizar a terapêutica; 

• Reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e manipulação 

de medicamentos; 

• Racionalizar os custos com a terapêutica.  

 

6.1. DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA 

 

A Distribuição Clássica (DC) foi o primeiro sistema de distribuição a ser 

implementado na farmácia hospitalar com o objetivo de repor stocks num determinado 

Serviço Clínico (SC) através do fornecimento de medicamentos.  Esse pedido tem por 

base um stock previamente definido entre os SF e os SC no que respeita aos medicamentos 

e quantitativos que irão constituir esse stock fixo. [35]  

A DC realiza-se junto ao APF, distribuída por três circuitos de dispensa de 

medicamentos que permitem uma melhor organização por parte dos TF tornando possível 

que estes satisfaçam as necessidades dos SC da melhor forma possível: 

• Circuito A: stock de internamentos, sala laranja Urgência, sala pequena 

cirúrgica, SCI e UFO; 

• Circuito B: stocks de consultas externas (CICA, farmácia satélite do 

antigo Hospital Joaquim Urbano), CMIN, Psiquiatrias, Kastelo, 

Ambulatório do CHUP e UCIP; 

• Circuito C: DID, meios de contraste, Centro de Medicação Assistida 

(CTC) e bloco central. 
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Os pedidos podem ser realizados através de requisições manuais em impressos 

próprios ou informáticas (através do GHAF®), solicitados pelo enfermeiro chefe, 

reposição por HLS e reposição de stocks por kanban. Relativamente às requisições 

manuais, por norma, são entregues nos SF por um enfermeiro responsável. 

Após a receção das requisições, as mesmas são analisadas pelo TF como forma de 

deteção de possíveis erros relativos à DCI, dosagem, forma farmacêutica ou quantidade 

(evitar excessos e acertar quantidades fornecidas nas embalagens), procedendo-se de 

seguida à sua dispensa. A dispensa inicia-se após impressão dos pedidos dos SC 

correspondentes ou, em caso, de reposição por HLS e reposição por kanban quando 

surgem as suc’s vazias ou os cartões kanban com indicação de que é preciso fornecer 

determinado medicamento. O acondicionamento realiza-se em caixas de plástico 

próprias, caso o destino dos medicamentos seja interno, ou seja, no HSA, ou em caixas 

de cartão (farmácias satélites - ambulatório do HJU, CMIN, consultas), dependendo do 

local para onde se envia e das condições de conservação necessárias. As caixas de cartão 

são seladas e devidamente identificadas enquanto que as caixas de plástico possuem 

numeração própria e local próprio de identificação do serviço. Os medicamentos 

termolábeis são colocados numa mala térmica juntamente com um acumulador, 

identificando que naquela mala térmica existe medicação de frio (“Conservar no Frio”) e 

o serviço a que se destina. A mala térmica permanece na câmara frigorífica até a hora do 

transporte e identifica também na caixa com os restantes produtos que vão para o serviço, 

que falta colocar medicação termolábil existente na câmara frigorífica. [35] 

Finalizada a dispensa dos medicamentos e produtos farmacêuticos, o TF assina 

uma guia de transporte referente ao serviço em causa e coloca 

ao lado da caixa para ser assinada pelo AO responsável pela 

distribuição. 

 O TF pode proceder à dispensa dos medicamentos 

com auxílio do Personal Digital Assistant (PDA)® – Figura 

24) ou manualmente através do GHAF® para débito ou 

transferência dos produtos. Através do PDA®, o débito é 

imediato e o mesmo vai emitir a localização do produto no 

APF e as quantidades a fornecer, não havendo necessidade de 

impressão da requisição. Após a localização, faz-se a leitura 

ótica do código de barras, tornando possível a dupla verificação  Figura 24 - Equipamento 
Personal Digital Assistant (PDA)® 
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do produto e confirmar o número de quantidades enviadas para o serviço. No PDA®, o 

processo de dispensa pode ser debitado a centros de custo, por transferência às farmácias 

satélites (transferência) e através de requisições. Manualmente, o TF escolhe o centro de 

custo (serviço) para onde vai enviar os medicamentos, insere o código relativo ao produto 

as quantidades enviadas. Terminado o processo de débito/transferência, o TF imprime em 

duplicado a folha de débito e envia uma na caixa com os medicamentos requisitados para 

posterior confirmação pelo serviço e fica com a outra arquivada na farmácia. [35] 

Durante o tempo que permaneci neste setor foi-me possível realizar a dispensa dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos para os três circuitos existentes tanto com o 

PDA® como manualmente.  

