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INTRODUÇÃO
O estágio curricular em Farmácia Comunitária surge no âmbito do Mestrado Integrado em
Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e tem como objetivos
a aquisição de competências técnicas e exigências deontológicas da profissão necessárias para a
integração no contexto profissional da atividade farmacêutica, bem como a formação adequada ao
exercício farmacêutico.
A Farmácia Comunitária é um espaço de saúde, no qual o farmacêutico exerce a essência
da sua atividade, quer seja na dispensa de medicamentos, quer seja na dispensa de outros
produtos de saúde, devendo sempre assegurar o fornecimento de informação adequada, o
aconselhamento ao utente e a monitorização do resultado da terapêutica.
Cabe ao Farmacêutico, enquanto profissional de saúde, promover programas de educação
para a saúde, contribuindo para a salvaguarda da Saúde Pública, promovendo a dispensa racional
e económica e, ainda, o uso correto dos medicamentos.
Deste modo, o estágio em Farmácia Comunitária tem como objetivo conjugar os
conhecimentos teóricos adquiridos na faculdade, com a prática, permitindo o contacto e a inserção
na realidade profissional, nas suas várias vertentes.
O relatório que se apresenta de seguida pretende refletir alguns dos conhecimentos
adquiridos ao longo do meu estágio curricular na Farmácia Roma, em Braga, que marca a
transição da vida estudantil para uma vida profissional séria, responsável e em constante
formação, bem como a minha passagem pelas diferentes vertentes da atividade farmacêutica que
envolveu: receção de encomendas, organização do receituário, determinação de parâmetros
fisiológicos e bioquímicos, dispensa de medicamentos e aconselhamento farmacêutico ao utente.
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CAPÍTULO I
ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA
1. Localização da Farmácia
A Farmácia Roma situa-se na Rua dos Chãos nº 111, 4710 – 230 Braga, em pleno centro
da cidade.
2. Horário de Funcionamento e Serviços Prestados
Atualmente a Farmácia Roma labora de segunda-feira a sábado das 9:00 às 20:00 horas,
estando aberta durante o período de almoço. Deste modo, garante aos utentes maior flexibilidade e
disponibilidade, possibilitando a ida à Farmácia no horário que lhes seja mais conveniente e,
consequentemente, um atendimento com maior qualidade.
Além do período de funcionamento semanal normal, a Farmácia realiza turnos de serviço
permanente a cada 13 dias, em funcionamento ininterruptamente, desde a hora de abertura até à
hora de encerramento do dia seguinte.
3. Espaço Exterior da Farmácia
De acordo com as Boas Práticas de Farmácia (BPF), o exterior
deve ser característico e profissional, facilmente visível e identificável. O
exterior da Farmácia Roma, (fig.1), obedece a estes requisitos,
apresentando: cruz verde colocada perpendicularmente à fachada do
edifício, iluminada sempre que a farmácia se encontra a funcionar em
horário normal ou de serviço; letreiro identificativo com a inscrição

Fig. 1 Espaço exterior da Farmácia

“FARMÁCIA”; placa exterior com o nome da farmácia e do diretor técnico (DT); informação sobre o
horário de funcionamento da Farmácia colocada de forma visível; e, informação que assinala as
Farmácias do município que se encontram em regime de serviço permanente.[1]
4. Espaço Interior da Farmácia
As Farmácias devem dispor de instalações adequadas a
garantir

a

preparação,

conservação

e

segurança

dos

medicamentos, assim como a acessibilidade, comodidade e
privacidade dos utentes e do respetivo pessoal.[2] Ou seja,
necessita que a farmácia possua a estrutura adequada para o
cumprimento das suas funções.

[1]
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Respeitando a Deliberação n.º 2473/2007 de 24 de Dezembro, a Farmácia Roma possui
uma área útil total mínima de 95 m2 e as seguintes divisões de caráter obrigatório:
 Sala de atendimento ao público com, pelo menos, 50 m2, (fig.3);
 Armazém com, pelo menos, 25 m2;
 Laboratório com, pelo menos, 8 m2;
 Instalações sanitárias com, pelo menos, 5m2;
 Gabinete de atendimento personalizado, (fig.6), para a prestação dos serviços a que
alude a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro, com, pelo menos, 7 m2. [3]
A Farmácia Roma apresenta ainda as seguintes divisões facultativas:
 Gabinete de Direção Técnica, onde é feita a gestão e a atividade contabilística pela
Direção Técnica. É aqui onde são recebidos os Delegados de Informação Médica;
 Sala destinada aos colaboradores onde se guardam as batas do pessoal da Farmácia;
 Quarto de descanso
4.1 Área de Atendimento ao Público
A Farmácia Roma possui 5 balcões de atendimento ao
público destinados à venda de medicamentos sujeitos ou não a
receita médica (MSRM e MNSRM), produtos de dermofarmácia
e cosmética e aconselhamento. Atrás de cada balcão
encontram-se diversos produtos de saúde entre os quais
vitaminas, produtos naturais, produtos para cabelo, produtos de

Fig. 3 Área de atendimento ao público

cosmética. Também se encontram medicamentos destinados a aliviar os sintomas de gripe, tosse e
constipação, medicamentos homeopáticos, pastilhas, sistemas transdérmicos utilizados em
terapêuticas de cessação tabágica. Existem, ainda, cremes utilizados para alívio de dores
musculares, escovas e pastas de dentes e artigos para limpeza da boca e fixação de placas.
No átrio da Farmácia, as prateleiras apresentam produtos de cosmética de várias marcas
nomeadamente: Mustela®, Neutrogena®, Aveeno®, Ávene®, Roche Posay®, Vichy®, Roc®, Lierac®,
Phyto®, entre outros. Ainda, biberões, chupetas e artigos para alimentação pediátrica, calçado e
dispositivos médicos.
Nos lineares e gôndolas existentes ao longo do espaço de atendimento ao público também
se podem encontrar diversos MNSRM e produtos de saúde, com rotação dependente da
sazonalidade, por exemplo: protetores solares, produtos dietéticos, cremes de mãos, pés e
calosidades, dependendo da altura do ano em que estes são mais procurados, incluindo também
artigos em promoção. Pode-se, ainda, encontrar um conjunto de cadeiras almofadadas (fig.4), uma
balança eletrónica/tensímetro que regista o peso corporal, a altura, o IMC e a tensão arterial e um
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suporte físico destinado à disposição de panfletos e revistas informativas e
gratuitas que também variam de forma sazonal.
Esta Farmácia possui, ainda, uma sala destinada a assessoramento de
nutrição (com periocidade de 15 em 15 dias), onde também se efetua a
determinação de vários parâmetros fisiológicos e bioquímicos e onde os utentes
conversam mais calmamente, consoante a necessidade do momento.
Esta zona, na sua totalidade, ocupa 73 m2 da área da Farmácia.
Fig. 4 Sala de espera

4.2 Armazém
O armazém (fig.5) destina-se ao armazenamento de produtos de saúde
que chegam por intermédio de encomendas realizadas diretamente à indústria
de distribuição grossista, pré-grossista ou à própria indústria farmacêutica. Aqui
encontram-se devidamente divididos, por prateleiras, todos os MNSRM e
produtos de saúde que existem em excesso de stock e que não cabem na zona
de atendimento e/ou no robot da Farmácia. No caso dos MSRM e de alguns
MNSRM, estes são acomodados no robot, tema que será abordado com mais
Fig. 5 Armazém

pormenor no decorrer deste relatório. No armazém também se encontram

diferentes tamanhos de dispositivos médicos, calçado e papas.
4.3 Gabinete de Atendimento ao Público
Em conformidade com a Portaria n.º 1429/2007 de 2 de
Novembro, esta área é destinada à execução de meios auxiliares
de diagnóstico e terapêutica, separada da área de atendimento
ao

público,

permitindo

estabelecida com o utente.

a
[4]

confidencialidade

da

conversa

É neste espaço que se realizam os

seguintes serviços: determinação quantitativa do colesterol

Fig. 6 Gabinete de atendimento personalizado

total, dos triglicerídeos, da glicemia capilar, pressão arterial e realização de testes de gravidez.
Para a prestação destes serviços farmacêuticos, esta divisão apresenta uma mesa com
duas cadeiras, assim como todo o material necessário para os serviços em questão.
4.4 Laboratório
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Segundo a Portaria 594/2004 de 2 de Junho, “as operações de
preparação,

acondicionamento,

medicamentos

manipulados

rotulagem

deverão

e

efetuar-se

controlo
num

de

espaço

adequado, concebido para estes fins e localizado no interior da
Farmácia ou do serviço farmacêutico hospitalar designado por
Fig. 7 Laboratório

laboratório”.

[5]

A Farmácia Roma encontra-se de acordo com as

especificações presentes nesta portaria, apresentando características de iluminação, temperatura e
humidade adequadas.
A Farmácia Roma apresenta o equipamento mínimo de existência obrigatória, nas melhores
condições e devidamente calibrado, de acordo com a Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de
Dezembro, nomeadamente: alcoómetro; almofarizes de vidro e porcelana; balança de precisão
sensível ao miligrama; banho de água termostatizado; cápsulas de porcelana; copos de várias
capacidades; espátulas metálicas e não metálicas; funis de vidro; matrazes de várias capacidades;
papel de filtro; papel indicador pH universal; pedra para a preparação de pomadas; pipetas
graduadas de várias capacidades; provetas graduadas de várias capacidades; tamises FPVIII, com
abertura de malha 180 lm e 355 lm (com fundo e tampa); termómetro; e, vidros de relógio. Todos
estes

materiais/equipamentos

apresentam-se,

imprescindivelmente,

em

excelente

estado

operacional e de limpeza, encontrando-se devidamente acondicionados quando não utilizados. [6]
Na preparação de manipulados são usadas diversas matérias-primas (armazenadas,
organizadas e devidamente rotuladas nos armários do laboratório, em função das suas
características físico-químicas). No entanto, por razões de segurança e saúde pública, o
INFARMED definiu, por deliberação, o conjunto de substâncias proibidas (como consta na
deliberação n.º1498/2004, 7 de Dezembro) e permitidas na preparação e prescrição de
medicamentos manipulados. [7]
O laboratório apresenta, ainda, uma zona destinada a toda a Bibliografia (por ex.
Farmacopeia Portuguesa VIII e os seus suplementos, Formulário Galénico Português, entre
outros), ao registo de aquisição de todas as matérias-primas e materiais, e ao registo de todos os
manipulados efetuados bem como a respetiva ficha de preparação (ANEXO I).
4.5 Robot
Portugal é o segundo país da Europa com mais robots nas farmácias, logo
a seguir à Alemanha, que é a “pátria” da robotização aplicada.

[8]

A Farmácia Roma

é uma das farmácias que utiliza este sistema robotizado, nomeadamente
Apostore®.
O principal objetivo do robot é facilitar o dia-a-dia dos farmacêuticos,
Fig. 8 Robot da Farmácia
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tornando-o mais disponível para o atendimento direto dos utentes, dado que a chegada do
medicamento ao balcão é feita automaticamente (neste caso, através de três terminais que se
encontram atrás dos balcões sendo que cada balcão tem um terminal associado). Este permite
também um controlo de stocks, prazos de validade e fazer a arrumação e gestão dos
medicamentos.
Para introdução dos vários produtos no robot é necessário o seguinte procedimento: 1)
introdução da validade do medicamento por parte do utilizador; 2) leitura da referência do
medicamento por código de barras; 3) embalagem colocada no tapete rolante de entrada onde são
medidas as dimensões da embalagem por ultrassom; 4) manuseamento da embalagem por parte
do braço robotizado e arrumação na respetiva prateleira.
5. Recursos Humanos
Como em qualquer organização, os recursos humanos são fundamentais para o sucesso da
farmácia comunitária. O atendimento cuidado, especializado e diferenciado aos utentes constitui o
aspeto fulcral do exercício da atividade farmacêutica, indo de encontro ao atual modelo de gestão
da farmácia comunitária, que visa a fidelização do utente como o meio para a prestação de
melhores cuidados de saúde e de um correto acompanhamento farmacêutico.
De acordo com a legislação em vigor cada farmácia deve dispor de, no mínimo, de dois
farmacêuticos: o diretor técnico, responsável pelo correto funcionamento da farmácia e
cumprimento de todas as normas a que as farmácias estão sujeitas, e o farmacêutico adjunto de
substituição. [3]
Assim, a Farmácia Roma é constituída por uma equipa profissional, que assegura um
serviço eficiente e com a máxima qualidade à comunidade, sendo composto atualmente por:
Dr.ª Susana Gabriela Alves Pereira de Castro (Diretora Técnica)
Dr.ª Helena Dinis (Farmacêutica Substituta)
Dr. António Fernandes (Farmacêutico)
Dr.ª Sandra Ferreira (Farmacêutica)
Carlos Palha (Ajudante Técnico)
José António Teixeira (Ajudante Técnico)
D. Lurdes (Apoio de Limpeza)
Sr. Marques (Apoio de Gestão)
Durante o meu estágio tive ainda a oportunidade de trabalhar com mais uma grande colega:
Dr.ª Ana Cristina Freitas.
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CAPÍTULO II
BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO
1. Publicações de Existência Obrigatória nas Farmácias
A Farmácia comunitária deve dispor de fontes de informação variadas, fidedignas e
atualizadas por forma a que o farmacêutico possa dar resposta a novas questões ou situações
expostas pelos utentes e mantenha os seus conhecimentos atualizados.
Nas bibliotecas das Farmácias, existem assim, publicações de existência obrigatória,
publicações recomendadas e publicações complementares. Durante o meu estágio na Farmácia
Roma, pude contactar com vários exemplares de fontes de informação de existência obrigatória
como: Farmacopeia Portuguesa IX e respetivos suplementos e Prontuário Terapêutico 10ª edição
(2011). São ainda de existência obrigatória o Livro de Reclamações e as Fichas de Preparação de
Manipulados.
2. Centros de Informação e Documentação Nacionais e Internacionais
Um Centro de Informação de Medicamentos é um serviço destinado a proporcionar
informação objetiva, independente e em tempo útil, sobre medicamentos, dispositivos médicos e
outros produtos farmacêuticos da responsabilidade dos profissionais especializados.
São exemplos de Centros de Informação e Documentação Nacionais: CIMI (Centro de
Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde do INFARMED), CEDIME (Centro de
Documentação e Informação de Medicamentos da ANF), CIAV (Centro de Informação Antivenenos
do INEM), entre outros.
Existem também outros centros de pesquisa igualmente credíveis e acessíveis online como:
PubMed

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed),

CDC

(www.infarmed.pt), ANF (www.anf.pt).

