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INTRODUÇÃO 

 

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

Integração à Vida Profissional, inserida no plano curricular do 4º ano do Curso de Farmácia, 

constituindo uma importante vertente da formação e permitindo aprofundar conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso. 

 O Estágio de Integração à Vida Profissional divide-se por dois períodos. O primeiro 

período foi iniciado a 5 de novembro de 2018 e finalizado a 25 de janeiro de 2019, tendo a 

duração de 392 horas, na Casa de Saúde São Mateus (CSSM) em Viseu. Este estágio teve 

como supervisora a Dr.ª Ana Leonor Cunha Azevedo Silva, farmacêutica responsável da 

direção dos serviços farmacêuticos (SF) da CSSM. 

O segundo período foi iniciado a 6 de março e finalizado a 17 de junho tendo a 

duração de 448 horas, na Farmácia Nova (FN) de Celorico da Beira. Neste estágio tive como 

supervisora a Dr.ª Daniela Reis, farmacêutica e diretora técnica da farmácia. Cumprindo 

assim um total de 840 horas. 

 Este estágio permitiu-me, enquanto futura profissional de saúde, um contato com a 

sociedade, fazendo parte de um dos organismos de prestação de cuidados de saúde que está 

cada vez mais perto dos utentes. Não só devido aos vários serviços que são disponibilizados, 

ao reconhecimento por ser ainda um setor com um bom funcionamento que transmite 

confiança e respeito, mas também devido às conjunturas sociais atuais, a farmácia é 

atualmente um dos primeiros locais onde os utentes acorrem para resolver os seus problemas 

de saúde primários. 

 A utilização de medicamento, nas sociedades modernas é um bem indiscutível que 

permite dar resposta às necessidades e exigências das populações, contribuindo para uma 

melhoria significativa da sua qualidade de vida. 

 O estatuto legal da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, consta do Decreto-

lei nº 564/99, de 21 de dezembro, onde refere como conteúdo funcional do Técnico de 

Farmácia (TF) o desenvolvimento “de atividades no circuito do medicamento, tais como 

análises e ensaios farmacológicos; interpretação da prescrição terapêutica e de fórmulas 

farmacêuticas, sua separação, identificação e distribuição, controlo da conservação, 

distribuição e stocks de medicamentos e outros produtos, informação e aconselhamento sobre 
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o uso do medicamento” [1]. Deste modo, o perfil do TF pressupõe a existência de um 

profissional competente, ativo, consciente e responsável. 

O Decreto-lei nº 111/2017 de 31 de agosto estabelece o regime legal da carreira 

especial de técnico superior de diagnóstico e terapêutica (TSDT), e os requisitos de 

habilitação profissional, onde estão integrados o TSDT da área da Farmácia [2]. 

O Estágio visa o conhecimento do circuito do medicamento e aconselhamento dos 

doentes/utentes em farmácia comunitária, sendo assim foi capaz de reconhecer a farmácia 

como entidade prestadora de cuidados de saúde; caraterizar a estrutura da farmácia em termos 

de espaço, equipamento e recursos humanos; descrever o circuito do medicamento, matérias-

primas e outros produtos de saúde; caraterizar a aplicação informática utilizada a relacionar 

com as áreas funcionais da farmácia; interpretar as prescrições médicas; participar na dispensa 

e aconselhamento de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM) e outros produtos de saúde; identificar os motivos que 

justificam a devolução de medicamentos; aplicar os conhecimentos teóricos e teórico-práticos 

sobre situações de execução prática; executar e avaliar as técnicas e métodos de acordo com 

os recursos disponíveis e aplicar normas de higiene/limpeza e desinfeção. 
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ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR 

Casa de Saúde de São Mateus, Viseu 
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1. CASA DE SAÚDE SÃO MATEUS (VISEU) 

 

1.1.  CARATERIZAÇÃO 

 

A CSSM, está localizada na cidade de Viseu e contempla uma vasta área de serviços 

para a satisfação dos seus utentes, tendo como missão a prestação de cuidados de saúde de 

elevado nível técnico e científico, em ambiente de respeito pela dignidade da vida humana [3]. 

A CSSM tem vários serviços disponíveis como o atendimento permanente, o 

internamento cirúrgico, internamento médico, clínica dentária, fisioterapia, clínica do coração, 

clínica da mulher, bem como todos os meios complementares de diagnóstico e especialidade 

médicas. E com a novidade a Unidade de Convalescença. 

 

 

Figura 1 - Instalações da Casa de Saúde São Mateus, Viseu. 

 

1.2.  HISTÓRIA 

 

Em 1961, um grupo de 43 médicos de Viseu criou a CSSM com o objetivo de dispor 

de uma unidade de saúde moderna e eficiente, onde pudessem exercer a sua atividade, 

prestando à comunidade um serviço de nível elevado. Ao longo dos anos o número de 

médicos ligados ao projeto veio progressivamente a aumentar, tornando a Casa de Saúde 

numa unidade de saúde de referência, na região [3]. 
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1961 Foi precisamente neste ano, que um grupo de 43 médicos de 

Viseu criou a Casa de Saúde São Mateus para dispor de uma 

unidade de saúde moderna e eficiente, onde pudessem exercer a sua 

atividade, prestando à comunidade um serviço de nível elevado. Ao 

longo dos anos o número de médicos ligados ao projeto veio 

progressivamente a aumentar, tornando a Casa de Saúde numa 

unidade de saúde de referência, na região. 

 

1966 Devido a um incêndio que deflagrou nas instalações da Casa 

de Saúde São Mateus à época junto à Feira de São Mateus, houve 

necessidade e construir uma nova unidade na Rua 5 de Outubro, 

onde se mantém atualmente. 

 

2009 As necessidades decorrentes da evolução do modelo de 

prestação de cuidados e da necessária adaptação ao novo contexto 

económico e social, levou ao ajustamento das participações sociais 

em 2009, com a entrada de novos parceiros capazes de instituir uma 

nova dinâmica na instituição. 

 

2016 Amplificação e remodelação da Casa de Saúde São Mateus, 

com a criação de um espaço maior e com tecnologias de última 

geração para proporcionar com os melhores tratamentos aos 

utentes.  
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2. CARATERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 

2.1.  ESTRUTURA DO SERVIÇO 

 

Os SF são parte integrante da CSSM, e têm como principal função assegurar a 

terapêutica dos doentes, para tal é necessária uma boa gestão de medicamentos e dispositivos 

médicos presentes na farmácia. 

É necessária uma gestão imprescindível e otimizada para garantir um serviço 

hospitalar de qualidade proporcionando o fornecimento correto de medicação e evitando o 

desperdício ou a perda de medicamentos e dispositivos médicos. 

 

2.2.  RECURSOS HUMANOS 

 

Os Recursos Humanos dos SF são compostos por uma farmacêutica responsável da 

direção de serviço e de uma assistente operacional que trabalha mais no âmbito do 

aprovisionamento. 

Visto que os SF são responsáveis pela aquisição, receção e distribuição não só de 

medicamentos como também dispositivos médicos utilizados nas enfermarias, bloco 

operatório e exames, considero que os recursos humanos existentes são poucos. 

 

2.3.  HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Os SF funcionam de segunda a sexta-feira das 9h00 às 18h30, estando encerrados para 

almoço das 12h30 às 14h00. 

 Em casos excecionais, fora do horário de trabalho ou aos fins de semana, as 

funcionárias da farmácia podem ser contactadas para se deslocarem ao hospital para ser 

dispensada medicação a novos utentes ou no caso de alterações de prescrições. 
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2.4.  ESPAÇO FÍSICO 

 

Os SF da CSSM encontram-se no piso -2 e possuem fácil acesso interno, pois situam-

se pertos dos elevadores. No entanto o acesso exterior está impedido por diversas situações. 

Salientando que o acesso exterior é impedido as carrinhas de grandes dimensões dos 

transportadores, bem como o facto de as portas precisarem de código interno para se abrirem, 

não possuindo uma campainha ou algo indicativo dificultando assim que o 

transportador/fornecedor entregue a respetiva encomenda. 

As instalações dos SF englobam diferentes áreas, cada uma com diferentes 

caraterísticas e equipamentos. 