 

6.1.1. Distribuição de soluções estéreis de grande volume, antisséticos e 

desinfetantes 

O setor de armazenamento de soluções estéreis de grande volume responsabiliza-

se pela distribuição de diferentes produtos tais como soluções para diálise, produtos de 

contraste e, como o nome indica, soluções estéreis de grande volume tais como a solução 

polieletrolítica com glucose a 5%, cloreto de sódio a 0,9%, etc. O mesmo acontece com 

os produtos antisséticos e desinfetantes como por exemplo a iodopovidona, hipoclorito 

de sódio, clorohexidina, entre outros. 

Como acontece na DC, a requisição de ambos o produto também se realiza 

manualmente, por via eletrónica através do GHAF® ou por sistema HLS de dupla caixa.  

O TF verifica os pedidos solicitados e procede à dispensa dos produtos 

farmacêuticos. Tal como na DC, na dispensa de soluções estéreis de grande volume, 

existem três circuitos, o que facilita a preparação ao TF e a distribuição ao AO. No caso 

de requisições manuais, estas devem estar devidamente assinadas pelo enfermeiro chefe, 

possuir carimbo do serviço a que se destinam e após a dispensa são assinadas e datadas 

pelo TF.  

Finalizada a dispensa, o TF procede ao débito ou transferência dos produtos para 

os serviços enviando uma cópia da folha de débito juntamente com o pedido. [35] 

Relativamente aos desinfetantes e antisséticos, por serem produtos inflamáveis 

devem ser manuseados com especial cuidado.  

O período que estive em ambos os setores foi curto, mas tornou possível conhecer 

a dinâmica e a dispensa dos produtos corretamente.  
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6.2. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA  

A Distribuição Individual Diária (DID) corresponde a um sistema de distribuição 

em que a dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos ocorre em doses 

individuais unitárias que se destinam a um determinado doente permitindo um 

acompanhamento farmacoterapêutico e garantindo uma maior eficácia e segurança na 

distribuição através da diminuição de erros de medicação. A dispensa realiza-se para um 

período de 24 horas, exceto ao sábado ou véspera de feriado que se realiza para 48 horas.  

Este sistema surgiu com o objetivo de: 

• Aumentar a segurança no circuito do medicamento; 

• Conhecer o perfil farmacoterapêutico dos doentes; 

• Diminuir o risco de interações; 

• Racionalizar a terapêutica e diminuir erros associados; 

• Reduzir os desperdícios através de um maior controlo de prazos de 

validade; 

• Garantir o cumprimento da prescrição; [25] 

A DID funciona de forma individual e separada dos restantes setores numa sala 

adequada às suas necessidades por forma a dispensar corretamente os medicamentos e 

produtos farmacêuticos aos doentes dos diversos serviços clínicos. Este sistema de 

distribuição está implementado em 30 serviços clínicos. É constituída por células de 

aviamento de cores diferentes e por um sistema semiautomático, Pharmapick® (Figura 

25), que facilita a dispensa dos medicamentos.   

O Pharmapick® é um sistema semiautomático de dispensa de medicamentos 

rápido e seguro desenvolvido para cumprir com as especificações no ambiente hospitalar.  

Apresenta como principais características e vantagens: 

• Permitir uma dispensa segura e rápida; 

• Permitir acessibilidade de emergência, caso corra alguma avaria; 

• Dispõe de variações de temperatura, a temperatura dupla pode ser 

fornecida, por norma, refrigerado a 4 ºC e ambiente de 20 ºC; 

• Dispõe de um software projetado para atender a todas as especificações de 

saúde.   