CAPÍTULO III
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA
1. A Segurança e Informática na Farmácia
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A Farmácia Roma apresenta um circuito interno fechado
de monitorização e registo de todas as imagens de vídeo
captadas ao longo de cada dia, pelas diferentes câmaras de
vigilância. Este sistema constitui, em conjunto com o sistema de
alarme de proteção do edifício, um desincentivo a potenciais
Fig. 9 Grafismo do sistema operativo
Sifarma® Clássico (vista MENU GERAL)

atividades criminosas.

Hoje em dia, é praticamente inconcebível a ideia de uma Farmácia sem o apoio informático.
Os sistemas informáticos permitem responder às necessidades das farmácias, no que diz respeito
à gestão de stocks, vendas e faturação, permitindo também realizar inventários e consultar dados
estatísticos. Deste modo, economiza-se tempo e permite-se um maior rigor na prestação de
serviços.
A Farmácia Roma tinha como software de apoio à atividade farmacêutica, desde o início do
meu estágio e até dia 20 de Maio, o Sifarma® Clássico. Atualmente tem como software o Sifarma®
2000.
2. Gestão de Stock, Ponto de Encomenda e Critérios de Aquisição
O bom funcionamento da uma Farmácia está dependente de um conjunto de procedimentos
técnicos, administrativos e económicos que permite ter disponíveis e em momento oportuno os
medicamentos na quantidade e qualidade desejáveis. Assim, cabe ao farmacêutico gerir os stocks
existentes e o aprovisionamento dos medicamentos e produtos de saúde que considera mais
adequados, tendo em conta aspetos como a localização da Farmácia, as características da
população que recorre à Farmácia, os hábitos de prescrição médica, a rotatividade dos produtos, a
época do ano, e a capacidade de armazenamento da Farmácia. Com isto rentabiliza-se o espaço
físico da Farmácia, diminuindo o custo das existências.
3. Fornecedores e Normas Legais de Aquisição
As Farmácias podem realizar as suas encomendas às indústrias farmacêuticas, às
indústrias de distribuição pré-grossista e grossista.
Deste modo, as Farmácias deparam-se com a possibilidade de selecionar as empresas com
quem pretendem laborar, estudando e avaliando para tal as condições que cada uma tem para
oferecer. O processo de seleção dos fornecedores é feito pela DT, dependendo de critérios como:
qualidade do serviço prestado; cumprimento das horas de entrega acordadas; capacidade de
aceitar alterações; preços competitivos; descontos comerciais e bonificações de produto; entre
outros.

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto
Ana Sofia Simões

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Roma 19
Fevereiro a Maio 2013
A Farmácia Roma labora com as seguintes entidades de distribuição de medicamentos: A.
Sousa & Cª., Lda; Botelho & Rodrigues; OCP – Portugal Produtos Farmacêuticos, S.A.; Cofanor –
Cooperativa dos Farmacêuticos do Norte, C.R.L.; e, também, Medicanorte – Medicamentos do
Norte, Lda.
Esta diversidade de fornecedores permite à Farmácia preços mais competitivos e evita a
rutura de stocks.
Para além destas entidades, a Farmácia Roma faz, por vezes, compras diretamente aos
laboratórios, fabricantes ou seus representantes.

CAPÍTULO IV
ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO
A primeira fase do estágio compreendeu o contacto com as encomendas, nomeadamente
na sua receção e verificação. Este período inicial permitiu, assim, uma maior proximidade com os
vários produtos de saúde existentes nas farmácias e os medicamentos em si, para melhor
reconhecimento dos princípios ativos, associação às marcas comerciais e à extensa gama de
genéricos existentes.
Por outro lado, esta fase permitiu também conhecer os principais fornecedores com os
quais as Farmácias podem laborar.
1. Realização de Encomendas
Na Farmácia Roma realizam-se encomendas duas vezes por dia (uma ao fim da manhã até
às 14:00 horas e outra ao fim da tarde até às 20:00 horas) aos principais fornecedores dos
produtos em falta, assinalados com um intervalo de stock mínimo e máximo consoante a maior ou
menor saída, assegurando a existência dos produtos e, deste modo, a satisfazer as necessidades
dos utentes.
Cada produto tem um stock mínimo e um stock máximo e, quando o stock mínimo é
atingido, o próprio sistema (Sifarma® Clássico) gera uma proposta de encomenda, que é depois
analisada pelo farmacêutico responsável por esta função. Depois de verificados os produtos, as
quantidades, os fornecedores e, se necessário, efetuadas as devidas alterações, a transmissão de
cada encomenda é feita via modem para os fornecedores habituais.
Por vezes, e para além das duas habituais encomendas diárias, existe ainda a possibilidade
de realizar encomendas urgentes, por telefone ou fax, de forma a responder a procuras pontuais e
específicas para um dado medicamento ou produto de saúde, sempre que o utente demonstre
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disponibilidade para aguardar ou para regressar à farmácia após um determinado período de
tempo de espera suficiente para que o pedido seja entregue nas instalações.
No caso em que um determinado medicamento ou produto de saúde se encontra esgotado
em todos os armazenistas e se faz o pedido diretamente ao laboratório deve-se preencher uma
nota de encomenda, devidamente assinada e carimbada pelo farmacêutico. Na Farmácia Roma,
estas notas de encomenda, muito importantes na conferência da fatura aquando da receção da
respetiva encomenda, são enviadas via fax.
2. Receção e Conferência de Encomendas
Ao longo do dia, a Farmácia Roma recebe várias encomendas provenientes dos diversos
fornecedores com os quais labora. Cada encomenda tem a si acoplada a respetiva guia de
remessa ou fatura, devidamente identificada com o fornecedor, a Farmácia, a data e as
características dos produtos recebidos pela Farmácia. No momento da receção de cada
encomenda, o farmacêutico responsável deve verificar as seguintes características: o código dos
produtos, a quantidade pedida e enviada, o seu PVF, o seu PVP e o prazo de validade. Após
finalizada a receção de cada encomenda os stocks são automaticamente atualizados e todas as
faturas são depois arquivadas na documentação da Farmácia. (ANEXO II e III)
No caso específico em que determinada encomenda contém alguma benzodiazepina, o
duplicado da fatura deve ser arquivado num dossier apropriado. Neste duplicado deve-se anotar o
número gerado pelo sistema operativo aquando da entrega e digitação do nº da fatura da
encomenda em questão. (ANEXO IV)
Quando um produto está esgotado e/ou não foi enviado na quantidade pedida aparece a
quantidade que a Farmácia pediu e na quantidade enviada aparece o número zero. Nalguns casos,
em vez do número zero pode ler-se “falta de momento” ou “esgotado no laboratório”.
3. Critérios de Armazenamento e Controlo dos Prazos de Validade
As condições de armazenamento dos produtos de saúde e, em particular, dos
medicamentos devem ser controladas tendo em especial atenção a temperatura e humidade. É
considerada uma temperatura adequada de armazenamento valores na ordem dos 25ºC +/- 1ºC e
de humidade relativa inferiores 60%. Os medicamentos (por ex. vacinas, insulinas e alguns colírios)
cuja temperatura de armazenamento deve estar compreendida entre 2 e 8ºC são colocados
imediatamente no frigorífico. Alguns dos produtos farmacêuticos e MNSRM que legalmente podem
ser expostos ao público situam-se no átrio da Farmácia nos lineares, gôndolas ou gavetas e os
seus excessos de stock em armazém (nomeadamente no robot). Relativamente a estes produtos, o
armazenamento é feito tendo em conta o método FEFO (first expired first out), ou seja, os produtos
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são colocados de forma estratégica para que os que expirem primeiro sejam os primeiros a ser
vendidos.
Mensalmente, com o objetivo primordial de controlar os medicamentos e produtos de saúde
integrantes do stock da Farmácia, são realizados controlos de inventário, no sentido de verificar o
prazo de validade e o estado de conservação dos diferentes produtos. Para o efeito, são emitidas
listagens dos produtos cujo prazo de validade se encontra perto do término (três meses antes do
limite), tendo por base o upload de informação referente aos prazos de validade de cada produto,
introduzidos no software, no momento da receção das encomendas. Sempre que se verifique a
situação indicada anteriormente, para um ou vários produtos, o profissional de saúde responsável,
separa-os do restante stock da Farmácia, evitando que sejam dispensados, com o objetivo de se
realizarem as devidas devoluções.
Na Farmácia Roma são atendidos todos os critérios de armazenamento previstos por lei
assim como todos os procedimentos necessários ao controlo do prazo de validade dos diferentes
medicamentos e produtos de saúde.
4. Devoluções
A deteção de produtos cujo prazo de validade está prestes a terminar é um dos casos em
que se procede a devoluções aos fornecedores da Farmácia. No entanto, existem outros casos nos
quais poderá ser necessário fazer devoluções, nomeadamente: recolha de produtos do mercado
por ordem do INFARMED, danificação da embalagem, deterioração dos produtos, engano no
pedido e/ou envio de produtos, preços incorretos, entre outros.
No caso específico dos produtos de protocolo do programa da diabetes (lancetas), as
Farmácias devem efetuar a devolução destes produtos 120 dias antes de terminar o respetivo
prazo de validade.
O Sifarma® Clássico apresenta uma área de gestão e regularização de devoluções, que
permite a impressão da respetiva nota de devolução, assinada e carimbada pelo DT ou seu legal
substituto, a qual é depois enviada ao respetivo fornecedor. Na Farmácia deverá ficar devidamente
arquivada uma cópia da nota de devolução que será eliminada após receção da respetiva nota de
crédito (quando a devolução é aceite e o fornecedor credita o valor monetário do(s) produto(s) à
Farmácia, descontado numa próxima fatura) ou regularização por produto (quando a devolução é
aceite e o fornecedor troca por outra embalagem ou por outro produto diferente).
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CAPÍTULO V
MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE
1. Medicamentos e suas Classificações
Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, que define o Estatuto do
Medicamento, medicamento é “toda a substância ou composição que possua propriedades
curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, do homem ou do animal, com vista a
estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções
fisiológicas”. Este mesmo DL classifica, ainda, os medicamentos, quanto à sua dispensa ao
público, em: MSRM e MNSRM.
No grupo dos MSRM encontram-se todos aqueles que se conclui que possam constituir um
risco para a saúde do doente caso sejam utilizados sem vigilância médica, quando são utilizados
com frequência e em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam,
quando provoquem reações adversas que sejam indispensáveis aprofundar e ainda todos os
medicamentos administrados por via parentérica. Todos os outros medicamentos que não
preencham qualquer uma das condições previstas são considerados MNSRM e, normalmente, não
são alvo de comparticipação pelo Estado.
Os MSRM podem, ainda, ser classificados como: medicamentos de receita médica
renovável (para determinadas doenças ou tratamentos prolongados de modo a puderem ser
adquiridos mais de uma vez, sem necessidade de nova prescrição médica) (ANEXO V);
medicamentos de receita médica especial (no caso dos psicotrópicos ou estupefacientes ou
substâncias que possam, em caso de utilização indevida, dar origem a riscos importantes de abuso
medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais); medicamentos de
receita médica restrita (todos cuja utilização deva ser reservada a certos meios especializados por:
a) Se destinarem a uso exclusivo hospitalar, devido às suas características farmacológicas,
à sua novidade, ou por razões de saúde pública;
b) Se destinarem a patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em meio hospitalar
ou estabelecimentos diferenciados com meios de diagnóstico adequados, ainda que a
sua administração e o acompanhamento dos pacientes possam realizar-se fora desses
meios;
c) Se destinarem a pacientes em tratamento ambulatório, mas a sua utilização ser
suscetível de causar efeitos adversos muito graves, requerendo a prescrição de uma
receita médica, se necessário emitida por especialista, e uma vigilância especial durante
o período de tratamento.) [9]

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto
Ana Sofia Simões

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Roma 23
Fevereiro a Maio 2013
2. Medicamentos Genéricos
De acordo com a legislação, entende-se por medicamento genérico todo o “medicamento
com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma
farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por
estudos de biodisponibilidade apropriados”.