 

2.4.1. Gabinete Farmacêutico 

Este gabinete é de uso exclusivo da farmacêutica responsável, é composto por uma 

secretária, um computador e umas prateleiras para arquivo de documentos relacionados com 

medicamentos (por exemplo, circulares da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 

de Saúde I. P. - INFARMED, Autorização de Utilização Excecional, entre outros). 

 

2.4.2. Gabinete de Aprovisionamento 

O gabinete de aprovisionamento é composto por uma secretária da assistente 

operacional, por uma impressora que funciona em conjunto com a farmácia, também tem 

dispositivos médicos de grande volume, como os kits de doente, luvas de nitrilo, sistemas de 

soro, compressas não esterilizadas, toucas, torneiras de 3 vias, pensos rápidos, sondas de 

aspiração, entre outros. Também se encontra aqui o arquivo de faturas. 

 

2.4.3. Armazém dos Medicamentos e Dispositivos Médicos 

Este armazém é determinado para o armazenamento de medicamentos e serve de apoio 

para a realização da distribuição tradicional e por níveis. Neste armazém todos os 

medicamentos estão divididos segundo a forma farmacêutica, e organizados por ordem 

alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa. Este armazém é 

composto por diversos armários que estão identificados exteriormente por ordem numérica e 
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dividido pelas diferentes formas farmacêuticas e também possui um frigorífico para 

armazenamento de medicamentos termolábeis. Os estupefacientes e as benzodiazepinas 

encontram se num armário diferenciado e com fechadora, e estão divididos pelos seus grupos, 

subdividindo-se os injetáveis dos comprimidos e sistemas transdérmicos. Todas estas 

subdivisões estão organizadas por ordem alfabética da sua designação. 

Existe ainda um armário para armazenamento de pensos, nomeadamente pensos 

Opsite® de diferentes tamanhos, penso para cateter, pensos espuma, penso de mel. 

Esta sala também tem uma mesa de apoio, uma vez que é aqui que toda a medicação é 

preparada para ser enviada para os respetivos serviços. 

 

2.4.4. Armazém de Grandes Volumes e Inflamáveis 

Neste armazém de grandes volumes é também possível encontrar armários iguais aos 

do armazém anterior, e todos eles estão identificados exteriormente, e no seu interior 

organizados por ordem alfabética de DCI. Estes armários têm no seu interior corretivos da 

volémia e de outras alterações eletrolíticas, antisséticos não inflamáveis, bem como material 

de medição de glicémias, desde glicosímetro, às tiras-teste e lancetas. 

Neste armazém também existe um armário de segurança onde estão todos os produtos 

farmacêuticos inflamáveis como a propanona, antisséticos inflamáveis como o Promanum®, 

álcool a 70% e a 96%. 

 

2.4.5. Armazém de Estéreis 

Neste armazém encontram-se todos os produtos esterilizados, desde batas cirúrgicas, 

luvas cirúrgicas ou ortopédicas com ou sem pó, compressas esterilizadas, campos e trouxas 

cirúrgicas, seringas, agulhas, cateteres, óculos nasais, entre outros. 

 

2.4.6. Sistema Informático 

Nos SF da CSSM, o sistema informático é o PRIMAVERA®. Este permite ter acesso a 

todos os medicamentos e dispositivos médicos existentes nos SF da CSSM, mas também 

consegue-se ter acesso a quantidade existente em cada serviço. Para tal, cada produto tem um 
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código correspondente, iniciado sempre por um conjunto de letras identificando assim a 

família a que este pertence, como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Código interno por famílias. 

Código Interno Família 

AND Antissépticos e Desinfetantes  

DEN Dentária 

DIV Diversos 

FAB Fármaco Bloco 

FAE Fármaco Estupefaciente 

FAG Fármaco Geral 

MAE Material Esterilizado 

MAOV Material de Oxigénio e Vias Aéreas 

MAS Material de Sutura 

MCD Material Consumo Clínico Diverso 

MCG Material Cirúrgico Geral 

MCO Material Cirúrgico Oftálmico 

MHC Material de Higiene e Conforto 

MPT Material de Penso 

SOL Soro de Lavagem 

SOPO Soros, Perfusão e Outros 
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3. CIRCUITO DO MEDICAMENTO 

 

O circuito do medicamento, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é o 

conjunto de procedimentos que eu pratiquei desde a seleção, aquisição de medicamentos, 

chegada dos mesmos à receção dos SF, o seu armazenamento, diferentes distribuições (Figura 

2). É importante que na realização desde percurso não sejam cometidos erros para que não 

comprometam a segurança e qualidade do medicamento e para garantir o bom uso e dispensa 

da medicação em perfeitas condições aos doentes na CSSM. 

 

 

Figura 2 - Etapas do circuito do medicamento desenvolvidas nos serviços farmacêuticos. 

 

3.1.  SELEÇÃO E AQUISIÇÃO 

 

Toda a etapa referente à seleção e aquisição de produtos farmacêuticos, nos SF da 

CSSM, é de responsabilidade da farmacêutica responsável bem como da técnica assistente. 

Nesta etapa, os recursos humanos estão responsáveis por registar a falta de especialidades 

farmacêuticas no armazém Central, nos frigoríficos e no armazém de soluções injetáveis e 

dispositivos médicos incluindo estupefacientes, psicotrópicos e citotóxicos, sendo estes 

últimos de responsabilidade da farmacêutica uma vez que é a mesma a responsável pelo 

controlo de stock. 
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3.2.  RECEÇÃO 

 

Quando chegam as encomendas, primeiro tem de se verificar as encomendas dos 

medicamentos termolábeis, ou seja, sensíveis à temperatura, e seguidamente confere-se as 

restantes. Confere-se começando por verificar se a encomenda se destina ao SF da CSSM, 

seguidamente verifica-se a DCI, dosagem, forma farmacêutica, lote, prazo de validade, e a 

quantidade pedida e a que foi entregue. 

 

3.3.  ARMAZENAMENTO 

 

Seguidamente à receção de medicamentos é necessário realizar o seu armazenamento. 

Assim, é necessário ter em atenção as condições ótimas de armazenamento para cada 

medicamento, como temperatura, humidade, luminosidade e segurança. A temperatura não 

deve exceder os 25ºC e em termos de humidade esta não pode ser superior a 60% [4]. 

Quanto à organização dos medicamentos nos SF da CSSM é utilizado o método do 

First Expired, First Out (FEFO), isto é, o medicamento com a data de validade mais curta, é o 

primeiro medicamento a ser utilizado. Esta metodologia parece-me a mais indicada, uma vez 

que frequentemente verificamos que os medicamentos rececionados têm um prazo de validade 

inferior aos medicamentos presentes no armazém. 

Após o produto farmacêutico ser rececionado e inserido no sistema informático 

(PRIMAVERA®), o mesmo é armazenado no respetivo local, de acordo com a sua forma 

farmacêutica, bem como por ordem alfabética de DCI. O armazenamento dos produtos 

farmacêuticos deve ser sempre efetuado de maneira a cumprir a regra do FEFO. 

O local onde os produtos são armazenados deve ter em conta as suas caraterísticas, 

sendo o local adequado para a manutenção da integridade, qualidade e segurança deste, ou 

seja, aspetos como o espaço, a luz, a temperatura e a humidade devem ser respeitados. 

O armazém deve ter condições ambientais adequadas, mais especificamente a 

temperatura deve ser inferior a 25ºC, e deve estar protegido da luza solar direta bem como a 

humidade tem que ser inferior a 60%. Os produtos termolábeis devem ser armazenados no 

frigórico com uma temperatura entre os 2ºC e os 8ºC [4]. 
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3.4.  DISTRIBUIÇÃO 

 

A distribuição de medicamentos é uma etapa fundamental do circuito do medicamento 

(Figura 2), sendo assim a atividade mais importante dos SF da CSSM. A presença de um 

sistema de distribuição de medicamentos e de produtos farmacêuticos eficaz pressupõe a 

satisfação das necessidades de cada doente, com qualidade e com garantia de que o mesmo 

recebe o medicamento na hora certa e a dose correta. 

Nos SF da CSSM, existem dois tipos de distribuição, a distribuição tradicional e a 

distribuição por níveis. A distribuição tradicional é caraterística da urgência, bloco operatório, 

ergo gymno (fisioterapia), consulta externa, entre outros. A distribuição por níveis é mais 

caraterística das enfermarias. 