• Diminuição do número de deslocações à procura dos medicamentos.  
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Apresenta como desvantagens: não 

permitir visualizar o perfil 

farmacoterapêutico do doente, torna-se 

mais difícil a deteção de possíveis erros de 

validação, etc.) e requer dois TF para 

realizar a dispensa, um de cada lado do 

dispensador. Enquanto dois técnicos 

realizam a dispensa através do 

Pharmapick®, outros dois ficam 

responsáveis pelos restantes 

medicamentos (todos aqueles que o sistema 

não contenha). [36] 

As células de aviamento são constituídas por gavetas pequenas, médias e grandes 

de acordo com a dimensão do medicamento/produto farmacêutico e com a sua 

rotatividade. Em relação à sua rotatividade, as células caracterizam-se em: [37] 

• A - células com medicamentos e produtos farmacêutico com grande 

rotatividade, contém em duplicado todos os medicamentos que são 

dispensados no Pharmapick®; 

•  B - pertencem à torre (Figura 26) e a sua rotatividade é inferior à 

rotatividade de A e superior à rotatividade de C; 

• C - corresponde aos medicamentos com menor rotatividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As gavetas estão organizadas na vertical e por ordem alfabética de DCI. Todas as 

gavetas possuem um rótulo identificativo que contém:  

o Código do medicamento; 

Figura 25 - Sistema de dispensa Pharmapick® 

Figura 26 – Torre com gavetas 
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o DCI, dosagem, forma farmacêutica e apresentação; 

o Localização na célula (número atribuído à gaveta); 

o Ponto de encomenda; 

o Quantidade a repor; 

o Apresentação (1, ½, ¼ unidades). 

Os medicamentos de aplicação tópica estão localizados junto da torre e 

organizados por ordem alfabética de DCI e dosagem. Assim como o material de penso 

que se localiza junto da torre e organizado de acordo com as suas dimensões e 

constituição, pode ser dispensado através da prescrição informática ou manual através de 

impresso próprio que caracteriza o tipo de ferida e o penso adequada para a mesma.  

As soluções orais, devido às suas dimensões, estão situadas à frente da torre 

organizadas por ordem alfabética de DCI e não são enviadas sempre que são prescritas, 

ou seja, na validação o farmacêutico deve dar indicação da data fim consoante a dose do 

doente.  

As nutrições entéricas e parentéricas estão armazenadas em estantes, separadas 

fisicamente, nas próprias embalagens que as acondicionam. As nutrições parentéricas por 

serem fotossensíveis precisam de estar protegidas da luz.  

Os medicamentos termolábeis estão acondicionados num frigorífico sempre 

com a temperatura entre os 2 ºC e os 8 ºC.  

As prescrições podem chegar à farmácia de duas formas: informaticamente 

através do GAFH® e manualmente, ou seja, um enfermeiro traz a requisição em impresso 

próprio à farmácia. Para a medicação em geral e para os medicamentos anti-infeciosos 

cujo serviço contenha este tipo de distribuição, a requisição é realizada de forma 

eletrónica. Para os medicamentos hemoderivados cujos serviços não realizem a dispensa 

por DID, a requisição é realizada através de impresso próprio com validade de 7 dias. O 

mesmo acontece para os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes que são 

requisitados em impresso próprio e para o material de penso que, neste caso, pode ser 

requisitado das duas formas, sendo que apresenta uma validade de 8 dias.  