[9]

São, portanto, medicamentos comercializados após

caducar o período de patente de um medicamento de referência.
Os nomes destes medicamentos obedecem a regras, sendo que para o efeito, estes devem
referir em primeiro lugar, como nome do medicamento, a Denominação Comum Internacional
(DCI), seguido da dosagem, forma farmacêutica e a sigla «MG» em formato padronizado
(adjudicada

à

embalagem

secundária),

possibilitando

a

identificação

inequívoca

medicamento genérico. Por fim, pode ainda ser aposto o nome do titular da autorização.

como

[10]

3. Produtos de Cosmética e Dermofarmácia
Os produtos cosméticos e de higiene corporal são definidos como “qualquer substância ou
preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo
humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais
externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente,
os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e ou proteger ou os manter em bom estado e ou de
corrigir os odores corporais”. [11]
Os produtos dermofarmacêuticos constituem “produtos farmacêuticos propriamente ditos”,
que apresentam na sua formulação substâncias ativas ou compostos farmacologicamente ativos,
utilizados no tratamento ou prevenção de determinadas patologias (por ex. acne e queda do
cabelo).
Atualmente, estão disponíveis no mercado vários produtos, apresentados sob fórmulas
galénicas distintas (geles, cremes, pomadas, pastas, loções, sticks, soluções, suspensões,
sabonetes, entre outras), taxativamente classificados em linhas ou gamas especializadas para os
diferentes tipos de pele (pele normal, pele mista, pele sensível, pele seca, pele oleosa), dentro da
mesma marca, com várias funções adjudicadas (hidratantes, produtos utilizados na limpeza,
tónicos, antipruriginosos, autobronzeadores, antirrugas e anti envelhecimento, anticelulíticos e
adelgaçantes, entre outras) possibilitando ao Farmacêutico, no momento da dispensa, atender e ir
ao encontro das características e necessidades particulares dos utentes, com o intuito de um
aconselhamento mais personalizado e eficiente.
A Farmácia Roma dispõe de várias gamas de diferentes laboratórios, entre elas: Vichy®,
Lierac®, Mustela®, Roc®, Neutrogena®, Roche-Posay®, Avéne®, entre outras.
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4. Preparados Oficinais e Fórmulas Magistrais
Preparados oficinais e fórmulas magistrais constituem dois conceitos, que embora distintos
e definidos por lei, são habitualmente designados por medicamentos manipulados.
Preparado oficinal é entendido como “qualquer medicamento preparado segundo as
indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos
serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes
assistidos por essa farmácia ou serviço”.
Ainda de acordo com o mesmo DL, entende-se por fórmula magistral “todo o medicamento
preparado numa farmácia ou serviço farmacêutico hospitalar, segundo uma receita médica e
destinada a um doente determinado”.[5]
Em Portugal, os medicamentos manipulados têm, nos dias de hoje, uma quota de mercado
reduzida devido ao forte desenvolvimento da Indústria Farmacêutica, mas a tendência atual é a de
revalorização deste setor atendendo às suas características particulares de personalização da
terapêutica e ajuste ao perfil fisiopatológico de cada doente. Estes medicamentos permitem, ainda,
associações de substâncias ativas não disponíveis no mercado e a possibilidade de diversificação
das formas galénicas existentes no mercado.
Durante o meu estágio não me foi possível ter um papel ativo nesta área de atividade
farmacêutica.
4.1 Cálculo do PVP dos Medicamentos Manipulados
Segundo a Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho, o PVP dos medicamentos manipulados é
composto por três vertentes: valor dos honorários, valor das matérias-primas e valor dos materiais
de embalagem. No que respeita ao cálculo do valor dos honorários, optou-se pela definição de um
fator F de valor fixo, que será multiplicado em função das formas farmacêuticas e quantidades
preparadas. Quanto ao cálculo dos valor das matérias-primas e materiais de embalagem, o mesmo
é determinado com base no respetivo valor de aquisição. Assim, o valor referente às matériasprimas obtém-se multiplicando o valor da aquisição, com a dedução prévia do respetivo IVA, por
um dos seguintes fatores, tendo em conta a maior das unidades em que forem utilizadas:
quilograma – 1,3; hectograma – 1,6; decagrama – 1,9; grama – 2,2; decigrama – 2,5; centigrama –
2,8. Os valores referentes aos materiais de embalagem são determinados pelo valor da aquisição,
com a dedução prévia do respetivo IVA, multiplicado pelo fator 1,2. Resumindo, o PVP dos
medicamentos manipulados resulta da aplicação da seguinte fórmula [12]: (ANEXO VI)
[(Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1,3] +
IVA (à taxa de 6%)
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4.2 Comparticipação do Estado no Preço dos Medicamentos Manipulados
O regime geral de comparticipação do estado no preço dos medicamentos manipulados,
segundo o DL n.º106-A/2010 de 13 de Maio, é de 30%, aplicados apenas sobre os medicamentos
manipulados comparticipáveis constantes de lista a aprovar anualmente por despacho do Ministério
da Saúde e desde que sejam prescritos em receita médica válida. [13], [14]
5. Medicamentos e Produtos Farmacêuticos Homeopáticos
Entende-se por medicamento homeopático todo o “medicamento obtido a partir de
substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo
de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo
oficial num Estado membro, e que pode conter vários princípios”.
Por sua vez, um produto farmacêutico homeopático é qualquer produto homeopático que
reúna, cumulativamente, as seguintes características: administração por via oral; grau de diluição
que garanta a inocuidade do produto; e, ausência de indicações terapêuticas no rótulo ou em
qualquer informação relativa ao produto. [9]
Para além das formas farmacêuticas habitualmente utilizadas na medicina alopática, a
homeopatia dispõe de duas formas farmacêuticas específicas: grânulos e glóbulos. Ambos se
destinam a ser administrados «per os», de uma só vez, deixando-se dissolver lentamente sob a
língua.
A

Farmácia

Roma

dispõe

de

alguns

medicamentos

homeopáticos

(Stodal®,Oscillococcinum® e Coryzalia®).

6. Géneros Alimentícios destinados a Alimentação Especial
De acordo com a legislação em vigor, os produtos para alimentação especial são definidos
como aqueles que, devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem
claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional
pretendido e são comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo. Estes, tal
como os suplementos alimentares, são regulados pelo Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e
Ordenamento do Território.
A alimentação especial corresponde às necessidades nutricionais especiais das seguintes
categorias de pessoas:
a) Pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem
perturbados (por ex. diabéticos ou com intolerância ao glúten);
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b) Pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por esse
facto, podem retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada de determinadas
substâncias contidas nos alimentos;
c) Latentes (crianças até aos 12 meses de idade) ou crianças de pouca idade (dos 12
aos 36 meses) em bom estado de saúde. [15]
A Farmácia Roma apresenta um conjunto variado de produtos de saúde, destinados à
alimentação especial de grupos particulares de utentes, sendo os de puericultura (incluindo o leite
em pó, as papas e os boiões) os mais procurados.
7. Suplementos Alimentares
A Farmácia Roma dispõe de um conjunto de produtos de saúde designados por
suplementos alimentares, isto é: “géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou a
suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas
substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas,
comercializadas em forma doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras
formas semelhantes, saquetas em pó, ampolas de líquido, frasco conta-gotas e outras formas
similares de líquidos ou pós que se destinem a ser tomados em unidades de medidas de
quantidade reduzida”. [16]
Por esse facto e de acordo com a legislação atual, os suplementos alimentares não podem
atribuir nem fazer referência a propriedades profiláticas ou de tratamento de doenças humanas na
rotulagem, apresentação e publicidade. [17]
8. Produtos Fitoterapêuticos
Entende-se por fitoterapia, o tratamento e prevenção das doenças através de produtos
feitos à base de plantas medicinais. Estes produtos são utilizados para os mais variados fins, no
entanto, é necessário salientar que a utilização inadequada destes produtos podem, tal como os
outros, produzir efeitos potencialmente perigosos para a saúde humana, nomeadamente, eventuais
interações medicamentosas.
A Farmácia Roma dispõe de vários produtos fitoterapêuticos entre eles: medicamentos
tradicionais à base de plantas (Pursenide®, Valdispert®, Cyclo®, entre outros), infusões e, ainda,
suplementos alimentares.
9. Dispositivos Médicos
Dispositivos médicos são definidos como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento,
material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo os suportes lógicos necessários
para o seu bom funcionamento, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja
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alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser
apoiada por esses meios e seja destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para
fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, de uma lesão
ou de uma deficiência, estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico
e controlo da conceção”. [18]
Atualmente, os dispositivos médicos constituem uma área de grande importância nos
sistemas de saúde ao promoverem a saúde, participando na redução das doenças e melhorando
significativamente a qualidade de vida dos doentes.
Consoante dependam ou não de uma fonte de energia, os dispositivos médicos podem ser
genericamente divididos em duas classes: dispositivos médicos ativos e dispositivos médicos não
ativos. Tendo em conta a vulnerabilidade do corpo humano e os potenciais riscos decorrentes da
conceção técnica e do fabrico é ainda possível integrar os dispositivos em quatro classes de risco
crescente: classe I (baixo risco), IIa (baixo médio risco), IIb (alto médio risco) e III (alto risco). Esta
classificação é atribuída pelo fabricante tendo em conta as regras de classificação estabelecidas na
legislação. [18], [19]
A Farmácia Roma apresenta uma grande variedade de dispositivos médicos, por forma a
satisfazer as necessidades dos seus utentes.
10. Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário
De acordo com o DL n.º 148/08, de 29 de Julho, entende-se por medicamento veterinário
“todo o medicamento destinado aos animais”.
A dispensa destes medicamentos não é exclusiva das Farmácias, sendo a sua maioria
vendida por armazenistas e médicos veterinários.

[20]

Contudo, é importante que o farmacêutico

tenha conhecimentos dos mesmos para que possa intervir e aconselhar no ato da dispensa,
contribuindo, assim, para a proteção da saúde pública.
Na Farmácia Roma, podem ser adquiridos vários medicamentos e outros produtos de uso
veterinário, estando entre os mais requisitados: antiparasitários de uso interno ou externo e
anticoncecionais.
11. Acessórios de Farmácia
As Farmácias dispõem, ainda, de um conjunto de produtos considerados acessórios de
farmácia de que são exemplo: as fraldas, biberões, tetinas, escovas de cabelo, chupetas, pensos
higiénicos, material de ortodontia (escovas de dentes, fio dentário, escovilhões), material de
obstetrícia (soutien de amamentação, discos absorventes, cintas pós-parto), entre outros.
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CAPÍTULO VI
DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE
1. Prescrição Médica e Validação da mesma
Uma prescrição médica é fisicamente representada por uma receita, eletrónica ou manual,
que o utente apresenta na farmácia. A prescrição de medicamentos por via manual implica a
aposição de vinhetas na receita médica referentes à identificação do prescritor, conforme o modelo
em vigor (ANEXO VII), e pode realizar-se, excecionalmente, nas seguintes situações: a) falência do
sistema informático; b) inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e
validada anualmente pela respetiva Ordem profissional; c) prescrição ao domicílio; d) outras
situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês.
A Lei n.º 11/2012, de 8 de Março, institui um novo paradigma na prescrição, dispensa e
monitorização da utilização de medicamentos no nosso país. Desde logo, a obrigatoriedade de
prescrição e dispensa por DCI. A prescrição pode, excecionalmente, incluir a DCI, por marca ou
indicação do nome do titular da AIM, nas seguintes situações: 1) prescrição de medicamento com
substância ativa para a qual não exista medicamento genérico comparticipado ou para a qual só
exista original de marca e licenças; 2) justificação técnica do prescritor quanto à insusceptibilidade
de substituição do medicamento prescrito (válida nos seguintes casos: a) prescrição de
medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, nomeadamente ciclosporina, levotiroxina
sódica e tacrolímus (ANEXO VIII); b) fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, I.
P., de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas
identificado por outra denominação comercial (ANEXO IX); c) prescrição de medicamento
destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias
(ANEXO X)). A prescrição nestas exceções deve ser de apenas um medicamento por receita, caso
contrário a exceção apresentada é considerada nula.
Esta mesma Lei, regulamentada pela Portaria n.º 137-A/2012, estabelece ainda os novos
modelos de receita médica (ANEXOS XI e XII).

[21]