A distribuição tradicional (Anexo A) consiste no seguinte, os pedidos são efetuados no 

sistema informático (PRIMAVERA®) pelos enfermeiros, exceto o bloco operatório que 

imprime o pedido e o entrega diretamente na farmácia. Para os restantes serviços cabe aos SF 

da CSSM verificarem se existe ou não pedidos no respetivo sistema informático ao longo do 

dia. 

Depois da preparação dos pedidos é necessário tirar fotocópia do pedido para enviar 

junto com a medicação e respetivos produtos farmacêuticos. Neste tipo de distribuição os SF 

apenas têm de entregar os pedidos nos serviços, ficando os auxiliares operacionais e os 

enfermeiros encarregues do correto armazenamento. Com exceção da urgência, pois o 

enfermeiro chefe vai pessoalmente aos SF buscar o pedido, exceto se algum produto 

específico do pedido for necessário com urgência é que comunica por telefone a pedir para 

este ser entregue com brevidade. 

Para o bloco operatório o que mais se dispensa são as linhas de sutura, luvas 

cirúrgicas, cateteres e trouxas (universais, artroscopia, extremidades com reforço de perneira, 

entre outras), a medicação mais pedida é o sevoflurano 100% e diversos antibióticos como por 

exemplo: cefazolina 1000 mg/10 ml IV, cefuroxima 1500 mg/15ml e ceftriaxona 2000 mg. O 

sevoflurano é indicado para indução e manutenção da anestesia geral nos doentes adultos e 

pediátricos, na cirurgia com internamento ou de ambulatório [5]. 

Para as urgências são dispensados diversos materiais de penso, nomeadamente os 

pensos Opsite® de vários tamanhos, assim como agulhas e cateteres. Em relação à medicação 

o mais pedido era a solução injetável de metamizol magnésico 2000 mg/5ml, estando 



  

22 

 

indicado para a dor aguda intensa, incluindo a dor espasmódica e dor tumoral, febre alta, que 

não responde a outras terapêuticas antipiréticas [5]. 

No ergo gymno são cedidas maioritariamente ligaduras de algodão e poliamida, bem 

como compressas não esterilizadas e vaselina. O medicamento mais cedido é o creme de 

betametasona de 1 mg/g, sendo um corticosteroide tópico indicado para o alívio das 

manifestações inflamatórias e pruriginosas de dermatoses que respondem a esteroides, como a 

dermatite atópica, psoríase, dermatite seborreica, eczema discoide, entre outros. 

Os estupefacientes apenas podem ser dispensados quando é entregue aos SF o anexo X 

devidamente preenchido pelos serviços e deve-se ainda registar no “Livro de Registos de 

Estupefacientes e Psicotrópicos”. 

Nos estupefacientes é necessário fazer anotação do lote, pois são medicamentos de 

circuito especial, e o sistema informático (PRIMAVERA®) apenas permite a sua transferência 

com a introdução de um lote ativo. 

Geralmente ao final de cada dia, são efetuadas as transferências dos medicamentos 

(Anexo B) e produtos cedidos para as enfermarias e serviços. Na distribuição tradicional é 

aberto o pedido e posteriormente feita uma cópia de linhas para se realizar a transferência, 

sendo que neste tipo de transferências é necessário ter em atenção às quantidades que 

realmente foram cedidas bem como verificar se os códigos internos são os corretos. 

A reposição por níveis consiste em repor o stock estipulado para cada medicamento ou 

produto farmacêutico, tendo cada enfermaria o seu stock pré-estabelecido que deve ser 

reposto geralmente duas vezes por semana, nomeadamente às segundas-feiras e sextas-feiras. 

Durante a semana pode eventualmente fazer-se um levantamento de faltas ou em situações 

urgentes os enfermeiros fazem o pedido através do sistema informático (PRIMAVERA®) ou 

por telefone. 

Os medicamentos mais utilizados na enfermaria 1 são a solução para perfusão de 

paracetamol 10 mg/ml e a solução injetável de cloreto de sódio 0,9% de 3L, e na enfermaria 3 

o medicamento mais utilizado é a solução injetável de enoxaparina sódica de 40 mg/0,4ml. O 

paracetamol é um analgésico e antipirético e está indicado na dor ligeira a moderada e na 

pirexia. A enoxaparina é uma solução injetável subcutânea com ação anticoagulante que está 

indicada no tratamento e profilaxia da trombose venosa [4]. Na enfermaria 3 são ainda 

utilizadas grandes quantidades de produtos de higiene como fraldas, shampoo, gel de banho, 

esponjas de higiene, entre outros, uma vez que esta enfermaria corresponde ao internamento 

prolongado.  
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Na distribuição por níveis cabe aos SF da CSSM armazenar os medicamentos e 

produtos farmacêuticos nos respetivos armazéns dos internamentos e introduzir cada produto, 

colocando as suas respetivas quantidades. 

 

 

3.5.  CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

 

O prazo de validade é o período de tempo durante o qual as caraterísticas físicas, 

químicas, microbiológicas, galénicas, terapêuticas e toxicológicas não se alteram ou sofrem 

modificações dentro de limites aceitáveis e bem definidos. 

No inventário de final de ano, são apontados todos os lotes e prazos de validade de 

todos os medicamentos e produtos farmacêuticos presentes na CSSM, e através desse mesmo 

inventário é criada uma lista anual para que o processo de verificação de controlo de validades 

seja mais facilitado e eficaz. Assim no final de cada mês, com o auxílio da lista, são 

verificadas todas as unidades que seriam de esperar que expirassem nesse mês, sendo 

posteriormente retiradas.  

Os produtos que estão fora de prazo de validade são guardados numa caixa própria, 

que contem uma lista de tudo o que se consta na caixa, sendo atualizada cada vez que é 

adicionado algum produto. Após ter reunido uma quantidade considerável, é feita dado como 

quebra e é feita a respetiva comunicação às finanças. Os SF da CSSM opta por não comunicar 

às finanças mensalmente pequenas mercadorias e aguardar até ter uma quantidade 

considerável, uma vez que é necessário indicar o que se pretende destruir, respetivo custo de 

aquisição e o local bem como a hora que a destruição irá acontecer.  
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3.6.  MEDICAMENTOS LASA 

 

Os medicamentos estão organizados por ordem alfabética da DCI da substância ativa, 

devidamente identificados, estando separados por forma farmacêutica. Nos SF da CSSM a 

farmacêutica responsável foi responsável por implementar práticas seguras no que respeita 

aos medicamentos com nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto semelhantes, designados 

por medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA) [6]. 

Segundo a Norma da Direção-Geral da Saúde (DGS), os Medicamentos LASA são 

medicamentos com nome ortográfico e/fonético e/ou aspeto semelhante que podem ser 

confundidos uns com os outros, originando troca de medicamentos. Os medicamentos com 

aspeto ou ortografia semelhante são também designados por medicamentos look-alike; e os 

medicamentos com nome foneticamente semelhantes também chamados de medicamentos 

sound-alike. Por isso desenvolvem várias estratégias e implementar medidas de diferenciação 

na sua identificação escrita, incluindo a rotulagem, através de alteração do grafismo na 

denominação aplicando o método de inserção de letras maiúsculas (Tall Man Lettering), 

utilização de cores, negrito ou grafismo diferente (Anexo C) [6]. 

Os medicamentos LASA servem para diminuir o erro quanto à sua dispensa, tendo 

como objetivo a segurança na medicação, pois esta atividade evita, preveni ou corrigi eventos 

adversos que podem resultar do uso de medicamentos. 

No caso dos medicamentos LASA necessita-se de reforçar a aplicação de práticas 

seguras de verificação, identificando corretamente o doente, o nome do medicamento, da 

dose, da via de administração e da sua hora (5 certos). 

 

3.7.  MEDICAMENTOS DE ALERTA MÁXIMO / ALTO RISCO 

 

Na CSSM também se implementaram práticas seguras no que respeita aos 

medicamentos de alerta máximo ou alto risco. Segundo a Norma da DGS sobre os 

medicamentos de alerta máximo ou alto risco são aqueles que possuem risco aumentado de 

provocar dano significativo ao doente em consequência de falhas no seu processo de 

utilização. Embora os erros que possam ocorrer com estes medicamentos não sejam os mais 

frequentes, as suas consequências tendem a ser mais graves, podendo ocasionar lesões 
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permanentes ou a morte e aumentar os custos associados aos cuidados de saúde prestados ao 

doente (Anexo D) [7]. 