Após a prescrição dos medicamentos, dispositivos médicos e produtos 

farmacêuticos pelo médico, as mesmas são enviadas para os SF para serem validadas pelo 

farmacêutico. A validação da prescrição tem como objetivo otimizar os resultados da 

farmacoterapia através do uso racional dos medicamentos maximizando a efetividade e 

diminuindo o risco de efeitos secundários. Consiste em detetar possíveis erros de 
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posologia, via de administração, interações medicamentosas ou com alimentos, 

incompatibilidades, etc. [37] 

Concluída a validação das prescrições, o farmacêutico emite as listagens, Mapas 

de Distribuição de Medicamentos (Anexo XI), dos diversos serviços clínicos de acordo 

com a ordem de aviamento e o horário pré-definido. Estas listagens podem ser emitidas 

por: 

o Cama do doente: a medicação é organizada doente por doente, 

permitindo ao TF visualizar e acompanhar o perfil farmacoterapêutico de 

cada um (DCI, dosagem, via de administração, forma farmacêutica e 

quantidade a administrar);  

o Medicamento: listagem com os medicamentos dispensados para 

determinado serviço organizados por ordem alfabética de DCI e dosagem 

e, quais as camas para as quais vão ser dispensados os medicamentos; 

contrariamente às listagens emitidas por doente, estas listagens não 

permitem o acompanhamento do perfil farmacoterapêutico e são as mais 

utilizadas nos SF do CHUP por se processar de forma mais rápida. 

Seguidamente são impressas as etiquetas identificativas dos doentes (nome do 

doente, do serviço e número da cama) dos respetivos SC e 

colocadas nas gavetas dos carros de distribuição (Figura 

27) que no total são oito. Após verificação de que todas as 

gavetas estão devidamente identificadas e que não existe 

medicação das revertências nas gavetas é que se dá início 

ao processo de dispensa.  

Nesta fase é muito importante que o TF esteja com 

bastante atenção para que possa evitar erros de dispensa, 

através da verificação de que o medicamento a dispensar 

corresponde ao medicamento validado, de que se encontra 

em boas condições (embalagem intacta, por exemplo), 

devidamente identificado e dentro do prazo de validade. 

Caso seja detetada alguma incoerência (erros de validação 

ou, por exemplo, no caso dos medicamentos 

antimicrobianos estes devem ter data de início e data fim e caso a data fim não esteja 

definida o TF deve avisar) o TF deve registar num impresso próprio “Registo de 

Figura 27 - Carro de distribuição 
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Intervenções Técnicas” e entregar ao farmacêutico. Estas intervenções permitem ao TF 

demonstrar os seus conhecimentos contribuindo para a diminuição de erros.  

Os medicamentos termolábeis são os últimos a serem dispensados. Estes são 

preparados pouco tempo antes de os carros serem entregues nos serviços e colocados em 

sacos térmicos com duas etiquetas, uma indica o serviço e o doente e a outra dá a 

indicação de que é necessário “Conservar no Frio”. 

Em relação às faltas de medicamentos, são registadas em impresso próprio para 

que os TF de guiché possam repor e enviar para o doente mais tarde.  

No final da manhã e à tarde são emitidas as listagens com as “Diferenças” (Anexo 

XII) que correspondem às alterações nas prescrições por parte do médico. As alterações 

por parte do médico podem ser entradas de novos medicamentos na terapêutica, retirada 

de medicamentos, alterações de dosagem ou quantidades. As restantes podem ser devido 

a: 

• Alta do doente – todos os medicamentos e produtos farmacêuticos são 

retirados da gaveta assim como a identificação correspondente; 

• Entrada de um novo doente – é necessário a preparação de toda a 

medicação correspondente ao novo doente. 

Após a finalização dos carros de medicação, os mesmos são trancados, o TF assina 

o impresso de finalização dos carros (Anexo XIII) e são enviados para os diversos 

serviços. Caso haja alguma alteração à terapêutica após o envio dos carros e seja 

necessária para o mesmo dia, o TF do turno da tarde prepara, armazena em envelopes de 

papel com a devida identificação do doente e coloca na suc correspondente ao SC para 

que seja recolhido pelo mensageiro. [37] 

A prescrição de antibacterianos, material de penso e medicação multidose é 

limitada a um determinado número de dias sendo necessária nova requisição caso o 

doente continue com a medicação. 