Por motivos operacionais ou tecnológicos, a

implementação dos novos sistemas de prescrição e modelos de receita pode ocorrer até dia 31 de
Maio, de acordo com o despacho n.º 4322/2012, de 25 de Março.
As principais alterações introduzidas no novo modelo de receita médica, informatizada e
manual, são as seguintes: os medicamentos são prescritos obrigatoriamente por DCI; cada
prescrição por DCI é representada por um novo código criado pelo INFARMED – o CNPEM; a
receita passa a ser identificada com uma das seguintes siglas, consoante o tipo (RN – receita de
medicamentos, RE – receita especial, por ex. psicotrópicos e estupefacientes, MM – receitas de
medicamentos manipulados, MD – receitas de produtos dietéticos, MDB – receitas de produtos
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para o autocontrolo da diabetes mellitus, OUT – receita de outros produtos); e, o n.º da receita é
constituído por 19 dígitos, passando as receitas renováveis a ter numeração única. [22]
Não obstante às alterações citadas anteriormente, a receita só é válida se incluir os
seguintes elementos: número da receita; identificação do médico prescritor, incluindo a vinheta ou
entidade requisitante; nome e número do utente; medicamento; data de prescrição; período de
validade; entidade responsável pelo pagamento e assinatura do médico.
Além dos aspetos já referidos é necessário ter em conta que cada receita permite a
prescrição de, no máximo, quatro embalagens, e o número máximo de duas embalagens no caso
de se tratar do mesmo medicamento (mesmo princípio ativo e mesma dosagem), com exceção dos
medicamentos que apresentam forma de embalagem unitária (ex. injetáveis) que podem ser
prescritos até um máximo de quatro embalagens.
No caso de o médico não escrever na receita a dose ou tamanho da embalagem a
dispensar, deve ser dispensada a apresentação do medicamento que contenha a menor dosagem
e o menor número de unidades. Quando o médico não especifica o número de embalagens a ceder
pressupõe-se sempre a quantidade mínima: uma única embalagem. [21]
Quando há aplicação de comparticipação especial ao abrigo de alguma portaria específica,
esta deve ser bem visível na receita. (ANEXO XIII)
2. Interpretação Farmacêutica e Dispensa de Medicamentos
Após a análise e validação da receita médica, o farmacêutico deverá proceder à
interpretação e avaliação da mesma, identificando possíveis interações, contraindicações e
reações adversas para os vários medicamentos prescritos por forma a assegurar que o tipo de
tratamento e as intenções do prescritor se coadunam com as características do indivíduo. É assim
imprescindível que o farmacêutico, no ato da dispensa, preste toda a informação necessária, oral e
escrita, acerca dos medicamentos que leva, para que haja uma utilização correta e segura dos
mesmos. Para além disso, o farmacêutico deve também assegurar a qualidade e estabilidade do
produto dispensado, alertando para as condições de preservação e precauções com a utilização do
mesmo.
Nos casos em que a dispensa não é possível (por ex. prescrições não válidas,
medicamentos esgotados, medicamentos já não comercializados ou cujas embalagens forma
redimensionadas) cabe ao farmacêutico procurar a melhor solução para cada caso, podendo até
ser mesmo necessário um contacto com o médico prescritor.
No decurso do meu estágio e durante o atendimento, foram várias as ocasiões em que me
deparei com este tipo de problema. Na possibilidade de poderem ser dispensados medicamentos
similares (com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma
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forma farmacêutica e a mesma dosagem) aos prescritos, o utente era informado e esclarecido da
possível alternativa, salvaguardando sempre a qualidade e adequação do tratamento.
3. Comparticipação de Medicamentos
O Sistema Nacional de Saúde é constituído por uma grande variedade de organismos e
modelos de programas de comparticipação.
No que diz respeito aos utentes do SNS, o DL n.º 106-A/2010, de 1 de Outubro, prevê a
possibilidade de comparticipação de medicamentos através de um regime geral e de um regime
especial, o qual se aplica a situações específicas que abrangem determinadas patologias ou grupo
de doentes. No regime geral de comparticipação, o Estado paga uma % do PVP dos
medicamentos (Escalão A – 90%, Escalão B – 69%, Escalão C – 37% e Escalão D – 15%)
consoante a sua classificação farmacoterapêutica (fixada pelas Portarias n.º 994-A/2010 e n.º
1056-B/2010) caso não estejam incluídos na lista de medicamentos considerados imprescindíveis
em termos de sustentação de vida.
A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão A é
acrescida de 5 % e nos escalões B, C e D é acrescida de 15 % para os pensionistas cujo
rendimento total anual não exceda 14 vezes do salário mínimo nacional. No caso dos
medicamentos genéricos, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos para os
pensionistas cujo rendimento não exceda o valor anteriormente referido é de 95 % para o conjunto
dos escalões.
Este DL prevê, ainda, a comparticipação parcial ou total do Estado no preço dos
medicamentos destinados ao tratamento de determinadas patologias, através da existência de
portarias específicas, que devem estar mencionadas, de forma clara e visível na receita. (ANEXOS
XIII e XIV) [13]
O Sifarma® Clássico, permite que o farmacêutico, no momento da dispensa e após
identificação dos regimes de comparticipação e da entidade responsável, defina informaticamente
os mesmos, pela introdução dos respetivos códigos de identificação (ex. 01 - SNS/Regime geral,
48 – SNS/Pensionista, 45 – SNS/Diploma, J1 – SBN/SNS, entre outros). Assim sendo, o software
aplica aos medicamentos prescritos os respetivos valores de comparticipação em função dos
planos inseridos.
4. Sistema de Preços de Referência
O Sistema de Preços de Referência (SPR) abrange os medicamentos comparticipados,
prescritos no âmbito do SNS, e para os quais já existem medicamentos genéricos autorizados,
comparticipados e comercializados. O SPR estabelece um valor máximo a ser comparticipado,
correspondendo ao escalão ou regime de comparticipação aplicável calculado sobre o preço de
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referência ou igual ao PVP do medicamento, conforme o que for inferior, para cada conjunto de
medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma
farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento
genérico existente no mercado.
O SPR apenas não se aplica quando, no âmbito do SNS, os diplomas que regem as
comparticipações especiais mencionarem a gratuitidade dos medicamentos para os utentes com
determinada patologia ou referirem que os encargos são integralmente suportados pelo SNS.
5. Indicação Farmacêutica de MNSRM e Automedicação
A automedicação é uma prática corrente nos dias de hoje que permite grande autonomia do
utente, sendo ele próprio responsabilizado do seu tratamento. Infelizmente, esta acarreta alguns
riscos que devem ser ponderados. Posto isto, é essencial a intervenção do farmacêutico no que
respeito à informação, aconselhamento e educação do utente para o uso racional dos MNSRM. É
nosso dever informar, alertar e aconselhar. Assim sendo, o farmacêutico deve, com base nos seus
conhecimentos científicos, averiguar cada situação e, caso necessário, aconselhar consulta médica
ou MNSRM.
Esta vertente da profissão põe à prova a nossa capacidade de intercomunicação, de
enfrentar situações novas e inesperadas. Aqui foi, sem dúvida, essencial a experiência e
conhecimentos dos meus colegas de equipa.
Mas como o aconselhamento farmacêutico não passa apenas por medicamentos, temos
que assegurar uma boa preparação no que toca aos restantes produtos disponibilizados numa
Farmácia. Para colmatar essa falta de conhecimento recorri várias vezes a folhetos informativos
dos produtos e respetivas marcas comerciais.

CAPÍTULO VII
PSICOTRÓPICOS E/OU ESTUPEFACIENTES
1. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes
Estes medicamentos apresentam um conjunto de indicações terapêuticas muito restritas,
nomeadamente como analgésicos nos casos de dor pós-operatória moderada a grave, dor
oncológica, dor crónica grave e no tratamento da toxicodependência.
Como medida de proteção contra a prescrição, dispensa e uso indevido, os medicamentos
contendo substâncias psicotrópicas e estupefacientes apresentam uma legislação especial. Estas
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substâncias, discriminadas em tabelas e agrupadas de acordo com a natureza estrutural e efeito
dos fármacos podem levar a tolerância física e psíquica, sendo portanto, fundamental evitar o seu
uso indevido e o tráfico ilícito. [23]
Todos os processos desde a aquisição até à sua dispensa devem ser devidamente
registados e controlados.
2. Aquisição e Receção
O processo de aquisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é realizado da
mesma forma que os restantes medicamentos. Contudo, no que respeita à sua receção há que ter
em consideração alguns cuidados. Aquando da entrega, o fornecedor envia, juntamente com a
fatura, uma requisição específica (ANEXO XV) distinta da restante encomenda e em duplicado,
que após ser carimbado e assinado pelo DT é reencaminhado para o respetivo fornecedor ficando
o original arquivado na farmácia por um período de 3 anos.
A receção destes medicamentos faz-se igualmente através de leitura ótica do código de
barras. No final, ao confirmar a entrega da encomenda, o sistema informático reconhece a entrada
de um psicotrópico ou estupefaciente pedindo o número da fatura e o código do fornecedor,
atribuindo a esse número um código de registo de entrada.
3. Armazenamento
Este tipo de medicamentos deve estar guardado em local apropriado, de modo a garantir
que estes são mantidos fora do alcance de pessoas estranhas à Farmácia.
Na Farmácia Roma, os psicotrópicos e estupefacientes estão armazenados no robot
juntamente com os restantes medicamentos.
4. Prescrição e Dispensa
Anteriormente, as substâncias e preparações compreendidas nas tabelas I e II só podiam
ser dispensadas ao público, para tratamento, mediante apresentação de receita médica especial
(prescritas num modelo que continha um original e dois duplicados) enquanto que as
compreendidas nas tabelas III a IV estavam sujeitas a receita médica nos termos da lei geral.
Atualmente, com a prescrição eletrónica, as receitas que contêm este tipo de medicamentos
obedecem às regras dos restantes medicamentos sendo que na prescrição de medicamentos
contendo uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópica, compreendidas nas
tabelas I a II anexas ao Decreto – Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, não pode constar de receita onde
sejam prescritos outros medicamentos. [21] (ANEXO XVI)
A dispensa tem um registo próprio no computador e reconhece automaticamente os
medicamentos como sendo psicotrópicos e estupefacientes, não permitindo fazer fim de venda
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sem se escrever toda uma série de dados necessários e obrigatórios, entre eles: identificação do
utente, do médico prescritor e do adquirente. Relativamente à identidade do adquirente, fica
registado no verso da receita o nome, número e data do BI ou carta de condução, ou o nome e
número do cartão de cidadão, ou, no caso de estrangeiros, do passaporte, indicando a data de
entrega e assinando de forma legível. Podem, ainda, ser aceites outros documentos, desde que
tenham fotografia do titular, devendo, nesse caso, recolher a assinatura deste. (ANEXO XVII)
Após dispensa, as Farmácias ficam também obrigadas a conservar em arquivo adequado,
pelo período de três anos, uma reprodução em papel ou em suporte informático das receitas que
incluam medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos, ordenadas por data de aviamento.
O farmacêutico é o responsável pela dispensa de receitas médicas respeitantes a
substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I e II e, como tal, pode recusar-se a
dispensar estas receitas nas seguintes situações: se o modelo de receita não for aprovado pelo
INFARMED; se a receita estiver incompleta; se existirem dúvidas quanto à autenticidade da receita
ou identidade do doente; se tiverem decorridos mais de dez dias sobre a data de emissão; se o
adquirente for menor de idade e/ou portador de perturbações mentais; e, se já tiver sido aviada. [23]
5. Processamento
Mensalmente a Farmácia deve enviar ao INFARMED o registo de saídas de psicotrópicos e
estupefacientes, até ao dia 8 do mês seguinte. Já no caso da listagem de entradas, deste tipo de
substâncias ou preparações, esta deve ser enviada trimestralmente. Esta listagem é emitida em
duplicado, carimbada e devidamente assinada pelo DT, ficando uma das cópias na Farmácia.
Anualmente, a Farmácia tem ainda de fazer o balanço de entradas e saídas deste tipo de
substâncias ou preparações, fazendo um inventário das existências e procedendo ao fecho das
receitas no dia 31 de Dezembro.

CAPÍTULO VIII
OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA
Para além da dispensa de medicamentos, as Farmácias constituem, atualmente, um espaço
de promoção da saúde e prevenção da doença onde é possível fazer-se a avaliação de vários
parâmetros fisiológicos e bioquímicos, com vista à monitorização da terapêutica e manutenção de
hábitos que concorram para a saúde do indivíduo.
Na Farmácia Roma, estão, ainda, implementados outros projetos como o sistema
VALORMED, a recolha de radiografias e a farmacovigilância.
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1. Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos
Para um trabalho com qualidade e rigor, a Farmácia Roma dispõe, ao
abrigo da Portaria n.º1429/2007 de 2 de Novembro, de meios auxiliares de
diagnóstico e terapêutica e, ainda, de um cartão onde o farmacêutico pode anotar
os valores recolhidos nas várias determinações ao longo do tempo. (ANEXO
XVIII)
Fig. 10 Espaço destinado
a testes bioquímicos

1.1 Medição de Pressão Arterial
A hipertensão arterial é uma doença global com elevada prevalência e que constitui o fator
de risco mais comum nas doenças cardiocerebrovasculares. Dada a sua prevalência e
complicações torna-se importante o papel proativo dos vários profissionais de saúde, incluindo
farmacêuticos, no controlo da pressão arterial, identificação dos fatores de risco, prevenção das
possíveis consequências e promoção de medidas não farmacológicas.
A pressão arterial (PA) define-se como a pressão exercida pela corrente sanguínea contra a
parede das artérias, variando constantemente ao longo do ciclo cardíaco. O valor máximo da
pressão arterial durante o ciclo designa-se de PA sistólica e o valor mínimo de PA diastólica.
A hipertensão arterial é frequentemente assintomática, pelo menos no seu estado inicial.
Mas pode medir-se. [24]
Na Farmácia Roma, a medição da PA pode ser feita com um tensímetro digital de braço da
marca Rusch Care®.
Para um correto diagnóstico e interpretação de cada situação torna-se indispensável o
conhecimento da definição e classificação dos níveis de pressão arterial. (ANEXO XIX)
1.2 Medição de Colesterol Total e dos Triglicerídeos
O colesterol é produzido endogenamente no fígado ou é “introduzido” no organismo através
da dieta. No organismo, o colesterol conjuga-se com proteínas específicas para formar as
lipoproteínas. Quando em excesso, o colesterol acumula-se sob a forma de placas ateroscleróticas
e causa, consequentemente, um estreitamento das artérias. Esta doença, conhecida por
aterosclerose, é uma das maiores causas de morte e invalidez prematura, principalmente nos
países desenvolvidos.
Segundo a Sociedade Portuguesa de Aterosclerose (SPA), um nível de colesterol total igual
ou superior a 190 mg/dl é considerado elevado.
Para além dos elevados valores de colesterol, foi provado que valores elevados (>150
mg/dl) de triglicerídeos também podem estar relacionados com a doença aterosclerótica. [25]
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Na Farmácia Roma, a determinação do colesterol total e dos triglicerídeos faz-se com o
aparelho Accutrend GCT® (Roche).