 

3.8.  ETIQUETAGEM 

 

Por vezes é necessário recorrer à etiquetagem dos medicamentos, quando alguns 

medicamentos não se encontram bem identificados. Nos SF da CSSM existem diversos casos 

assim. Por exemplo o RAMIpril, pode ter diversas dosagens, e nesse caso altera-se a cor. 

Utiliza-se o verde na dosagem mais baixa (1,25 MG), amarelo na dosagem intermédio baixo 

(2,5 MG), laranja na dosagem intermédio alto (5 MG) e vermelho na dosagem mais alta (10 

MG). 

Tabela 2 - Esquema de cores utilizado para indicar a dosagem dos medicamentos etiquetados. 

Cor da Dosagem Designação da cor pela CSSM 

Verde Dosagem mais baixa 

Amarelo Dosagem intermédia baixa 

Laranja Dosagem intermédia alta 

Vermelho Dosagem mais alta 

Azul Dosagem única 

 

 

3.9.  INVENTÁRIO 

 

No início de cada mês, é corrigido o inventário do mês anterior. Para tal, através do 

sistema é retirada uma listagem com todos os produtos farmacêuticos com o stock no último 

dia do mês. Este processo é feito mensalmente para evitar que o inventário seja comunicado 

às finanças com stocks negativos, ou também a existência de códigos errados. 

É uma das atividades que requer muito atenção, uma vez que por vezes os enfermeiros 

debitam a medicação num código errado aos doentes por ter nome aparecido, podem debitar 

produtos que já estão anulados bem como o esquecimento do débito da respetiva medicação 

ao doente. 

Seria perfeito que se fizesse uma contagem física mensalmente para o inventário seja 

realizado com extrema eficácia, mas por vezes não é possível fazer a respetiva contagem, 
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porque os SF da CSSM não têm recursos e tempo disponíveis para o fazer. Nesses casos faz-

se uma estimativa do que existirá em cada enfermaria e especialidade, tendo em atenção o 

bloco operatório que tem entrada restrita para a contagem do respetivo stock. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

Farmácia Nova de Celorico da Beira 
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4. FARMÁCIA NOVA DE CELORICO DA BEIRA 

 

4.1.  LOCALIZAÇÃO 

 

 A FN (Figura 3) localiza-se na Avenida Doutor Marques Fernandes, nº 28 em Celorico 

da Beira. A sua localização, de fácil acesso, privilegiada pelo seu estacionamento, e perto do 

centro da vila, bem como da central de camionagem, confere lhe uma relevante 

movimentação. 

 

 

Figura 3 - Instalações da Farmácia Nova de Celorico da Beira. 

 

4.2.  HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

 O artigo 2º da Portaria nº 31-A/2011, de 11 de janeiro, aplicável às farmácias de 

oficina, menciona um período mínimo de funcionamento das mesmas de 50 horas semanais 

[8]. 

 Para uma total satisfação do interesse público, impõe-se que os cidadãos possam 

usufruir dos serviços disponibilizados pela farmácia 24 horas por dia. Neste sentido, são 

fixadas escalas de turnos em cada município. Estas escalas são aprovadas pela Administração 

Regional de Saúde (ARS) territorial, no caso da FN estas são aplicadas pela ARS Centro, sob 
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proposta pelas associações representativas das farmácias [8]. Assim sendo, os turnos são 

definidos como turno de serviço permanente e turno de regime de disponibilidade. 

 A FN encontra-se em atividade seis dias por semana, ininterruptamente das 8h00 às 

20h, salvo ao sábado em que o seu horário é das 9h00 às 13h00. Excetuam-se os dias de 

serviço de disponibilidade, no qual a farmácia apresenta um período de funcionamento de 24 

horas. Atualmente, a FN pratica serviço de disponibilidade de três em três semanas. 

 

4.3.  RECURSOS HUMANOS 

 

Segundo os artigos 23º e 24º do Decreto-lei nº 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias 

comunitárias devem dispor de, pelo menos, um Diretor Técnico (DT) e de um farmacêutico 

adjunto, podendo ser coadjuvante por técnicos de farmácia ou por outro pessoal devidamente 

habilitado [9]. Os farmacêuticos e os seus colaboradores devem estar devidamente 

identificados com o respetivo cartão de identificação, onde conste também o título 

profissional. 

 Compete ao DT da farmácia, dirigir, planear, supervisionar e auxiliar todos os 

elementos na execução da atividade farmacêutica. É importante que uma farmácia disponha 

de uma equipa que saiba atender individualmente cada utente e esteja desperta para as mais 

diversas necessidades, por vezes não manifestados pelo utente. Neste sentido, a FN é 

detentora de uma equipa multidisciplinar, que assegura a terapia medicamentosa e a prestação 

de outros serviços de saúde aos seus utentes. E para isso o quadro do pessoal da FN é 

composto por dois farmacêuticos sendo também um deles a DT e dois TFs. 

 

4.4.  ESPAÇO EXTERIOR 

 

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para farmácias comunitárias, a farmácia deve 

garantir a acessibilidade de todos os potenciais utentes, incluindo crianças, idosos e cidadãos 

portadores de deficiência [10]. O espaço exterior da farmácia deve ser caraterístico e 

profissional, facilmente visível e identificável [10]. Neste sentido, a FN dispõe de uma cruz 

verde” que a identifica como farmácia, bem como uma placa onde consta o nome da farmácia 

e da Direção Técnica. Ainda junto à entrada principal, é visível o calendário com as farmácias 

do município em regime permanente, a sua localização e contacto. 
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4.5.  ESPAÇO INTERIOR 

 

4.5.1. Zona de Atendimento 

O espaço de atendimento é amplo, de boa iluminação e climatização adequada 

contendo cadeiras para que, quando existem muitas pessoas em espera, os utentes mais idosos 

possam esperar pela sua vez mais comodamente [10]. O atendimento por parte dos funcionários 

é feito em três balcões individuais, todos equipados com computadores, leitor ótico para 

leitura de códigos de barras, caixa registadora e impressora, de modo a facilitar o processo de 

dispensa dos medicamentos, dispostos de forma a receber o utente personalizadamente. Atrás 

destes balcões existem estantes com MNSRM e uma zona com produtos para produtos 

dietéticos, entre outros (Anexo E). 

 

4.5.2. Gabinete de Atendimento Personalizado 

O gabinete de atendimento personalizado está equipado com uma cadeira, uma mesa 

onde se encontra os aparelhos de avaliação de valores bioquímicos, um tensiómetro para a 

avaliação da pressão arterial, avaliação da glicémia através do glicosímetro, um contentor de 

resíduos biológicos, e todo o material necessário para a realização da medição dos parâmetros 

bioquímicos. Esta sala serve ainda para a administração de injetáveis (Anexo F). Neste 

relatório irei ainda fazer uma descrição destes serviços de avaliação, bem como dos 

equipamentos utilizados para tal. 

 

4.5.3. Zona de Receção e Conferência de Encomendas 

Nesta zona de receção e conferência de encomendas situa-se numa zona contígua à 

zona de atendimento. Esta zona está munida de uma secretária, um computador, impressora, 

leitor ótico de códigos barras, bem como estantes para arrumação de dossiês, gavetas e 

armários para a arrumação das receitas antes de serem completados os lotes. 

 

4.5.4. Armazém 

A FN dispõe de um armazém, onde são armazenados todos os stocks excedentes de 

MSRM e MNSRM, bem como de todas as áreas existentes e já descritas anteriormente, 
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também são armazenados todos os excedentes de calçado comercializado pela farmácia e todo 

o material consumível da farmácia (Anexo G). 

 

4.5.5. Zona de Armazenamento de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica e 

Medicamentos Termolábeis 

Esta zona tem um armário com estantes, onde são armazenados, por ordem alfabética 

de nome comercial, dosagem (ordem crescente), forma farmacêutica de comprimidos, bem 

como, estantes específicas para outras formas farmacêuticas como: colírios; gotas orais e 

auriculares; óvulos e pílulas; pomadas, cremes e geles; granulados em saquetas; supositórios, 

enemas e pomadas ou cremes de uso retal; aerossóis; injetáveis. São também armazenados por 

ordem alfabética e em gavetas identificadas para tal, todos os produtos de venda livre e de uso 

externo, produtos para uso veterinário, e dispositivos médicos para utilizar no glicosímetro. 