 

6.2.1. Devolução de medicamentos 

Aquando a troca dos carros de medicação nos serviços e estes chegarem à 

farmácia, o TF deve realizar as revertências da medicação devolvida nas gavetas. As 

revertências são realizadas através do GHAF® e é necessário que o TF verifique se os 

medicamentos se encontram em boas condições, ou seja, verificar se todos os parâmetros 

dos critérios de aceitação correspondem: 
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• Corretas condições de conservação; 

• Integridade física da embalagem primária e secundária; 

• Prazo de validade; 

• Medicamentos em unidose ou blister devidamente identificados com DCI, 

forma farmacêutica, dosagem, lote e prazo de validade. 

Da mesma forma que existem critérios de aceitação também existem critérios de 

rejeição que vão permitir ao TF avaliar o estado do medicamento para que possa decidir 

se o medicamento ou produto farmacêutico se encontra ou não em boas condições. Os 

critérios de rejeição são: 

• Medicamentos de conservação no frio (2ºC-8ºC) que tenham ultrapassado 

o tempo de permanência à temperatura ambiente, indicado no RCM ou em 

artigos publicados com estudos de estabilidade; 

• Medicamentos com apresentação multidose quando violada a sua 

integridade (por exemplo: colírios, cremes, pomadas, etc.); 

• Embalagem primária e/ou secundária com sinais claros de dano na 

integridade física e microbiológica; 

• Impossibilidade de confirmação do PV. 

 Finalizada as revertências informáticas, o TF deve imprimir e arquivar.  

Os medicamentos termolábeis devem ser entregues em mão e colocados no 

frigorifico de imediato verificando os aspetos acima mencionados, se foi entregue no saco 

térmico e se a cadeia de frio não foi quebrada.  

Os medicamentos hemoderivados e os medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos são entregues ao farmacêutico para este realizar a devolução e armazenar. 

Relativamente aos hemoderivados e para assegurar a rastreabilidade de lotes, todas as 

embalagens devolvidas devem estar identificadas com o nome do doente, número de 

processo, serviço e devem ser entregues com o impresso preenchido. O mesmo acontece 

com os estupefacientes e psicotrópicos, devem ser entregues pelos AO com o impresso 

de devolução.  

No caso dos medicamentos ou produtos farmacêuticos serem rejeitados, os 

mesmos são colocados em contentores vermelhos e eliminados de acordo com o 

procedimento de eliminação de resíduos hospitalares (grupo IV). [37] 
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6.2.2. Reposição de stocks na DID 

A reposição de stocks na DID é realizada diariamente devido às grandes 

quantidades de medicamentos que são distribuídas pelos serviços.  

Como referido anteriormente, a farmácia do CHUP utiliza o sistema kanban e o 

setor da DID não é exceção. Todas as gavetas das células, as estantes com a nutrição 

parentérica e entérica e até mesmo o Pharmapick® dispõem de separações (kanbans) que 

indicam qual o ponto de encomenda e a quantidade a encomendar. Quando se atinge o 

ponto de encomenda, o kanban é retirado e colocado numa suc onde o TF responsável 

pela reposição, TF de guiché, vai buscar e verificar quais os medicamentos ou produtos a 

serem repostos. A maioria dos medicamentos para reposição são recolhidos no setor da 

reembalagem, individualização e identificação de medicamentos.  

A reposição do Pharmapick® efetua-se de forma semelhante. O TF responsável 

pela reposição emite uma lista com os medicamentos em falta, dirige-se ao 

“supermercado” (local de armazenamento de suc’s para reposição do Pharmapick®) 

verifica quais são os medicamentos que necessita de repor e caso não haja dirige-se ao 

setor de reembalamento para posterior reposição. 

Concluída a recolha dos medicamentos e produtos farmacêuticos, o TF repõe os 

locais de armazenamento colocando sempre o kanban no local do ponto de encomenda. 

[41] 

 

6.2.3. Prazos de validade 

No primeiro dia de cada mês é gerada uma lista com os medicamentos que foram 

reidentificados ou individualizados cujo PV acaba no mês seguinte. Os TF de guichet 

verificam esses medicamentos e caso o PV esteja para acabar é colocada uma etiqueta 

identificativa (“Atenção PV: __/__”). No caso de ser um medicamento com rotatividade 

ainda se tenta dispensar para que se evite desperdícios.   