1.3 Medição da Glicémia
A Diabetes Mellitus é um distúrbio endócrino, caracterizado pela hiperglicemia devido a uma
ausência absoluta ou relativa de insulina e/ou resistência à insulina. A hiperglicemia crónica é o
principal fator responsável pelos sintomas clássicos (poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso)
e pelo aparecimento das complicações tardias (Macro e Microangiopatia).
A determinação da glicemia capilar pode ocorrer num contexto de vigilância e controlo de
um doente diabético ou numa situação de rastreio, a pedido do utente ou por sugestão do
farmacêutico que deve apresentar um papel ativo na prevenção e controlo da diabetes,
participando na educação e monitorização da doença. Esta permite conhecer o valor do momento,
identificar uma hipo ou hiperglicemia, avaliar o efeito direto da terapêutica farmacológica, da dieta e
do exercício na glicemia. Posto isto, é necessário que o farmacêutico conheça bem os critérios de
diagnóstico de Diabetes e de outras categorias de hiperglicemia. (ANEXO XX)
Na Farmácia Roma, a determinação da glicemia capilar faz-se com o aparelho OneTouch®
Vita.
1.4 Relação de Peso/Altura e IMC
Na Farmácia Roma, na área de atendimento ao público, existe uma
balança. Esta balança emite um talão com o registo do peso e da altura, bem
como o peso ideal de acordo com o sexo e altura do utente para facilitar o
controlo destes parâmetros e o Índice de Massa Corporal (IMC).
Cabe ao farmacêutico, enquanto profissional de saúde, alertar para o
excesso de peso e riscos adjacentes e, assim, para a necessidade de adoção

Fig. 11 Balança
eletrónica e tensímetro

de hábitos alimentares mais saudáveis e um estilo de vida mais proativo e menos sedentário com a
prática de exercício físico.
1.5 Realização de testes de Gravidez
Os testes de gravidez podem ser dispensados e/ou realizados na Farmácia, devendo o
farmacêutico em ambos os casos certificar-se da correta utilização dos mesmos. Na Farmácia
Roma, os kits utilizados para a realização dos testes de gravidez são ClearBlue® e Predictor®.
O rápido aumento da concentração de hCG (Gonadotrofina Coriónica Humana) no soro
materno e na urina constitui um marcador fiável para a confirmação da gravidez. Esta hormona é
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produzida na placenta e pode ser detetada 8 a 11 dias após a ovulação, atingindo o seu pico
máximo entre o segundo e o terceiro mês de gravidez.
Os testes de gravidez permitem detetar a presença de hCG na urina, com uma exatidão na
ordem dos 97%. Na presença de uma urina com hCG forma-se um complexo com o anticorpo
específico do teste. Desta reação resulta o aparecimento de cor devido à presença de um substrato
cromogéneo. A reação Ag-Ac não ocorre na ausência de hCG uma vez que o anticorpo é
específico aderindo, apenas, à hCG.
É aconselhável que o teste seja efetuado na primeira urina da manhã, ao levantar, pois a
urina encontra-se, nessa altura, mais concentrada, facilitando, assim, a deteção de hCG no
organismo. [25]
2. VALORMED – Recolha de Medicamentos
A VALORMED é a sociedade gestora do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de
Embalagens e de Medicamentos fora de uso, após consumo.
Assim, a VALORMED corresponde a um compromisso de todos os intervenientes no circuito
do medicamento desde a indústria até ao utente, passando pelo governo, distribuidores e
farmácias, sendo estas o “rosto” da VALORMED junto do público.
Na Farmácia Roma, após a receção das embalagens e medicamentos usados, segue-se o
protocolo da VALORMED. Quando o contentor está cheio ou já atingiu a carga máxima, deve ser
fechado e selado com uma etiqueta própria, sendo pesado e nele registado os seguintes dados: o
peso, o código da farmácia e a rubrica do responsável pelo fecho do contentor. (ANEXO XXI) A
ficha que acompanha o contentor deve depois ser completada, pelo indivíduo que efetua a recolha,
com os seguintes dados: número do armazenista, data e rubrica do responsável pela recolha. [26]
3. Recolha de Radiografias
A Farmácia Roma colabora no projeto lançado pela Assistência Médica Internacional (AMI)
de Reciclagem de Radiografia, cujo objetivo é recolher radiografias antigas ou sem interesse para o
diagnóstico, com o propósito final de, para além de proteger o ambiente, recolher a prata existente
nas películas de radiografia que posteriormente é destinada a angariar fundos para o financiamento
dos seus projetos.
4. Farmacovigilância
A OMS define farmacovigilância como o conjunto de procedimentos de deteção, registo e
avaliação das reações adversas, com o objetivo de determinar a incidência, gravidade e relação de
causalidade com os medicamentos, baseado no estudo sistemático e multidisciplinar dos
respetivos mecanismo de ação dos fármacos.
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A necessidade da existência de um Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF),
essencial para a monitorização da segurança dos medicamentos na fase de pós-comercialização,
resulta das limitações da avaliação da segurança na fase pré-comercialização (ensaios clínicos),
uma vez que: o número de expostos é restrito, a duração dos ensaios é curta, há exclusão de
patologias/terapêuticas associadas, algumas bastante raras. Quando há suspeita de RAM, esta
deve ser notificada pelos profissionais de saúde, incluindo farmacêuticos, ao Centro Nacional de
Farmacovigilância (CNF) do INFARMED. Para isso deve-se preencher a Ficha de Notificação de
Reações Adversas, que no caso dos Farmacêuticos apresenta cor azul. [27]

CAPÍTULO IX
CONTABILIDADE E GESTÃO DA FARMÁCIA
1. Processamento do Receituário e Faturação
O processamento do receituário e faturação é efetuado pelas Farmácias, mensalmente, até
ao dia 10 do mês seguinte. Esta atividade é de extrema importância na medida em que permite à
Farmácia auferir da comparticipação do Estado no PVP dos medicamentos dispensados aos
beneficiários do SNS (sendo que, a partir de 1 de Abril de 2013, os encargos das entidade públicas
– ADSE, ADM, SAD/PSP e SAD/GNR, com medicamentos migraram para o SNS (ANEXO XXII)
[28]

) não abrangidos por nenhum subsistema.
Em cada venda de um MSRM o farmacêutico deve introduzir, no sistema informático, o

organismo, o nº e nome do beneficiário/utente. Esta informação juntamente com o nome do(s)
medicamento(s), o PVP, o valor de comparticipado pelo organismo para cada medicamento e o
valor total comparticipado, é impressa no verso da receita. Constam, ainda, no documento de
faturação o número da receita, do lote e uma letra da série atribuídos pelo sistema e que permitem
a correta separação e ordenação das receitas por organismo. (ANEXO XXIII)

Já

conferidas

e

agrupadas por lotes, cada um com 30 receitas pertencentes ao mesmo organismo, as receitas são
entregues ao Centro de Conferência de Faturas (CCF). Cada lote é devidamente identificado
através de um verbete de identificação de lote, impresso através do sistema informático e onde
figura um resumo dessas 30 receitas. Em cada verbete de identificação de lote deve constar a
seguinte informação: nome e código da Farmácia, mês e ano da fatura, identificação do organismo,
número do lote e respetiva indicação da importância total, importância total a pagar pelo utente e
pelo Estado.
No final de cada mês e após o fecho de lotes para cada organismo são emitidos, pelo
sistema informático, dois documentos: a fatura mensal e o resumo mensal dos lotes que devem
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também ser entregues ao CCF juntamente com os verbetes de identificação de lotes. No dia 10 do
mês subsequente ao do envio da fatura mensal, o Estado, através da ARS, procede ao pagamento.
Quanto às receitas pertencentes a outros organismos, sistemas ou subsistemas (entre eles,
PT, CGD, SAMS, etc), os lotes, devidamente acoplados aos respetivos verbetes de identificação e
triplicados do resumo e fatura mensal de lotes (e uma extra arquivada na Farmácia), são enviados
para a ANF até ao dia 10 do mês seguinte, a qual se responsabiliza pelo reenvio de toda a
documentação para os diferentes organismos e efetua o pagamento do valor comparticipado até ao
dia 10 do mês subsequente. Em ambos os casos, a ANF antecipa o pagamento às Farmácias.
Quando as receitas não cumprem as exigências para se considerarem válidas, estas são
devolvidas à Farmácia, acompanhadas do respetivo motivo de devolução. As desconformidades
devem ser corrigidas no prazo máximo de 60 dias a contar da data de devolução. A Farmácia tem
também a possibilidade de reclamar as desconformidades até 40 dias após receber os
documentos.

CAPÍTULO X
QUALIDADE
A Farmácia é considerada um estabelecimento de saúde e de interesse público que deve
assegurar a continuidade dos cuidados prestados ao utente. Para tal, torna-se indispensável a
crescente qualidade da profissão e dos seus profissionais.
O Sistema da Qualidade da Ordem dos Farmacêuticos (SQOF) é uma estrutura documental
que se baseia nas BPF, isto é, conjunto de procedimentos e métodos de trabalho que permite
avaliar e melhorar a forma como as atividades são desenvolvidas na Farmácia, contribuindo para
uma uniformização de procedimentos. As BPF, revistas aquando do aparecimento de novos
desafios para o farmacêutico, são um documento dinâmico em constante atualização com vista à
melhoria dos serviços prestados pelo profissional, à organização da documentação, à otimização
das intervenções dos farmacêuticos no sistema de saúde e, principalmente, à satisfação dos
utentes. [1]
Os princípios da Farmácia Roma assentam no cumprimento das BPF, no cumprimento da
legislação para o setor, bem como na valorização das pessoas.
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CONCLUSÃO
O estágio em Farmácia Comunitária, constitui a primeira etapa da vida profissional do
farmacêutico.
Chegada a esta fase e sem qualquer contacto anterior com a farmácia de oficina enquanto
profissional de saúde, considero que a realização deste estágio se revelou uma experiência muito
gratificante e enriquecedora que contribuiu para a minha formação enquanto farmacêutica.
É realmente no atendimento ao público que a nossa profissão pode marcar a diferença. Por
norma, o farmacêutico é o último profissional de saúde que contacta como utente antes de iniciar
um tratamento. Nesta fase, é crucial a nossa intervenção no esclarecimento do utente colmatando,
por vezes, lacunas do atendimento no SNS. É também crucial o nosso papel ativo na educação
para a saúde, mudando os comportamentos individuais de risco e, deste modo, melhorando a
saúde das pessoas.
No início do meu estágio, deparei-me com algumas dificuldades como sejam a falta de
confiança, a insegurança, a sensação que tudo o que tinha aprendido na faculdade tinha
desaparecido da memória. Aliado ao desejo de ser agradável, competente e o mais explícita
possível, surgiram as dificuldades iniciais como seja interpretar corretamente as prescrições
médicas, prestar algum tipo de aconselhamento, saber onde procurar e encontrar determinados
produtos de saúde, funcionar com o programa informático, entre outras. Mas com o tempo, a
compreensão, disponibilidade, conhecimento e entreajuda de toda a equipa, essas dificuldades
foram-se esbatendo.
Este estágio serviu, assim, como um teste e como forma de mostrar todo o conhecimento
por nós adquirido durante estes cinco anos de estudo, servindo para colocar em prática toda a
teoria que tinha sido abordada. Nesta última e estimulante etapa do meu percurso académico,
efetuei o primeiro contacto com os utentes e prestei os primeiros aconselhamentos. Adquiri noções
de gestão e da realidade do mercado farmacêutico. Apercebi-me, ainda, que a formação contínua é
uma das exigências desta profissão, devendo o farmacêutico estar sempre atualizado.
Concluindo, considero que foi uma boa decisão estagiar na Farmácia Roma onde o
empenho e colaboração de toda a equipa foram uma constante. Fica a boa recordação e o meu
muito obrigado pelo ambiente acolhedor e de entreajuda que sempre demonstraram para comigo.
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ANEXOS
ANEXO I – Ficha de Preparação de Manipulados
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ANEXO II – Fatura de Fornecedor
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ANEXO III – Entrega de Encomenda
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ANEXO IV – Fatura contendo Benzodiazepinas e respetivo Código de Entrada da Encomenda
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ANEXO V – Receita Médica Renovável
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ANEXO VI – Cálculo do PVP de Medicamentos Manipulados
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ANEXO VII - Modelo de Vinheta* de Identificação do Local de Prescrição e do Prescritor
Descrito na Portaria n.º 137-A/2012, Conforme as Especificações*

*(imagem holográfica 8 mm x 8 mm no canto superior direito da vinheta, com repetição de imagem do logotipo do Ministério da Saúde,
em película metálica prateada; código alfanumérico único por vinheta e correspondente código de barras; regime normal – fundo azul;
regime especial – fundo verde)

ANEXO VIII – Receita Médica de Medicamento com Margem ou Índice Terapêutico Estreito
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ANEXO IX – Receita Médica de Medicamento em que haja fundada Suspeita de
Intolerância ou Reação Adversa a um Medicamento com a mesma Substância Ativa, mas
identificado por outra Denominação Comercial
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ANEXO X – Receita Médica de Medicamento Destinado a Assegurar a Continuidade de um
Tratamento com Duração Estimada Superior a 28 dias
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ANEXO XI – Novo Modelo de Receita Médica Manual Descrito na Portaria n.º 137-A/2012
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ANEXO XII – Novo Modelo de Receita Médica Materializada da Prescrição por Via
Eletrónica e Guia de Tratamento Descrito na Portaria n.º 137-A/2012
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ANEXO XIII – Receita Médica com Portaria
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ANEXO XIV – Patologias com Portaria Específica
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ANEXO XV – Requisição de Psicotrópicos ou Estupefacientes
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INTRODUÇÃO
O estágio curricular em Farmácia Hospitalar é o primeiro contacto, após cinco anos de
estudo, com a realidade profissional, durante o qual são adquiridos conhecimentos de natureza
prático-profissional, competências técnicas e exigências deontológicas da profissão.
Sendo o estágio uma nova fase de formação, esta assume, de forma inequívoca, o objetivo
de assegurar uma transição para a vida profissional na qual o estagiário estará apto à prática do
exercício farmacêutico. Visa, ainda, o contacto do estagiário com as instituições relacionadas com
a classe farmacêutica, outros profissionais de saúde e os utentes.
“Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são o serviço que, nos hospitais, assegura a
terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos,
integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de investigação científica e de ensino.”
[1]

Estes serviços são assegurados por uma equipa de profissionais de saúde que inclui

farmacêuticos, técnicos de diagnóstico e terapêutica, auxiliares de ação médica e funcionários
administrativos. Como tal, o Farmacêutico Hospitalar (FH) é um profissional de saúde responsável
pela correta e racional utilização dos medicamentos no âmbito hospitalar, e com formação para
conceder qualquer informação relativa ao medicamento a todos os outros profissionais de saúde. O
FH, parte integrante da equipa de saúde hospitalar, assume diversas responsabilidades permitindo,
juntamente com os médicos e enfermeiros, o uso racional do medicamento e uma terapêutica
farmacológica adequada, melhorando o estado de saúde e qualidade de vida do doente.
O relatório que se apresenta de seguida pretende refletir alguns dos conhecimentos
adquiridos ao longo do nosso estágio curricular nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital de
Braga, bem como a nossa passagem pelas diferentes funções e responsabilidades da atividade
farmacêutica hospitalar, entre elas: gestão do medicamento e produtos farmacêuticos, no que
respeita à seleção, aquisição, armazenamento e distribuição dos mesmos; preparação e controlo
de qualidade de medicamentos; colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; e,
colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação.
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HOSPITAL DE BRAGA
O Hospital de Braga (HB) é uma unidade hospitalar integrada no Serviço Nacional de Saúde
(SNS), no âmbito de uma Parceria Público Privada celebrada através de um contrato de gestão
assinado pela Administração Regional de Saúde, em representação do Ministério de Saúde, e o
grupo José de Mello Saúde. Situa-se na zona Este da cidade de Braga e abrange uma população
de cerca de 1.2 milhões de pessoas no Norte do país.
As novas instalações, em funcionamento desde Maio de 2011, conciliam unidades de
assistência médica, investigação e ensino universitário de excelência. Um espaço criado para
prestar os melhores e mais inovadores cuidados de saúde com tecnologia de última geração. [2]

CAPÍTULO I
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
1. Localização
Os SF localizam-se no piso -1 das instalações do HB e
cumprem todas as normas de localização dos SF hospitalares,
nomeadamente: facilidade de acesso externo e interno, implantação
de todas as áreas no mesmo piso, proximidade com o percurso
normal dos doentes de ambulatório e com os sistemas de circulação
vertical para a distribuição dos produtos farmacêuticos a todos os
serviços clínicos.