Os medicamentos genéricos, que não sejam, comprimidos, cápsulas, xaropes, pós para 

suspensões orais ou granulados em saquetas, são também armazenados no compacto. 

Nesta zona da farmácia existe ainda um frigorífico para todos os MSRM e MNSRM 

termolábeis, que devem ser mantidos a uma temperatura entre 2 a 8ºC, estando organizados 

por ordem alfabética, independentemente da sua forma farmacêutica (Anexo H). 

 

4.5.6. Zona de Armazenamento de Medicamentos Genéricos 

A FN dispõe de uma zona específica para a alocação dos medicamentos genéricos, 

muito semelhante a zona de armazenamento de MSRM. Estão também dispostos por forma 

farmacêutica e por ordem alfabética por DCI de substância ativa. 

 

4.5.7. Zona de Armazenamento de Xaropes e Suspensões Orais 

 Os xaropes e suspensões orais, na FN, são armazenados também em estantes 

organizados alfabeticamente por nome comercial, sendo que os genéricos se encontram 

armazenados por ordem alfabética de DCI da substância ativa. 
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5. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO EM FARMÁCIA 

A gestão de uma farmácia é uma tarefa exigente, pois inclui uma complexa 

organização, tanto a nível profissional como a nível económico. Como instituição de saúde 

que é, a farmácia deve investir na prestação de cuidados de saúde ao utente, tentando desde 

sempre transmitir uma boa imagem perante o mesmo. Contudo, a farmácia não deixa de ser 

uma empresa e como tal, deve ser gerida de forma adequada quer a nível económico, quer a 

nível organizacional. 

 

5.1.  SISTEMA INFORMÁTICO 

 

Atualmente, a utilização de sistemas informáticos que assistem o profissional de 

farmácia é imprescindível. A sua utilização permite otimizar e agilizar tarefas relacionadas 

com administração, processamento de encomendas e todo o acompanhamento de vendas. 

 A FN dispõe de um software Sifarma 2000® que tem uma enorme variedade de 

funcionalidades que simplifica, flexibiliza e melhora o dia-a-dia da farmácia. A sua 

funcionalidade e importância vão desde a melhoria da qualidade do atendimento, à gestão de 

stocks entre outras, podendo mesmo chegar à análise estatística de um determinado tipo de 

variáveis que importa serem quantificadas para que assim se possa aferir a evolução da 

farmácia enquanto empresa. 

O Sifarma 2000® permite auxiliar quer nos processos de gestão como por exemplo 

gestão de stocks e encomendas, quer no atendimento, onde os atalhos e o dicionário científico 

garantem que a atenção está focada fundamentalmente o bom aconselhamento do utente. 

As vantagens do Sifarma 2000® são inúmeras pois apresenta uma cobertura nacional 

em menos de 24 horas para todas as áreas de suporte, possui ferramentas de gestão 

complementares, garante um serviço de qualidade, completo com tecnologias atuais e, muito 

importante, oferece segurança no atendimento e maior cuidado prestado na dispensa do 

medicamento. 



  

33 

 

6. CIRCUITO DO MEDICAMENTO 

 

As farmácias comunitárias, como locais de dispensa de medicamentos e outros 

produtos de saúde são parte integrante do circuito do medicamento. Todos os procedimentos 

associados à aquisição, armazenamento e dispensa dos medicamentos são da responsabilidade 

das farmácias. Nestas, o circuito do medicamento resulta das relações Farmácia - 

Fornecedores e Farmácia – Utentes (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Circuito do Medicamento. 

 

6.1.  SELEÇÃO E AQUISIÇÃO 

 

A seleção e aquisição de medicamentos, dispositivos médicos, produtos cosméticos e 

de higiene corporal, produtos de fitoterapia e homeopatia, medicamentos de uso veterinário, 

entre outros é feita a várias entidades como é o caso de laboratórios farmacêuticos (compras 

diretas) e armazenistas. A escolha da entidade para a aquisição do stock baseia-se na sua 

qualidade e prontidão de serviços. A escolha dos fornecedores baseia-se também nas 

vantagens ao nível do pagamento, descontos e bonificações, apresentação das embalagens no 

momento da entrega, capacidade de resposta a reclamações, tipo de produtos fornecidos e 

gestão das devoluções. 

Fazer a gestão de stocks tem como principal finalidade manter um nível adequado à 

qualidade de serviço prestado ao cliente, para que isso se torne numa gestão eficiente tem que 

se encontrar um equilíbrio entre duas variáveis muito importantes, que são elas o limitar ao 

mínimo os stocks existentes, para que não hajam grandes quantidades de capitais 

imobilizados, e ao mesmo tempo evitar que haja rutura no stock e o cliente saia prejudicado. 

Esta gestão de stock é feita pelo sistema informático da farmácia, baseando-se na sua 

estatística de venda, criando assim uma boa gestão sem nunca existirem medicamentos ou 

outros produtos em rutura ou pelo contrário em excesso criando stocks sem rotação. 
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Para cada fornecedor existe uma hora definida para efetuar e receber as encomendas 

para reposição do stock, deste modo pode assim fazer-se uma cobertura maior das 

necessidades de produtos ao longo do dia, pois caso falte um medicamento que nesse dia já 

foi vendido mais que o habitual e a farmácia esgotou o seu stock, sabe-se que dentro de 

algumas horas esse medicamento estará de novo nas instalações para cobrir a falha. 

Durante o período de Estágio de Integração à vida Profissional na FN fazia a aquisição 

de stocks de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, a vários fornecedores de 

distribuição, sendo, no entanto, os mais importantes e os que mais parcerias têm com a 

farmácia são: UDIFAR, Cooprofar, Plural, Alliance Healthcare, MAGIUM/Empifarma. 

As encomendas podem ser feitas por via eletrónica através do sistema Sifarma 2000® 

que oferece inúmeras vantagens e facilidades, anteriormente descritas. Por via telefónica em 

que o utente solicite um produto que a farmácia não dispõe, ou dispõe em stock insuficiente e 

perante a expetativa de urgente resolução justifica-se esta via. Também se pode fazer uma 

compra direta, como várias vezes os delegados de informação médica visitam a FN e a DT 

pode comprar os respetivos produtos. 

 

6.1.1. Receção e Conferência de Encomendas 

Na FN as encomendas chegam em dois horários; por volta das 9h30, 14h30 e às 

18h30. 

As encomendas chegam dentro de baques, umas pequenas caixas de plástico, na qual 

cada fornecedor tem a sua cor (a UDIFAR apresenta baques amarelos, a Cooprofar apresenta 

baques azuis, a Alliance Healthcare baques verdes e a Plural são cinzentos). 

O baque faz-se acompanhar de um papel com a denominação e morada da farmácia e 

com as horas de elaboração e entrega da encomenda, bem como da fatura da encomenda. Os 

medicamentos pedidos telefonicamente vêm normalmente em baques separados e com as 

respetivas faturas para que não haja mistura e confusões nas entregas, muito embora por vezes 

pode acontecer que numa encomenda feita via eletrónica venham na mesma fatura pedidos 

por telefone. 

Na fatura e duplicado da mesma que vem junto com a encomenda aparece 

identificação do fornecedor, descrição individualizada dos produtos pedidos, código, nome 

comercial ou DCI, forma farmacêutica, dosagem e apresentação, quantidade 

pedida/quantidade enviada, preço de custo unitário, imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 
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referente a cada produto, preço de venda ao público (PVP) excetuando os produtos de venda 

livre na qual aparece apenas o valor de custo para a farmácia e valor total da encomenda 

(Anexo I). 

Para a receção da encomenda começa-se por entrar no sistema informático Sifarma 

2000® para procurar a encomenda a dar entrada. Depois de “entrar na encomenda” a nível 

informático e no respetivo código do armazenista, dá-se início à leitura ótica (através de um 

sistema de raios infravermelhos). Os primeiros produtos a serem lidos são os medicamentos 

termolábeis seguidos de todos os outros. 

A leitura é efetuada através do código de barras e introduz-se a quantidade enviada. 