A verificação dos prazos de validade também ocorre de três em três meses, ou 

seja, é emitida uma lista cujos PVs terminam dali a três meses.  

 

6.3. DISTRIBUIÇÃO POR REPOSIÇÃO DE STOCKS NIVELADOS  

Este sistema de distribuição consiste na reposição de stocks previamente definidos 

entre os SF e os enfermeiros dos respetivos serviços clínicos. As quantidades 
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estabelecidas de cada produto permitem que exista um stock máximo e um stock mínimo 

procedendo à reposição de determinado produto quando o mesmo é inferior ao stock 

mínimo.  

Este sistema de distribuição está implementado no Bloco Central e no Serviço de 

Cuidados Intensivos e são repostos diariamente, de segunda-feira a sexta-feira e de 

segunda-feira a sábado, respetivamente. 

Os pedidos são solicitados através de uma listagem emitida pelo Pyxis®, 

posteriormente validados pelo farmacêutico e preparados pelo TF. A sua preparação passa 

pela emissão da listagem de medicamentos necessários e pertencentes ao Pyxis® (Figura 

28) com as respetivas quantidades a serem repostas. O TF procede à preparação dos 

medicamentos tendo em conta os prazos de validade, PVs mais longos, dosagem e forma 

farmacêutica. Finalizada a preparação, o TF acondiciona todos os medicamentos numa 

caixa de plástico e dirige-se aos SC com Pyxis® para proceder à reposição, não existindo 

horário pré-definido para a mesma. 

Relativamente aos medicamentos termolábeis, os mesmos são preparados pouco 

tempo antes da deslocação do TF ao SC. São preparados e acondicionados em sacos 

térmicos devidamente identificados com a etiqueta de frio. Os medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos são preparados pelo farmacêutico e repostos pelo TF.  

Já nos SC, o TF vai selecionando a medicação que irá repor e automaticamente o 

sistema abre a gaveta dos medicamentos para reposição mostrando a quantidade que lá se 

encontre. O armazenamento é realizado de acordo com o método do FEFO. [38] 

O Pyxis MedStation® é um sistema semiautomático descentralizado dos SF que 

permite o armazenamento e distribuição dos medicamentos em determinados SC. É 

constituído por armários com gavetas de diferentes tamanhos, grau de controlo (baixa, 

média e alta – Tabela 10) e temperatura de acordo com o tipo de medicamento 

armazenado.   
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Tabela 10 - Tipos de segurança do PyxisMedstation® 

Segurança máxima 

Destina-se a medicamentos que requerem um controlo rigoroso como os estupefacientes, psicotrópicos 

e algumas benzodiazepinas. Apenas dá acesso à medicação prescrita na quantidade prescrita, em dose 

unitária. Não é possível ter acesso à restante medicação. 

Segurança intermédia 

Composta por prateleiras que contém gavetas das quais se retiram a medicação necessária apenas se 

abre a gaveta da qual queremos retirar o medicamento e não garante que se retire a quantidade correta. 

Segurança mínima 

Permite o acesso a todos os produtos que existem em cada prateleira. Existe ainda um frigorifico 

acoplado ao Pyxis® que permite o armazenamento dos produtos de frio (temperaturas entre 2 ºC e 8 

ºC) dá acesso a todos quando se quer retirar algum. 

 

Este sistema apresenta como vantagens: [39] 

• Maior controlo dos prazos de validade (evita desperdícios); 

• Prevenir a rutura de stocks e gestão de stocks 

(controlo através de máximos e mínimos); 

• Permitir a dispensa de medicamentos com 

maior eficácia, segurança e rapidez; 

• Otimização de tempo de distribuição (redução 

do tempo e recursos humanos); 

• Diminuição da ocorrência de erros aquando a 

dispensa dos medicamentos; 

• Controlo de psicotrópicos de acordo com a lei em 

vigor; 

• Maior eficiência no processo de reabastecimento.  