Fig. 1 Aspeto Exterior da
Farmácia do Hospital de Braga

O espaço físico dos SF encontra-se dividido nas seguintes áreas:
 Gabinete da Diretora dos Serviços Farmacêuticos;
 Gabinetes dos Farmacêuticos onde, entre outras tarefas, os Farmacêuticos fazem a
interpretação e validação da prescrição médica para posterior Distribuição Individual Diária
em Dose Unitária (DIDDU);
 Gabinete dos Serviços Administrativos;
 Área destinada à DIDDU;
 Área de ambulatório;
 Vestiários;
 Área de receção e conferência de encomendas;
 Armazéns de grandes volumes;
 Armazém de inflamáveis;
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 Área de distribuição clássica;
 Armazém geral;
 Salas descentralizadas: sala de armazenamento de colírios, material de penso e
contrastes, sala de armazenamento de citotóxicos, sala de produtos de nutrição, sala de
amostras, sala de antisséticos e desinfetantes;
 Área

destinada

ao

armazenamento

de

hemoderivados,

estupefacientes;
 Sala de pausa;
 Biblioteca/ Sala de reuniões;
 Salas de produção;
 Sala de lavagens;
 Sala de frios;
 Sala de quarentena.

Fig. 2 Planta dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga
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2. Recursos Humanos
O funcionamento dos SF, bem como a garantia da qualidade dos serviços prestados são
assegurados por uma equipa multidisciplinar que inclui farmacêuticos, técnicos de diagnóstico e
terapêutica, auxiliares de ação médica e funcionários administrativos.
Para o bom funcionamento dos SF e garantia de qualidade dos serviços prestados aos
doentes, torna-se indispensável o bom entendimento e coordenação entre os diferentes membros
da equipa e, ainda, com os restantes profissionais de saúde do Hospital. [3]
Fazem parte dos recursos humanos dos SF do HB:

Fig. 3 Fluxograma dos Recursos Humanos dos Serviços Farmacêuticos

3. Horário de Funcionamento
Os SF funcionam das 8 às 20h, nos dias úteis. O atendimento em ambulatório decorre entre
as 8h e as 17h. Para situações excecionais existe um sistema de prevenção, no qual existe uma
escala de farmacêuticos disponíveis fora das horas normais de expediente, que funciona das 20h
às 24h nos dias úteis e das 9h às 24h sábados, domingos e feriados. Este sistema de prevenção
não obriga à presença física de um FH nos SF, mas este deve estar disponível para se deslocar às
instalações dos SF, sempre que assim se justifique.
4. Sistema Informático
O sistema informático utilizado pelo HB é o Glintt HS (ANEXO I) que proporciona uma
articulação rápida e eficaz entre os diversos profissionais de saúde envolvidos no funcionamento

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto
Ana Sofia Simões e Sílvia Faria

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 14
Junho - Julho 2013
do hospital, por forma a assegurar um funcionamento correto e com qualidade dos serviços
prestados. Permite a gestão de produção, encomendas, armazenamento, prescrição e distribuição
dos medicamentos às diversas unidades.
Já o SAP (ANEXO II) é utilizado pelos SF para a gestão de medicamentos dos serviços,
consulta de stocks e encomendas.

CAPÍTULO II
GESTÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
“A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos Serviços
Farmacêuticos Hospitalares, que garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas
condições aos doentes do hospital.”

[1]

Esta gestão contempla várias fases, começando na sua

seleção, aquisição e armazenamento, passando pela distribuição e terminando na administração
do medicamento ao doente.
Para uma correta gestão de stocks é fundamental adequar-se o abastecimento de produtos
farmacêuticos aos consumos do hospital, criando-se um equilíbrio para que não haja excesso de
stock, que se traduz em empate de capital, nem rutura de stock, impedindo a resposta à solicitação
dos serviços clínicos. Nesta rentabilização é necessário ter em conta fatores como prazos de
validade, preço e rotatividade dos produtos, espaço físico disponível para armazenamento e, ainda,
tempo disponível para satisfação do respetivo pedido de encomenda.
1. Sistemas e Critérios de Aquisição
A seleção de medicamentos é um processo contínuo e multidisciplinar que tem por objetivo
a aquisição dos medicamentos consoante as necessidades farmacoterapêuticas dos doentes e
tendo como base o Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM). Todo este processo,
da responsabilidade do FH, deve privilegiar a qualidade, segurança e eficácia do medicamento.[1], [3]
Todos os movimentos dos produtos são registados informaticamente, o que fornece as
existências em tempo real, permitindo aos FH fazer a encomenda de novos produtos no momento
em que o stock está abaixo do mínimo necessário. A realização de encomendas dos vários
produtos que fazem parte do stock existente é feita mensalmente através do sistema informático
SAP, sendo as respetivas quantidades ajustadas às necessidades. O produto é encomendado,
especificando denominação comum internacional (DCI), dosagem, forma farmacêutica e via de
administração. O setor administrativo elabora uma nota de encomenda com a informação
necessária, nomeadamente produto em questão, quantidade a encomendar e laboratório
fornecedor que é posteriormente validada pela Diretora dos SF.
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Pontualmente, os SF podem recorrer a um armazenista, para suprimir ruturas existenciais.
2. Receção e Conferência dos Produtos Adquiridos
Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos depois de devidamente
requisitados pelos SF, serão entregues nos respetivos serviços, sempre acompanhados da
respetiva fatura ou guia da remessa.

[1]

A receção de encomendas é realizada por um assistente

operacional em local próprio e adequado dos SF, com acesso direto ao exterior onde são
efetuadas as descargas e próximo do armazém dos produtos farmacêuticos.
Na conferência das encomendas, da responsabilidade de um FH, deve-se verificar se esta
foi entregue no local próprio, se vem acompanhada da fatura ou guia de remessa e se corresponde
à encomenda. Deve-se, ainda, confirmar a quantidade e algumas características do produto
(dosagem, lote, forma farmacêutica, validade e preço) e o estado de conservação das embalagens.
No caso de produtos que necessitam de ser conservados entre 2-8ºC, dá-se prioridade à sua
conferência de modo a armazená-los corretamente e o mais rapidamente possível, sendo também
necessário verificar se o transporte cumpriu todas as condições de temperatura adequadas.
A receção de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é efetuada, obrigatoriamente,
por um FH que arquiva devidamente nos SF o Anexo VII, do Decreto-Lei (DL) n.º15/93 de 22 de
Janeiro, que acompanha a respetiva encomenda (ANEXO III).
A conferência de hemoderivados exige a verificação do certificado de autorização de
utilização de lote (CAUL), emitido pelo INFARMED, que fica, também ele, arquivado nos SF
(ANEXO IV).
Após a conferência das encomendas, os assistentes técnicos procedem ao registo
informático das quantidades rececionadas para atualizar o stock e os assistentes operacionais ao
correto armazenamento dos produtos.
Em caso de não conformidade da fatura ou guia de remessa com o produto rececionado,
deve-se contactar logo que possível a entidade fornecedora responsável para a recolha/troca dos
produtos ou emissão da respetiva nota de crédito. Enquanto aguarda regularização, o(s) produto(s)
permanece(m) na zona de quarentena.
3. Armazenamento dos Produtos
As existências armazenadas representam uma responsabilidade acrescida em termos de
garantia de estabilidade e qualidade dos produtos, dependendo esta de fatores como a
temperatura, a luz e a humidade.

[3]

Posto isto, é fundamental que os SF possuam as condições

apropriadas para garantir espaço, segurança e condições de temperatura, luz e humidade
adequadas para o correto acondicionamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e
dispositivos médicos. [1]
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Todos os medicamentos e produtos farmacêuticos são armazenados nas instalações dos
SF por ordem alfabética de acordo com a DCI e recorrendo ao sistema “first expired first out”
(FEFO), de modo a que os que possuem prazo de validade mais curto sejam os primeiros a ser
dispensados.
Os medicamentos citotóxicos, hemoderivados, antirretrovirais, produtos de nutrição
parentérica e, ainda, produtos de contraste, pensos e gases medicinais possuem local de
arrumação próprio, seguindo as mesmas normas de armazenamento dos restantes produtos.
Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, para além de local de armazenamento
próprio, estão guardados no cofre, numa sala onde só têm acesso os FH, mediante apresentação
de cartão de identificação exclusivo.
Os produtos que necessitam de refrigeração são devidamente armazenados em frigoríficos,
sendo as suas temperaturas monitorizadas e registadas continuamente, de 4 em 4 horas.
Quanto aos inflamáveis, estes são armazenados em sala própria com porta corta-fogo.
Semestralmente, ou sempre que assim se justifique, é realizado um inventário para verificar
a concordância entre os stocks físicos e informáticos.
4. Devoluções e Prazos de Validade
São várias as irregularidades verificadas após receção das encomendas (como prazo de
validade demasiado curto, produto danificado, troca da quantidade e/ou do produto enviado, entre
outras) que justificam a devolução do produto enviado ao respetivo fornecedor. Todos os produtos
devolvidos ao fornecedor são acompanhados pela respetiva nota de devolução, emitida pelos SF,
na qual está discriminado o motivo da devolução.
O controlo dos prazos de validade, também da responsabilidade de um FH, constitui um
aspeto fundamental, assegurando a dispensa de produtos com a máxima segurança. Durante o
balanço são contabilizados todos os produtos com prazo de validade inferior a doze meses,
permitindo uma contabilização mensal mais rigorosa destes produtos. No caso de produtos com
prazo de validade inferior a três meses coloca-se uma etiqueta cor de laranja com a designação
“Atenção Prazo de Validade”, dando-lhes maior destaque. Sempre que os produtos não sejam
consumidos até ao mês em que termina o prazo de validade, são colocados na zona de
quarentena devidamente identificados. Caso seja um produto de armazenamento especial
(hemoderivado, psicotrópico e estupefaciente, entre outros) é embalado e identificado com o rótulo
“Produto em Quarentena”.
À semelhança do que acontece com as devoluções, o FH responsável envia ao respetivo
laboratório um pedido de solicitação de crédito ou troca de produto, sempre de acordo com as
especificações do mesmo. No caso de parecer positivo, os SF emitem um ofício (com identificação
do medicamento, quantidade, lote e prazo de validade), permanecendo o produto embalado na
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zona de quarentena até recolha na data acordada. Se o parecer do laboratório for negativo, os
produtos em questão vão para incineração.

CAPÍTULO III
SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
“A distribuição do medicamento é função da Farmácia Hospitalar que com metodologia e
circuitos próprios, torna disponível o medicamento correto, na quantidade e qualidade certas, para
cumprimento da prescrição médica proposta, para cada doente e todos os doentes do hospital.”

[4]

A distribuição de medicamentos é sempre da responsabilidade de um FH, que terá de validar toda
a prescrição médica

[5]

, pressupondo também o envolvimento de diferentes profissionais de saúde

com os quais o Farmacêutico colabora diretamente.

[3]

A distribuição de medicamentos tem como

principais objetivos: garantir o cumprimento da prescrição, racionalizar a distribuição de
medicamentos, garantir administração correta do medicamento, diminuir os erros associados à
medicação, monitorizar a terapêutica, reduzir o tempo de internamento e reduzir os custos com a
terapêutica. [1]
Neste âmbito é importante distinguir: distribuição clássica, sistema de distribuição individual
diária em dose unitária (DIDDU), distribuição de medicamentos em regime de ambulatório (DMRA)
e distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial como hemoderivados, psicotrópicos
e estupefacientes.
1. Distribuição Clássica
Este tipo de distribuição pode ser considerado como um sistema de distribuição que permite
a reposição de um stock de medicamentos e outros produtos farmacêuticos presente na enfermaria
de cada serviço clínico, para que esse mesmo serviço seja autossuficiente por um determinado
período de tempo. Este stock resulta da aprovação entre o enfermeiro-chefe do serviço, o diretor
desse serviço e o FH responsável. A reposição é feita semanalmente, como resultado de um
pedido do enfermeiro-chefe que chega à farmácia, via informática, e que é posteriormente avaliado
pelo FH (ANEXO V). Após validação a requisição é preparada por um assistente operacional e,
novamente, conferida pelo FH (ANEXO VI) antes de ser entregue ao serviço requisitante por
intermédio de um assistente operacional.
Para os casos em que se verifica rutura de stock de um determinado medicamento, por
utilização acima do que é habitual, o enfermeiro-chefe pode fazer chegar aos SF um pedido
urgente. Este pedido, satisfeito o mais rapidamente possível, também é validado por um
Farmacêutico e entregue ao respetivo serviço por um assistente operacional.
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Durante muitos anos, o sistema de distribuição clássica foi único e principal sistema de
distribuição existente em vários serviços hospitalares nos quais a elevada rotatividade dos doentes
e o reduzido tempo de internamento não justificavam a utilização de um sistema DIDDU.
Para além da distribuição clássica não pressupor a intervenção do FH na análise da
prescrição médica, são contras deste tipo de distribuição a acumulação de medicamentos e a
possibilidade de ocorrência de erros de transição.
2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU)
A distribuição individual diária em dose unitária é o
principal sistema de distribuição numa unidade hospitalar e
consiste na distribuição de medicamentos por doente, para um
período de 24 horas, após validação da prescrição médica por
parte de um Farmacêutico. No HB, como os SF se encontram
encerrados ao fim de semana e feriados, a distribuição é
realizada por um período de 72h e 48h, respetivamente.