No final da leitura confirma-se o prazo de validade dos medicamentos, ou de qualquer outro 

produto. Outro parâmetro verificado com muita atenção é o estado físico da embalagem, caso 

esta se encontre danificada ou haja derrame de produto como pode acontecer nos xaropes ou 

ampolas, tem que se fazer a devolução do medicamento para o fornecedor. 

À medida que se vão rececionando os MNSRM, tem de se calcular o preço dos 

mesmos segundo a política da FN. Depois de calculado o PVP o produto é marcado 

fisicamente com etiquetas autocolantes. 

Findo todo este processo, no sistema ficam contabilizados os totais com e sem IVA e é 

colocado em campo específico do sistema informático, a data da fatura e o respetivo número, 

para uma melhor rastreabilidade. Por fim a fatura é arquivada, para futuras consultas e para 

controlo da contabilidade. 

 

6.1.1.1. Receção de Benzodiazepinas 

Quando medicamentos deste grupo farmacoterapêutico são rececionados, deve ser 

verificado se junto com a fatura está uma requisição que indica precisamente o nome da 

substância ativa, o nome comercial, a dosagem, quantidade enviada e o número de unidades 

por caixa. Esta informação vem em duplicado, onde um exemplar é arquivado numa pasta 

específica, devidamente assinado pela DT ou farmacêutico responsável, e o outro também é 

assinado pela mesma e é reenviado para o armazenista. 
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6.1.1.2. Receção de Psicotrópicos e Estupefacientes 

A receção de medicamentos deste grupo é muito cuidadosa, pois têm de ter um 

controlo muito apertado quanto ao seu stock, bem como à sua dispensa. Juntamente com a 

fatura deve estar uma requisição que indica o nome da substância ativa, o nome comercial, a 

dosagem, quantidade enviada e o número de unidades por caixa. Este documento vem em 

duplicado, em que um é anexado a uma fotocópia da fatura onde consta a descrição do 

medicamento, e o outro é também arquivado, conjuntamente com toda a documentação 

anterior, num dossier criado para o efeito. Depois de rececionado o medicamento em questão 

é armazenado no armário por DCI da substância ativa. 

 

6.1.2. Devoluções 

A devolução é feita por diversos motivos, como o caso das embalagens danificadas, 

bem como, a entrega de produtos que vieram por engano na encomenda, quantidade superior 

à encomenda ou a expiração do prazo de validade, são outros motivos para a devolução de 

produtos ao fornecedor. A resolução destes pequenos problemas tem por base a emissão de 

uma nota de devolução em triplicado que descreve o motivo da devolução, sendo arquivado o 

triplicado na farmácia aguardando posterior nota de crédito, devolução em produto ou crédito 

do valor em causa, o original e o duplicado são enviados com o produto datados e assinados e 

sempre que possível com a cópia da fatura da compra (Anexo J). 

 

6.1.3. Armazenamento dos Medicamentos 

Depois de rececionados os medicamentos são arrumados nos locais pela ordem 

descrita anteriormente (compacto, zona de genéricos, armário dos externos, gavetas na zona 

de atendimento, etc.) (Anexo G e H). Utiliza-se o método do FEFO, ou seja, o que tiver prazo 

de validade mais curto é colocado a frente, para ser dispensado antes daqueles que tem um 

prazo de validade maior. Também tem de se ter em atenção os valores da humidade < 60% e 

da temperatura < 25ºC. 

Sempre que há stock excedente, todos os medicamentos e outros produtos são 

colocados no armazém que possui várias prateleiras para sua exposição de modo a facilitar a 

sua procura. 
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6.1.4. Controlo de Prazos de Validade 

Na FN, todos os meses é emitida uma lista com o nome dos medicamentos e produtos 

cujo prazo de validade expira nos três meses seguintes. Estes produtos são separados emitindo 

uma nota de devolução já referenciada, para os armazenistas. 

Outra forma de fazer o controlo é na receção do medicamento, em que na ficha do 

produto o prazo de validade é alterado em duas situações, quando não há produto em stock e 

quando o medicamento rececionado tem menor prazo de validade que os existentes em stock. 

 

6.2. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

 

De acordo com a legislação portuguesa o Decreto-lei nº 176/2006 de 30 de agosto – 

Estatuto do Medicamento, define medicamento como [11]: “Toda a substância ou associação 

de substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada 

no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação 

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

fisiológicas”. 

A dispensa de medicamentos tem sempre como base as necessidades do utente, qual o 

melhor medicamento que se enquadra na situação clínica do utente e principalmente que seja 

seguro para ele, para um bom aconselhamento é exigida uma correlação perfeita entre o 

profissional que dispensa, o medicamento dispensado e o utente que o solicita [12]. 

Exceder as expetativas e as necessidades do utente, deve ser a máxima de qualidade e 

de deontologia, a alcançar pelo profissional de farmácia, aquando do aconselhamento e 

dispensa de um MSRM, MNSRM, ou qualquer outro produto existente na farmácia. 

 

6.2.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos à Receita Médica 

Considera-se um MSRM, quando: 

 Apresenta risco para a saúde do doente se for utilizado sem vigilância médica; 

 Quando pode ser um risco para a saúde do doente se utilizado com frequência e em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destina; 
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 Quando contém substâncias ou preparações de substâncias que necessitam de ser 

melhor estudados quanto à sua atividade e possibilidade de desencadear reações 

adversas; 

 Quando se destina a ser administrado por via parentérica. 

Atualmente não existe comparticipação para os medicamentos que não sejam 

prescritos por receita eletrónica, salvo nas situações de exceção previstas na Portaria n.º 

198/2011, de 18 de maio, com entrada em vigor de 1 de agosto de 2011 [13]: 

 Falência do sistema informático; 

 Inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e valida anualmente 

pela respetiva ordem profissional; 

 Prescrição ao domicílio; 

 Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês. 

A prescrição médica pode ser feita através de uma receita eletrónica desmaterializada 

mais conhecida por receita sem papel ou por uma receita eletrónica materializada. Mas 

independentemente do modo de disponibilização da prescrição eletrónica, a receita deverá 

conter a seguinte informação, a validar, antes de ser efetuada a dispensa [12]: 

 Numeração; 

 Local de Prescrição; 

 Identificação do médico prescritor; 

 Identificação do Utente: nome; contacto; número de utente e de beneficiário 

(dependendo do seu sistema de saúde); letra ou subsistema identificativo da 

comparticipação; 

 Entidade financeira responsável; 

 Identificação do medicamento por: DCI, dosagem, forma farmacêutica, dimensão e 

número de embalagens.  

 Posologia e duração do tratamento; 

 Comparticipações Especiais (Anexo K); 

 Data da prescrição.  

Todos estes itens têm de ser verificados antes da dispensa e ainda se há alguma 

contraindicação na coadministração dos medicamentos prescritos, se a posologia e modo de 
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administração se adequa ao utente e se esses mesmos medicamentos se encontram disponíveis 

na farmácia e no mercado em geral. 

Na FN a dispensa de MSRM e MNSRM é feita com o auxílio do sistema informático 

anteriormente descrito, e que disponibiliza depois da introdução do código numérico ou 

atualmente o Código Nacional do Produto da DCI da substância, pois dá acesso a todos os 

medicamentos do mesmo grupo homogéneo que podem ser dispensados, o PVP, contém 

campos para a introdução do subsistema de saúde, dá acesso à ficha do utente onde podemos 

ver qual o historial medicamentoso do mesmo, entre outros campos para a correta dispensa da 

prescrição. 

 

6.2.1.1. Dispensa de Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias extremamente importantes para a 

medicina e as suas propriedades, desde que usadas de forma correta, podem trazer benefícios 

terapêuticos a um número alargado de situações de doença. Mas a sua dispensa é restrita pois 

os psicotrópicos e estupefacientes podem ser utilizados de forma ilícita, como por exemplo o 

tráfico. Por esta razão, é fundamental que sejam utilizadas no âmbito clínico e de acordo com 

indicações médicas [14]. A sua dispensa obedece a normas ainda mais rígidas que a dispensa 

de qualquer outro MSRM. A prescrição destes medicamentos na dose unitária é em tudo 

semelhante ao descrito anteriormente, mas ao contrário dos outros MSRM, esta só pode ter 

um tipo de medicamento deste grupo farmacoterapêutico prescrito, obedecendo na mesma à 

norma podendo ser prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento, ou até 12 

embalagens no caso de medicamentos de longa duração [12]. Quando é dispensado este tipo de 

medicamento, tem de se tirar uma cópia da receita que fica na farmácia arquivada com um 

registo de psicotrópico e estupefaciente. 