Como desvantagens apresenta: [39] 

• Elevado custo do equipamento; 

• Possibilidade de avaria no sistema.  

Além do Pyxis®, existem carros de medicação que são preparados na farmácia e 

enviados para o serviço. Nessas situações, os carros com a medicação de stock do serviço, 

são recolhidos para a farmácia para posterior abastecimento. Quando reabastecidos são 

enviados novamente para o serviço em causa. 

Figura 28 - PyxisMedstation® 
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6.4. CIRCUITOS ESPECIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

Existem medicamentos que devido às suas características (toxicidade, 

dependência, risco de transmissão de infeciosas, etc.) e legislação estão sujeitos a um 

controlo rigoroso na sua distribuição e esta é realizada através de circuitos de distribuição 

especiais.   

Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos – são medicamentos que devido 

as suas características e modo de atuação (sistema nervoso central) podem causar 

dependência (física ou psíquica) e abuso no seu consumo; com tal, a sua distribuição e 

gestão é restrita; possui legislação própria a prescrição destes medicamentos pode ser 

realizada informaticamente ou manualmente através de impressos próprios assinados pelo 

médico, devem estar numeradas e devem conter o carimbo do centro de custo (serviço) 

para o qual vão ser enviados. Apenas os farmacêuticos têm acesso ao cofre onde são 

armazenados e dispensados. Quando entregues nos serviços devem ser registados num 

impresso de registo de receção de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos. Por 

exemplo: morfina, tapentadol. 

Medicamentos hemoderivados – os medicamentos hemoderivados por serem 

derivados do plasma humano e devido ao risco de contaminação e consequente 

transmissão de doenças estão sujeitos a legislação especial e procedimentos 

rigorosamente controlados; só podem ser dispensados mediante prescrição médica em 

impresso próprio com registo do número de lote, número do Certificado de Autorização 

de Utilização de Lote e o laboratório fornecedor. O impresso é constituído por duas vias, 

uma fica arquivada na farmácia e a outra é encaminhada para o respetivo SC. No caso de 

o impresso de prescrição não estar devidamente preenchido com nome do doente, serviço 

e número de processo não se procede à dispensa do medicamento; realiza-se débito 

informático do medicamento dispensado e se o tratamento for superior a 24 horas o 

médico deve fazer nova prescrição (por exemplo: imunoglobulinas). 

Medicamentos anti-infeciosos – o controlo destes medicamentos é necessário 

devido ao consumo indevido e excessivo que leva ao aparecimento de resistências 

microbiológicas e reações adversas. Neste grupo de medicamentos integram-se os 

fármacos com atividade antibacteriana, antivírica e antifúngica. A sua requisição é 

efetuada em impresso próprio onde consta o antibiótico dispensado, a dose, posologia e 

via de administração, identificação do médico e do doente. A sua dispensa é efetuada para 

um período pré-definido de 7 dias e caso seja necessário continuar o tratamento, o médico 
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deve realizar nova prescrição e justificar. [25] Por exemplo: ampicilina, cefuroxima e 

cefotaxima. 

 

6.5. UNIDADE DE FARMÁCIA DE AMBULATÓRIO  
 

A Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) é a unidade dos SF onde ocorre 

dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos a doentes em ambulatório, ou seja, 

doentes que não estão hospitalizados e são detentores de patologias crónicas que 

necessitam de um controlo e maior controlo e vigilância. Esse controlo e vigilância não 

são apenas exigidos pela patologia da doença, mas também pela potencial toxicidade dos 

fármacos e pelo seu elevado valor económico.  

O horário de funcionamento desta unidade é das 9 horas às 17 horas e é constituída 

por três balcões de atendimento, um armário com gavetas deslizantes onde se armazena 

os medicamentos e frigoríficos para os medicamentos termolábeis. É ainda constituída 

por uma sala de espera que possui um equipamento de senhas que facilita a organização 

no atendimento aos doentes.  