Fig. 4 Área dos Serviços
Farmacêuticos destinada à DIDDU

Este tipo de distribuição, invariavelmente associado a uma maior intervenção do FH em
todo o processo de farmacoterapia, permite: aumentar a segurança no circuito do medicamento,
conhecer o perfil farmacoterapêutico do doente, reduzir as interações, racionalizar a terapêutica,
maior dedicação e apoio dos enfermeiros aos doentes e reduzir os custos e desperdícios. [1]
É da responsabilidade do FH avaliar o perfil farmacoterapêutico do doente à medida que vai
validando a prescrição médica, conferindo a (s) dose (s), interações medicamentosas,
incompatibilidades, posologia e se o medicamento pertence ou não ao Formulário do grupo José
de Mello Saúde. Caso o medicamento prescrito não pertença a este formulário, é necessário um
extraformulário onde deve constar a justificação clínica da utilização do medicamento. Após
validação da prescrição médica, é emitido um mapa terapêutico, onde vem
discriminada a medicação do doente, a identificação deste e do médico
prescritor, que depois segue via informática para o apoio semiautomático de
distribuição.
Para auxílio da DIDDU, os SF do HB
dispõem

de

equipamento

de

apoio

semiautomático de que são exemplo o Kardex

Fig. 5 FDS
®

e a FDS (Fast

Dispensing System). Este último permite a reembalagem de todas as
Fig. 6 Kardex®

formas farmacêuticas orais sólidas cujo prazo de validade e lote não se

encontram individualizados de forma unitária. No Kardex® constam todos os medicamentos
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injetáveis, soluções orais, pomadas e as formas farmacêuticas orais sólidas que não podem estar
na FDS. Todos os produtos desta categoria que não constem no Kardex® são apelidados de
“produtos externos”, enquanto que aqueles produtos que não constem nem no Kardex® nem na
FDS são denominados “produtos brancos”. Estes dois tipos de produtos encontram-se
discriminados aquando da geração do mapa terapêutico, e são colocados manualmente na gaveta
do doente pelo Técnico de Terapêutica e Diagnóstico.
Os medicamentos, devidamente acondicionados em gavetas individualizadas, são
organizados por número de cama e nome de doente.
Caso os medicamentos dispensados não forem utilizados no período para o qual os
mesmos se destinam, são devolvidos aos serviços farmacêuticos as gavetas nas quais foram
rececionados. Estas devoluções são feitas informaticamente por serviço e por doente, permitindo
que os produtos voltem a entrar no stock dos SF.

Fig. 7 Circuito de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária. Adaptado de [1]

3. Distribuição de Medicamentos em Regime Ambulatório (DMRA)
A dispensa de medicamentos a doentes em regime ambulatório surge da necessidade de
haver maior vigilância e controlo de determinadas patologias crónicas, exigidos pelas
características das mesmas, pelo potencial tóxico dos fármacos usados.

[3]

Este regime de

distribuição de medicamentos abrange doentes seguidos em consulta no HB, tendo como maisvalia a redução dos custos e riscos associados ao internamento hospitalar e, ainda, maior
comodidade do doente em continuar o tratamento no domicílio. [1]
São exemplo de medicamentos dispensados em regime de ambulatório: antirretrovirais,
medicamentos biológicos, talidomida, hormona de crescimento, entre outros (ANEXO VII). Estes
medicamentos são regulamentados por normas específicas e são fornecidos pelos SF apenas
mediante receita médica hospitalar, que tem validade de 4 meses. Os medicamentos biológicos,
como o Infliximab, Etarnecept, Adalimumab, Ustecinumab, Anacinra e Golimumab, que fazem parte
do Despacho n.º 18419/2010 devem ser registados mensalmente em tabela presente no sítio do
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INFARMED (ANEXO VIII).

[6]

Existem casos particulares de dispensa de que são exemplo a

hormona de crescimento e a talidomida. A hormona de crescimento é dispensada unicamente aos
titulares da autorização (habitualmente os pais), cujo cartão de identificação do mesmo deve estar
anexado. A talidomida, indicada em doentes com mieloma múltiplo e com mais de 65 anos, é um
fármaco que apresenta efeitos adversos graves e cuja utilização “off-label” tem de ser autorizada
pela Comissão de Ética. Nesta autorização deve constar a justificação clínica assim como o
consentimento informado do doente em questão. Para dispensa deste medicamento pelos SF é
exigido que o doente se faça sempre acompanhar pelo livro do doente e apresente o formulário de
autorização de prescrição do Programa de Prevenção da Gravidez (ANEXO IX), devendo o doente
ser alertado para todos os cuidados a ter e os riscos que corre. O livro do doente, por sua vez,
deve estar com a secção do calendário do tratamento corretamente preenchido, devendo ainda
conter data e resultado da gravidez (para mulheres em idade fértil). Neste último caso, a
prescrição, dispensa e teste de gravidez devem ser realizados no mesmo dia. Para cada prescrição
só pode ser dispensada medicação para um período máximo de 4 semanas no caso de mulheres
com potencial para engravidar, e 12 semanas para os restantes casos. [7]
Na prescrição médica hospitalar (ANEXO X), deve constar o número do processo do
doente, bem como o seu nome, fármaco e respetiva dosagem e identificação do médico prescritor.
Apesar de cada prescrição ser válida para 4 meses, o farmacêutico apenas pode dispensar a
medicação necessária ao doente para um período de 30 dias, segundo o Despacho n.º
13382/2012, de 4 de Outubro, e a Circular Normativa n.º 3/2012 – INFARMED/ ACSS/ SPMS, de 6
de Dezembro. Aproximando-se o término da medicação relativa a esse mesmo período, o doente
deve dirigir-se diretamente ao serviço de ambulatório, fazendo-se acompanhar do cartão de
identificação do utente do HB (ANEXO XI) no qual conste a identificação do doente e respetivo
número do processo. Caso o doente tenha consulta antes do término da validade da receita, o
médico tem de prescrever eletronicamente nova receita, associada à ficha clínica do doente.
A dispensa de medicamentos a doentes em regime ambulatório está também prevista nas
situações em que o fornecimento dos mesmos não possa ser assegurado pelas Farmácias
Comunitárias

[1]

, entre elas: inexistência de Farmácia Comunitária na localidade; as Farmácias

Comunitárias existentes pertencem a Santas Casas da Misericórdia que já tenham o alvará de
venda ao público; e nos casos em que o medicamento se encontra esgotado nas Farmácias
Comunitárias (exigindo-se o carimbo de pelo menos duas farmácias no verso da receita).
O utente paga o medicamento no serviço de faturação do hospital dirigindo-se à posteriori
ao ambulatório munido de comprovativo de pagamento. Neste caso, o valor pago pelo utente é
igual ao preço de aquisição do medicamento cobrado pelo fornecedor, acrescentado do IVA.
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4. Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial
4.1 Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes
Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são entendidos como substâncias e suas
preparações compreendidas nas tabelas I-IV anexas ao DL n.º 15/93 de 22 de Janeiro, com
exceção da tabela IIA.

[8]

Atendendo às características particulares destes medicamentos (margem

terapêutica estreita e elevado grau de dependência física e psíquica), estão sujeitos a legislação
própria. Estes medicamentos requerem um rigoroso controlo por parte do FH, sendo este
responsável por todo o seu circuito, desde a sua receção até à distribuição. [3]
No HB, o armazenamento destes medicamentos é feito por ordem alfabética de DCI, em
cofres de acesso por código alfanumérico, que se localizam numa sala de acesso restrito a
Farmacêuticos. A entrada nesta sala é feita através da leitura ótica do respetivo cartão de
identificação.
Cada serviço clínico, de acordo com a sua especificidade, possui um stock destes
medicamentos, igualmente armazenados em cofres de acesso restrito, sendo este acordado entre
o FH e o Enfermeiro-Chefe do serviço. A dispensa destes medicamentos é feita por reposição do
stock dos serviços clínicos. Para a requisição de psicotrópicos e estupefacientes por parte dos
serviços clínicos aos SF, o enfermeiro deve preencher o Modelo n.º1509 da INCM (Imprensa
Nacional da Casa da Moeda) (ANEXO XII), onde são especificadas a DCI, dosagem e forma
farmacêutica, para além da identificação dos doentes a quem já foi administrado o medicamento.
Este documento é constituído por original e duplicado, sendo o primeiro devolvido à farmácia e o
duplicado permanece no respetivo serviço.
O Diretor do serviço requisitante tem de validar a requisição antes de esta ser enviada para
os SF. Já nos SF, a requisição é posteriormente avaliada e validada pelo FH responsável. Esta não
é validada caso apresente letra ilegível, rasuras ou quando a data de administração é superior à
data de envio da requisição. Caso esteja conforme, atribui-se à requisição uma numeração interna,
que se reinicia no início de cada mês. O envio dos medicamentos é efetuado por um assistente
operacional, e a sua receção por um enfermeiro do serviço clínico requisitante. O FH procede
depois ao registo informático do consumo do medicamento por serviço clínico.
A requisição destas substâncias psicotrópicas e estupefacientes por parte dos SF aos
respetivos fornecedores é feita mediante o Modelo n.º1506 da INCM (Anexo VII do DL n.º15/93, de
22 de Janeiro) (ANEXO III), sendo a cópia enviada ao fornecedor por fax e o original
posteriormente enviado por correio. O original é depois devolvido aos SF devidamente assinado e
carimbado pelo Diretor Técnico do Laboratório, ficando arquivado nos SF em pasta própria.
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Todos os fornecimentos, entradas e devoluções são registados no livro de registos de
psicotrópicos e estupefacientes (ANEXO XIII), sendo o termo de abertura e encerramento destes
livros feita pelo INFARMED.
4.2 Hemoderivados
Os medicamentos hemoderivados, isto é, medicamentos derivados do sangue ou plasma
humano, são adquiridos, dispensados e administrados de acordo com os Despachos n.º 5/95 e n.º
1051/2000, de 25 de Janeiro e de 14 de Setembro, respetivamente.

[1]

Esta legislação tem como

objetivo a rastreabilidade, para que se possa investigar de modo credível a eventual relação de
causalidade entre a administração terapêutica destes medicamentos e a deteção de doenças
infeciosas transmissíveis pelo sangue. [9]
Estes medicamentos, pela sua variabilidade enquanto produtos de origem biológica,
deverão dispor, para cada lote, de um Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL),
emitido pelo Laboratório de Qualidade do INFARMED. No respetivo certificado encontram-se
discriminadas as seguintes informações: número de lote, nome comercial, dose, substâncias ativas,
número de unidades que correspondem ao mesmo lote, validade, número de autorização de
introdução no mercado (AIM) e laboratório (ANEXO IV).
Na receção de uma encomenda de hemoderivados por parte dos SF do HB, para além do
CAUL devem estar presentes: o relatório de análise que sustenta a qualidade microbiológica e
físico-química do hemoderivado (ANEXO XIV) e, ainda, a guia de remessa. Após conferência da
encomenda, o FH deve garantir a verificação, registo e arquivo da documentação técnica que
acompanha a respetiva encomenda.
A requisição, distribuição e administração de medicamentos hemoderivados é feita através
do Modelo n.º 1804 da INCM (ANEXO XV e XVI). Este modelo, referente a apenas um doente e a
um medicamento, é constituído por duas vias (farmácia e serviço)

[9]

e está organizado em quatro

quadros: A, B, C e D. Os primeiros três quadros constituem a “via Farmácia”. Os quadros A e B são
preenchidos pelo médico responsável, devendo este especificar o nome do doente e serviço
requisitante (quadro A), bem como a justificação da requisição, nome, forma farmacêutica,
dose/frequência, via de administração e duração do tratamento (quadro B). Já o preenchimento do
quadro C é da responsabilidade do Farmacêutico, devendo este especificar o medicamento
hemoderivado dispensado, o lote, a identificação do fornecedor e o CAUL do INFARMED que lhe
diz respeito. O quadro D, exclusivo da “via Serviço”, é preenchido pelos enfermeiros e permite o
registo dos produtos administrados. Sempre que não se administrem todos os medicamentos
hemoderivados dispensados, estes devem ser devolvidos aos SF num prazo não superior a 24h e
a devolução registada informaticamente.
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Toda a medicação enviada tem que ser identificada com o nome do doente, bem como o
serviço requisitante, sendo-lhe anexado o modelo n.º 1804 da INCM, já referido. A “via Farmácia” é
reencaminhada para os SF enquanto a “via Serviço” permanece no serviço clínico requisitante
junto do processo clínico do doente. Quando o medicamento necessita de conservação a frio, estes
são transportados até ao serviço respetivo em mala térmica adequada e devidamente identificada.
O transporte e entrega dos medicamentos derivados aos serviços clínicos é, igualmente aos
restantes, da responsabilidade de um assistente operacional.
4.3 Medicamento Extraformulário
O Formulário Hospitalar de Medicamentos é uma publicação oficial e orientadora que traduz
uma escolha seletiva perante uma larga oferta de medicamentos atualmente disponibilizados pela
indústria. Tem como princípio a inclusão dos medicamentos necessários a uma terapêutica
adequada à generalidade das situações hospitalares.
Segundo o Despacho n.º 13885/2004, de 25 de Junho, o FHNM destina-se aos profissionais
de saúde que exercem a sua atividade em meio hospitalar, com o objetivo de auxiliar o médico na
escolha do medicamento a prescrever. O FHNM é de uso obrigatório, pelos prescritores, nos
hospitais integrados no SNS. [10]
No caso do HB, como se trata de uma Parceria Público Privada com o grupo José de Mello
Saúde, segue o Formulário Hospitalar próprio do grupo, sendo este a base de trabalho de todos os
seus profissionais de saúde. Este, tal como o FHNM, tem como objetivo apresentar os
medicamentos de uso comum nas diferentes unidades hospitalares do grupo.
Quando um medicamento que não faça parte do formulário constitui a escolha mais
adequada à situação clínica de determinado doente, este pode ser dispensado pelos SF, mediante
a apresentação de uma justificação extraformulário (ANEXO XVII). Esta justificação, autorizada
pela Direção Clínica, deve conter as seguintes informações:
 Identificação do doente, cama, número do processo e serviço requisitante;
 Diagnóstico;
 DCI, dose, forma farmacêutica e posologia;
 Justificação para a necessidade do uso do medicamento e indicação da existência,
ou não, de outro que conste do formulário hospitalar de medicamentos desta instituição;
 Data e assinatura do médico prescritor, concordância do Diretor de serviço e da
CFT.
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4.4 Gases Medicinais
De acordo com o Estatuto do Medicamento entende-se por gases
medicinais “gases ou mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados a
entrar em contacto direto com o organismo humano e que desenvolvam
uma atividade apropriada a um medicamento, designadamente pela sua
utilização em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo, ou para
conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinados a
transplante”.