Aquando da dispensa o sistema informático tem um protocolo específico para este tipo 

de MSRM, ou seja assim que se introduz o código do medicamento, o sistema abre uma 

janela com determinados dados a serem preenchidos, designadamente, o nome e código do 

médico prescritor, número da prescrição, nome e morada do doente, nome e data de 

nascimento do adquirente, número, validade do cartão de cidadão e temos que arquivá-la 

durante 3 anos [12]. 
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6.2.2. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos à Receita Médica 

Inserem-se neste grupo de medicamentos, todos aqueles que se encaixem na definição 

de medicamento e não apresentem nenhuma das especificações que o classificam como 

sujeito a receita médica, anteriormente descritas. São medicamentos não comparticipados com 

registo no INFARMED, que se destinam ao tratamento de transtornos menores e de curta 

duração como por exemplo: cefaleias, obstipação, diarreia, febre, dores musculares, entre 

outros. 

É neste tipo de medicamentos que podem ocorrer casos de automedicação compulsiva, 

cabendo assim ao profissional de saúde avaliar a situação e o utente ao qual está a dispensar o 

medicamento tentando sempre aconselhá-lo da melhor forma e com precaução alertando-o de 

todos os perigos inerentes ao ato de estar a automedicar-se. 

Quando estamos a aconselhar e a dispensar este tipo de medicamentos deve-se sempre 

procurar saber um pouco da história clínica do utente para que se possam prevenir quaisquer 

tipos de erros, assim deve-se questionar se o utente tem algum problema de saúde crónico ou 

se faz alguma terapêutica medicamentosa que possa interagir com o que lhe vamos dispensar. 

Existem determinados grupos de risco com os quais se deve ter especial atenção, são 

eles, grávidas, lactantes, insuficientes cardíacos, insuficientes respiratórios, insuficientes 

hepáticos, insuficientes renais, diabéticos, asmáticos, hipertensos, crianças, idosos, epiléticos, 

entre outros. 

 

6.2.3. Aconselhamento e Dispensa de Outros Produtos de Saúde 

Na FN existe uma grande diversidade, no que diz respeito a produtos dietéticos, 

compostos vitamínicos e revitalizantes do organismo. No que diz respeito à puericultura 

existem variadíssimos tipos de leite para latentes, papas, todos os acessórios para alimentação, 

produtos de higiene e limpeza e também brinquedos. 

Na área da ortopedia os produtos existentes na FN são imensos, abrangendo uma 

grande área de procura deste tipo de equipamentos. 

O facto da FN se situar numa zona ainda hoje muito ligada à agricultura e à criação de 

animais, bem como, de animais de companhia é muito usual a procura de medicamentos 

veterinários, em que os mais solicitados são sempre desparasitantes internos e externos, 

anticoncecionais para gatas e cadelas, entre outros. Aquando da dispensa destes produtos 
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deve-se sempre ter em conta o aconselhamento do correto uso destes medicamentos a bem da 

Saúde Pública. Importa realçar os cuidados a ter no relacionamento direto e indireto com os 

animais, uma vez que estes podem ser portadores de doenças transmissíveis ao homem, 

especialmente quando os mesmos estão em contacto com crianças, assim como a importância 

do cumprimento do plano de vacinação para que se possa disfrutar em segurança do 

relacionamento entre o ser humano e o animal. 

Ao longo do meu estágio foram as vezes em que tive a oportunidade, não só de 

dispensar MSRM, seguindo todas as normas até aqui descritas, como também dispensei 

MNSRM, e fui também solicitada para aconselhar produtos das mais diversas áreas, 

aprofundando o conhecimento adquirido no âmbito de algumas unidades curriculares como 

Farmácia Veterinária, Dermofarmácia e Cosmética, Dispositivos Médicos, Fitoterapia e 

Homeopatia, entre outras. 
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7. CONFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DO RECEITUÁRIO 

 

7.1.  TRATAMENTO DO RECEITUÁRIO 

 

As prescrições são processadas informaticamente, pois depois de se efetuar a dispensa 

dos medicamentos o sistema informático adotado na FN imprime um recibo / fatura para dar 

ao cliente, depois de carimbado e assinado e temos de colocar a prescrição na impressora para 

que seja impresso no seu verso o documento de faturação que iá ser posteriormente 

verificado, aquando das receitas de papel.  

O recibo / fatura entregue ao utente tem imprimindo os seguintes dados: 

 Identificação da farmácia e do DT; 

 Nº do recibo e data; 

 Nome do utente, morada, nº de contribuinte e nº de beneficiário; 

 PVP, comparticipação, preço líquido e o IVA; 

 Nome dos medicamentos e quantidades; 

 Rubrica de quem atendeu e carimbo da farmácia. 

O documento de faturação impresso no verso da prescrição tem os seguintes dados: 

 Identificação da Farmácia; 

 Data; 

 Nome dos medicamentos e quantidade dispensada; 

 PVP, comparticipação e preço a pagar pelo utente; 

 Organismo; 

 Nº de lote; 

 Nº da receita; 

 Código de trabalho de quem dispensou os medicamentos; 

 Assinatura do utente. 

Ao longo do dia todos os itens acima descritos são verificados, em zona própria, pelos 

farmacêuticos, pois na FN são eles que têm a responsabilidade da conferência do receituário. 
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7.2.  ENTREGA DO RECEITUÁRIO 

 

Depois de verificadas, as receitas são agrupadas em conjuntos de trinta receitas, isto é, 

dentro do mesmo lote o sistema informático está programado para emitir receitas de um a 

trinta, mas o último lote pode não ter precisamente trinta receitas dependendo das receitas do 

mês. No caso das receitas eletrónicas o processo ocorre informaticamente. Depois de 

conferidas, contadas e agrupadas por organismo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), são 

posteriormente enviadas para o Centro de Conferência de Faturas do Serviço Nacional de 

Saúde (CCF) até ao dia dez de cada mês, juntamente com: 

Verbete de identificação do lote; 

 Carimbado pela farmácia e anexado a cada 30 receitas (lote); 

 Identifica a farmácia e tem o respetivo código da Associação Nacional de 

Farmácias (ANF) / Associação de Farmácias Portuguesas (AFP); 

 Mês e ano; 

 Código – tipo e nº sequencial de lote; 

 Organismo – nome e sigla (por exemplo - SNS 01); 

 Valor total do lote correspondente e a: PVP, comparticipação dos utentes e 

comparticipação do Estado. 

Relação resumo dos lotes:  

 Identifica todos os lotes de um dado organismo; 

 Emitida em triplicado no caso de subsistemas para ANF/AFP; 

 Vai anexada ao receituário. 

Fatura mensal de medicamentos, emitida em quadruplicado: 

 Identificação da farmácia e código da ANF/AFP; 

 Nº da fatura; 

 Mês e ano; 

 Organismos e nº de lotes; 

 Valor total de PVP; 

 Comparticipação dos utentes; 

 Comparticipação do Estado; 

 Data (último dia de cada mês); 

 Carimbo e assinatura do DT. 
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O receituário é entregue no CCF para ser conferido, podendo não ser aceite no CCF, 

pois pode este considerar a prescrição incorreta. O CCF devolve dois exemplares da faturação 

devidamente assinados e carimbados, um é enviado para a AFP e outro é enviado para a 

farmácia (contabilidade). 

 

7.3.  REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO 

 

Os utentes do SNS têm regimes de comparticipação diferentes, como o Regime Geral 

que contempla todos os utentes do SNS e trabalhadores migrantes, o Regime Especial em que 

são abrangidos os pensionistas com pensões não superiores ao ordenado mínimo nacional, os 

Doentes Profissionais.  