  Algumas das patologias para as quais são distribuídos os medicamentos são a 

Artrite Reumatoide, Esclerose Múltipla, Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), 

Transplantes, Insuficiência Renal, Fibrose Quística, entre outras.  

Durante todo o período de estágio não me foi possibilitada a passagem por esta 

unidade pois todas as responsabilidades e atividades realizadas na mesma são dos 

farmacêuticos.  

 

6.6. CMIN 

 
Durante este período de estágio deram-me a possibilidade de estar duas semanas 

no CMIN, farmácia satélite dos SF do CHUP. Enquanto lá estive realizei tarefas iguais 

às da farmácia central, desde distribuição individual diária, distribuição clássica para os 

diversos serviços, controlo de prazos de validade, reposição de stocks, entre outras.  

Diariamente, os kanbans dos serviços eram recolhidos pelo auxiliar e 

posteriormente entregues na farmácia para que os TF preparassem a medicação. Após a 

preparação da medicação e consoante os dias de entrega nos serviços, o auxiliar distribuía.  

Perto da hora de almoço, o farmacêutico validava e emitia as listagens para que 

os TFs preparassem a medicação individual diária dos utentes, neste caso, crianças e 
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mulheres. Finalizados os carros de distribuição, o auxiliar entrega nos serviços e os TFs 

repõem stock. O stock no CMIN é composto apenas pela medicação mais utilizada 

naquele tipo de patologias. No entanto, diariamente, realizam-se encomendas à farmácia 

central do CHUP para reposição de stocks no CMIN.  
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ANÁLISE CRÍTICA/CONCLUSÃO 
 

Concluídos ambos os estágios e após descrição de todas as atividades 

desenvolvidas na Farmácia Matos e nos serviços farmacêuticos do CHUP posso concluir 

que foram bastante enriquecedores para o meu desenvolvimento profissional e pessoal.  

 Ao longo destes meses foi-me concedida a oportunidade de colocar em prática 

todos os conhecimentos adquiridos ao longo destes quatro anos de aprendizagem, 

aprofundá-los e contactar diretamente com a realidade de uma farmácia comunitária e 

hospitalar.  

O primeiro campo de estágio decorreu na Farmácia Matos em Vale de Cambra. 

Apesar de já ter realizado estágio neste local anteriormente e entender o funcionamento 

e a dinâmica da equipa, inicialmente realizei tarefas de back-office (receção e 

armazenamento de encomendas) e posterior atendimento ao balcão e determinação de 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos. Sem dúvida que uma das minhas maiores 

dificuldades foi o atendimento ao balcão, nomeadamente o aconselhamento ao utente. No 

entanto, foi uma atividade superada com o apoio, colaboração e ensinamentos por parte 

dos restantes colaboradores que se demonstraram uma excelente equipa.  

O segundo campo de estágio realizou-se nos SF do CHUP. Durante o período de 

estágio foram vários os setores de trabalho por onde passei e por onde pude aplicar os 

conhecimentos adquiridos e desenvolver atividades pertencentes ao Circuito do 

Medicamento. Um aspeto interessante deste estágio foi o facto de existir uma semana 

intermédia, de 4 em 4 semanas, que nos permitiu desenvolver um pouco o relatório de 

estágio, resolver estudos de caso e proceder à melhoria contínua dos SF. Toda a equipa 

nos acolheu da melhor maneira possível demonstrando-se disponível para nos transmitir 

conhecimentos e esclarecer dúvidas. Durante este período de estágio foi-me possibilitada 

a passagem pela farmácia satélite do CMIN, pertencente ao CHUP. As atividades 

realizadas são as mesmas da farmácia principal diferindo apenas a dimensão e os doentes 

de uma para a outra. 

De um modo geral ambos os estágios correram da melhor maneira possível e estou 

satisfeita com o meu desempenho ao longo destes meses. Consegui superar dificuldades, 

entender melhor certos procedimentos e ter uma maior consciência do papel do TF e das 

suas responsabilidades.  
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ANEXO I – Fatura de encomenda 

 

 

 

 

 



90 
 

ANEXO II – Nota de devolução 
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