A AFP fez um Mapa de Comparticipações Especiais (Anexo K), para as patologias 

especiais, como por exemplo o caso da dor crónica oncológica moderada a forte em que a 

comparticipação especial na farmácia é a 90%, na doença de Alzheimer ou demência de 

Alzheimer tem de comparticipação especial 37% quando prescritos por Neurologista ou 

Psiquiatra, entre outras patologias. 
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8. SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS 

 

Na FN existe uma sala onde os utentes têm a oportunidade de realizarem a medição de 

determinados parâmetros bioquímicos, que são avaliados através de equipamento adequados 

para tal. A medição é feita através da obtenção de uma amostra de sangue que para a qual, é 

feita uma punção capilar ao utente com uma lanceta descartável, o seu sangue é recolhido 

para um capilar. Com a ajuda de uma espécie de pipeta que recebe o capilar, distribui-se a 

amostra numa tira de medição que se introduz no aparelho. Dependendo do tipo de teste 

realizado assim varia o tempo para se obter o resultado. 

O colesterol e a glicémia são os parâmetros mais requeridos, pois a preocupação pela 

prevenção de doenças cardiovasculares e o controlo da diabetes, está cada vez mais emergente 

entre os nossos utentes. Os parâmetros bioquímicos são avaliados segundo os valores 

descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Valores de referência dos parâmetros bioquímicos. 

PARÂMETROS BIOQUÍMICOS VALORES DE REFERÊNCIA 

Colesterol Total [15] <190 mg/dL 

Triglicéridos 8h de Jejum [15] <150 mg/dL 

Glicémia Em Jejum [16] <110 mg/dL 

Glicémia Pós-Prandial [16] <145 mg/dL 

Ácido Úrico – Homem [17] <7 mg/dL 

Ácido Úrico – Mulher [17] <5,7 mg/dL 

INR – Fator de Coagulação [18] 

INR próximo de 1 mg/dL; exceto aquando 

tratamento anticoagulante oral: 

 INR 2-3: prevenção e tratamento de 

tromboses venosas, embolias pulmonares e 

sistémicas; 

 INR 3-4,5: próteses valvulares mecânicas e 

embolias sistémicas recidivantes. 

 

A glicémia é outro valor bioquímico avaliado através do glicosímetro, (Anexo L) em 

que apenas é necessária uma menor quantidade de amostra de sangue para a medição deste 

parâmetro [16]. O colesterol também é medido aqui na FN através do aparelho Accutrend Plus 

(Anexo M). 
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Outra medição muito solicitada é a medição da pressão arterial, pois uma grande parte 

daa população portuguesa apresenta hipertensão arterial (HTA). Esta é medida com o auxílio 

de um tensiómetro (Anexo N) e tendo como referência os valores descritos na Tabela 4 [19]. 

 

Tabela 4 - Valores de referência para a pressão arterial. 

CLASSIFICAÇÃO P. SISTÓLICA 

(mmHg) 

P. DIASTÓLICA 

(mmHg) 

Ótima <120 <80 

Normal  120-129 80-84 

Normal – Alta 130-139 85-89 

HTA – Grau I 140-159 90-99 

HTA – Grau II 160-179 100-109 

HTA – Grau III ≥180 ≥110 

    Fonte: Norma da DGS, Hipertensão Arterial: definição e classificação [19] 

 

8.1.  VALORMED 

 

A VALORMED representa a Sociedade responsável pela gestão dos resíduos de 

embalagens e medicamentos fora de uso. O seu objetivo principal é gerir um sistema que leve 

a uma maior recolha e valorização energética de embalagens de medicamentos fora de uso. 

Procura-se assim minimizar o impacto ambiental negativo destes resíduos, processando a sua 

recolha e respetivo tratamento, para que estes não estejam tratados como qualquer outro 

resíduo urbano [20]. 

As farmácias são o elo de ligação do programa com o público em geral, sendo o local 

de entrega destes medicamentos eleito para este serviço.  

Na FN estes resíduos são colocados em contentores fornecidos para o efeito, que 

quando estão completos são fechados, selados, identificados e pesados, sendo posteriormente 

recolhidos e enviados à VALORMED que irá proceder ao seu tratamento (Anexo O). 
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CONCLUSÃO 

 

Durante o período de estágio tive oportunidade de estar em contacto com várias 

realidades, isto é, tive a oportunidade de estagiar no primeiro semestre num hospital privado, 

e no segundo semestre a perspetiva de estagiar numa pequena farmácia. Ambos os estágios 

foram bastantes enriquecedores a nível pessoal e profissional, uma vez que consegui pôr em 

prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso, mas também porque me 

deparei com situações novas e diferentes. 

À semelhança dos estágios anteriores tentei ser autónoma em todas as atividades, 

apesar de ter sentido mais responsabilidade que só fez com que fosse mais perfeccionista e 

evoluísse como pessoa e com futura profissional. Á medida que novas situações ou dúvidas 

surgiam tinham sempre as supervisoras prontas a ajudar bem como todos os outros 

colaboradores. 

O facto de ter estagiado na farmácia hospitalar de um hospital privado fez me estar em 

contacto com novas realidades. É de salientar que este estágio contribui imenso para a minha 

formação profissional, pois tive a oportunidade de estar em contacto com diversos 

dispositivos médicos e também pude compreender melhor o circuito do medicamento. 

A farmácia comunitária é cada vez mais nos dias de hoje uma alternativa segura na 

prestação de cuidados de saúde, pois maioritariamente os utentes dirigem-se à sua farmácia 

antes de procurarem um médico, o centro de saúde e até mesmo o hospital. 

A farmácia comunitária deve cada vez mais apostar em profissionais qualificados para 

que se exceda e satisfaça as necessidades da sua população, que se por um lado está mais 

exigente e com maiores conhecimentos, tem por outro lado, uma população mais envelhecida 

com maiores dificuldades tanto físicas, mentais, mas maioritariamente, dificuldades 

económicas. No decorrer do meu estágio fui muitas vezes confrontada com utentes que 

embora tivessem uma prescrição completa, apenas pediam o medicamento que lhe fazia mais 

falta, ou então pediam dos medicamentos genéricos mais baratos, sendo esta a realidade dos 

dias de hoje. 

O Estágio de Integração à Vida Profissional correspondeu na íntegra às minhas 

expetativas, fui muito bem recebida por toda a equipa tanto em ambiente de farmácia hospital 

bem como comunitária, fazendo-me sentir cada vez mais como membro integrante da mesma. 

Tive a oportunidade de participar em todas as atividades propostas no plano de estágio, no 
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âmbito da farmácia comunitária exceto na preparação de medicamentos manipulados pois a 

FN não prepara nenhum. Todas estas atividades foram enriquecedoras, tanto para aumentar os 

meus conhecimentos teóricos e práticos, mas também para fomentar a minha interlocução 

com os utentes nas mais variadas situações. 

Este estágio serviu para que eu me apercebesse que realmente é esta a realidade de 

vida que eu quero para mim, o contato com o público, o confronto com situações muitas vezes 

novas em que o trabalho de pesquisa é necessário, o interagir no mesmo espaço com pessoas 

com realidades de vida muitas vezes tão diferentes, mas principalmente sentir, no fim do dia, 

que ajudei alguém a superar uma dificuldade, ou a minimizar o sofrimento de alguém nem 

que fosse com um sorriso ou uma palavra mais afável. 

 Posso assim concluir que após a realização de 840h de Estágio de Integração à Vida 

Profissional em duas áreas de intervenção diferentes, posso afirmar que atingi os objetivos 

proposto inicialmente, compreendendo assim melhor a importância do papel de TF. 

Considero ainda que este foi um estágio muito produtivo e importante para a minha formação 

enquanto futura profissional de saúde e TF, dada toda a aprendizagem que me foi 

proporcionada. 
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ANEXO A – Pedido de Distribuição Tradicional 
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Anexo B – Transferências 
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ANEXO C – Medicamentos LASA  
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ANEXO D – Medicamentos de Alerta Máximo 
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ANEXO E – Zona de Atendimento 
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ANEXO F – Gabinete de Atendimento Personalizado 
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ANEXO G – Armazém 
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ANEXO H – Zona de Armazenamento de Medicamentos Termolábeis  
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ANEXO I – Receção e Conferência de Encomendas 
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ANEXO J – Nota de Devolução 
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ANEXO K – Mapa de Comparticipações Especiais  
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ANEXO L – Glicosímetro 
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ANEXO M – Aparelho de Medição do Colesterol 
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ANEXO N – Tensiómetro 
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ANEXO O - VALORMED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