[11]

São exemplo de gases medicinais o oxigénio, o ar

medicinal (mistura de gases constituída por 78% de azoto medicinal e
22% de oxigénio medicinal), o protóxido de azoto, entre outros. Os gases

Fig. 8 Tanques de gases
medicinais no HB

medicinais podem ser armazenados em tanques, que se encontram fora do edifício do HB e têm
acesso reservado, ou em garrafas, por sua vez armazenadas em local protegido e de acesso
reservado.
Estes gases cumprem as exigências descritas nas Farmacopeias Portuguesa, Europeia ou
qualquer outra de um estado-membro.
Os SF são responsáveis pela encomenda, receção, armazenamento e distribuição dos
gases medicinais existentes no HB. Durante o período de funcionamento dos SF, este serviço faz
duas verificações diárias aos níveis dos vários gases medicinais, registando os respetivos valores
em formulário próprio. No restante período, em que os SF estão encerrados, esta verificação é
executada pela segurança, registando igualmente os respetivos valores em formulário próprio. O
pedido de enchimento de tanques é efetuado via correio eletrónico, quando o nível de gás atinge o
valor de 50%. A nota de encomenda é feita após o enchimento e mediante a quantidade
descarregada no respetivo tanque. No que diz respeito às garrafas, a sua encomenda também é
feita via correio eletrónico, sendo a nota de encomenda enviada posteriormente via fax. Aquando
da entrega da encomenda, o fornecedor faz a recolha de todas as garrafas vazias, sendo a troca
posteriormente verificada pela Farmacêutica responsável. No final de cada mês os SF recebem por
correio a fatura correspondente aos movimentos dos alugueres de garrafas do mês corrente. Esta
fatura é conferida pela Farmacêutica responsável.
Cada serviço tem o seu stock de garrafas de gases medicinais que é reposto por
substituição de garrafa vazia por garrafa cheia. Esta reposição é feita mediante pedido informático
aos SF no qual devem constar apenas os gases.
4.5 Pyxis Medstation
A Pyxis Medstation, implementada na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP)
do HB, consiste num sistema de dispensa automática de medicamentos, composto por um
conjunto de armários controlados eletronicamente, geridos por um software e interligados às
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aplicações existentes no hospital. Este sistema tem como objetivo automatizar o processo de
dispensa de medicamentos, permitindo um controlo efetivo da distribuição de medicamentos e
outros produtos farmacêuticos, garantindo uma maior precisão e controlo na gestão de stocks e,
ainda, uma redução dos custos.
Os SF têm ao seu dispor uma unidade básica de controlo, que permite o controlo remoto de
todos os stocks do serviço ao qual está associada a Pyxis (UCIP).

CAPÍTULO IV
MEDICAMENTOS CITOTÓXICOS
Os fármacos citotóxicos ou citostáticos, também designados de antineoplásicos, são
agentes químicos utilizados no tratamento de tumores malignos. Esta forma de tratamento
sistémica pode ser adjuvante da cirurgia ou da radioterapia. Para além disso, estes fármacos
podem ser usados como paliativos na atenuação dos sintomas ou como meio de prolongar a
qualidade vida do doente. [12]
No HB, o circuito deste tipo de medicamentos exige uma interajuda entre médicos,
enfermeiros e farmacêuticos.
O Médico Oncologista prescreve o tratamento de quimioterapia específico para cada
doente, ficando a prescrição registada no processo clínico.
No dia anterior, ou no próprio dia do tratamento, o doente realiza análises e consoante os
resultados analíticos decide-se se mantém o tratamento, se adia ou se é necessário alterar as
doses a serem administradas.
É da responsabilidade do Farmacêutico Responsável pelo Hospital de Dia Oncológico
(FRHDO) validar a prescrição médica. Para tal, os processos dos doentes a efetuar tratamento são
entregues à Farmacêutica pela equipa de enfermagem. Posteriormente, a FRHDO valida as
prescrições médicas ativas, verificando se a parametrização dos fármacos está de acordo com os
dados presentes no processo do doente.
Atualmente, a preparação dos medicamentos citotóxicos, administrados no HB, é efetuada
pelos SF do Hospital CUF do Porto. Após a validação da prescrição, a FRHDO envia por correio
eletrónico a lista dos doentes (nome e respetivo número de processo) para unidade de preparação
centralizada de citotóxicos dos SF do Hospital da CUF, no Porto.
A receção da medicação é feita no Hospital de Dia Oncológico do HB pela FRHDO, que
com o auxílio da enfermeira, confere as preparações, verificando se a medicação e as doses
enviadas correspondem ao requisitado. A medicação vem acompanhada por um mapa de
produção, devidamente assinado pelo Farmacêutico responsável, onde estão registados os lotes
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dos produtos utilizados nas preparações, e por uma guia de transporte que indica o número total de
preparações enviadas, data e hora de saída do Hospital da CUF Porto.
Aquando a administração da medicação a enfermeira deve confirmar, na folha da
administração da terapêutica, se a preparação corresponde à que foi solicitada para o doente em
causa assim como a dose, via de administração, princípio ativo e ordem de administração.

CAPÍTULO V
MEDICAMENTOS DE ENSAIOS CLÍNICOS
Segundo o DL n.º 46/2004, um ensaio clinico (EC) é “qualquer investigação conduzida no
ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros
efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos
indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição,
o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a
respetiva segurança ou eficácia”.
Nos estabelecimentos de saúde, pertencentes ao SNS, os medicamentos experimentais e
os dispositivos utilizados para a sua administração, devem ser armazenados e cedidos pelos
respetivos SF hospitalares. Estes serviços devem manter os registos e a confirmação do
armazenamento e da utilização dos medicamentos destinados à realização dos ensaios. A gestão
destes produtos, desde a sua receção até à sua dispensa, é da responsabilidade do FH que
garante que o doente realiza a medicação de forma segura e eficaz.
A realização de um ensaio clinico necessita do parecer favorável da Comissão de Ética para
a Investigação Clínica (CEIC), que irá fazer a avaliação dos potenciais benefícios e eventuais
riscos para o doente. Após avaliação, a CEIC emite um parecer sobre a autorização do ensaio.
Para além do parecer da CEIC, é também necessária autorização do INFARMED e do Conselho de
Administração do Hospital. Este último, após consulta da Comissão de Ética (CE), aprova ou não, a
realização do EC nas suas instalações.
Após conclusão do ensaio, a documentação deve ficar arquivada nos SF durante 15 anos
após a data da visita de encerramento do ensaio, assim como qualquer medicação que
eventualmente não seja recolhida. [13]
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CAPÍTULO VI
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ESPECIAL
Alguns dos medicamentos indispensáveis em certas terapêuticas não possuem AIM,
necessitando de uma Autorização de Utilização Especial (AUE) para poderem ser adquiridos por
uma instituição de saúde.
A AUE possui caráter excecional e carece de autorização prévia do Infarmed, ao abrigo do
DL n.º 176/2006, observando os requisitos e condições definidas no regulamento aprovado pela
Deliberação n.º 105/CA/2007.
A AUE concedida tem sempre caráter temporário, cessando sempre que o medicamento
passa a ser comercializado em Portugal ao abrigo de uma AIM ou de outra autorização com ela
incompatível.
Para ser concedida a AUE é necessário existir cumulativamente as seguintes condições:


A entidade requerente ser uma instituição de saúde com autorização de aquisição
direta de medicamentos;



Os medicamentos serem considerados imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou
tratamento de determinadas patologias e sem terapêutica alternativa;



Não existirem em Portugal medicamentos essencialmente similares a outros,
aprovados com idêntica composição qualitativa e quantitativa de substância ativa e
forma farmacêutica;



Não se tratar de medicamento abrangido pelo Decreto-Lei n.º 195/2006, a adquirir
por hospital do Serviço Nacional de Saúde.

A AUE apenas poderá ser concedida para utilização de medicamentos que possuem AIM
em país estrangeiro, ou caso não possuam, a eficácia e segurança estão comprovadas em ensaios
anteriores, nomeadamente realizados com vista a um pedido de AIM.
Para se efetuar o pedido de AUE é necessário a autorização do órgão máximo de gestão do
hospital, sob proposta fundamentada do Diretor de Serviço que sugere a utilização do
medicamento, e um parecer da CFT. Após esta autorização, o Diretor Clínico do HB apresenta um
pedido de AUE ao INFARMED que, posteriormente, emite a sua decisão (ANEXOS XVIII e XIX).
Os requerentes devem apresentar anualmente, durante o mês de Setembro, um pedido
único de AUE por medicamento considerado de benefício clínico bem reconhecido, para vigorar no
ano seguinte. [14]
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CAPÍTULO VII
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS
Cada vez mais recorre-se aos SF hospitalares para a preparação de medicamentos
manipulados por forma a personalizar a terapêutica a um determinado perfil fisiopatológico ou a
produzir medicamentos que não se encontram comercializados a nível da indústria, garantindo a
qualidade, segurança e eficácia do tratamento.
A preparação de medicamentos manipulados é da responsabilidade do FH. Os SF do HB
dispõem de uma área apropriada para a preparação de medicamentos manipulados não estéreis,
cumprindo o “Sistema de Qualidade na preparação de Formulações Farmacêuticas”. [1]
Cabe ao FH garantir a qualidade do medicamento manipulado de acordo com as “boas
práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia hospitalar”,
segundo a Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho.

[15]

Para tal, deverão ser arquivados todos os

registos dos controlos e calibrações dos aparelhos de medição bem como as fichas de preparação
dos manipulados.
Os medicamentos manipulados são preparados de acordo com a ficha de preparação onde
se encontra especificado o procedimento, as matérias-primas e as respetivas quantidades.
Aquando da preparação do medicamento manipulado deverá ser efetuado o correto preenchimento
da ficha de preparação indicando informações importantes como: nome do medicamento, lote, data
de preparação, lotes e prazos de validade das matérias-primas, material de embalagem, rótulo e
identificação do operador e supervisor (ANEXO XX).

CAPÍTULO VIII
NUTRIÇÃO ARTIFICIAL
Cada indivíduo, saudável ou doente, possui necessidades individuais em macro e
micronutrientes que devem ser adquiridos de forma equilibrada por forma a manter o metabolismo
ou corrigir desequilíbrios nutricionais.
A nutrição consiste no acesso, ingestão, digestão, absorção e metabolização de nutrientes
em quantidades que permitem a normal morfologia, funcionamento e desenvolvimento do
organismo.
A maioria dos doentes pode receber nutrição oral, através de alimentos correntes, mesmo
quando são necessárias dietas terapêuticas que exijam modificação na composição, consistência
ou número de refeições. Em alguns doentes hospitalizados, e cada vez mais nos doentes de
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ambulatório, que não querem, não conseguem, ou não podem receber os nutrientes necessários
através dos alimentos correntes, é necessário recorrer a alternativas.

[16]

A nutrição artificial fornece macro (proteínas, hidratos de carbono e lípidos) e
micronutrientes (eletrólitos, oligoelementos e vitaminas) em quantidades adequadas às
necessidades de cada doente, de modo a manter ou recuperar o seu estado nutricional.

[16]

As vias

entérica e parentérica são designadas de nutrição artificial, e constituem uma terapêutica segura e
eficaz desde que se observem os seguintes requisitos: adequação do esquema nutritivo à situação
clínica do doente, monitorização clínica e laboratorial e correção dos aportes em função da
evolução clínica.

[3]

O FH é responsável pela validação da prescrição médica da nutrição artificial, devendo
comprovar a concentração final da mistura, estabilidade, incompatibilidades, posologia e volume
prescrito, de acordo com as características do doente, condições de administração e duração do
tratamento. É também importante verificar a data de prescrição, os dados do doente bem como os
dados de cada componente da mistura. [1]
A validação das prescrições médicas da nutrição artificial, no HB, são efetuadas
eletronicamente, como as restantes prescrições, exceto no serviço UCIP. Neste caso, são enviadas
para os SF as requisições de nutrição entérica ou parentérica (ANEXO XXI).
1.

Nutrição Entérica
A nutrição entérica (NE) constitui um tipo de nutrição na qual os nutrientes são

administrados por sonda ou via oral. Este tipo de nutrição é utilizado como complemento de
alimentos correntes ou como única forma de nutrição oral.
A mistura artificial de diferentes nutrientes permite uma adaptação conforme as
necessidades específicas de cada doente.
A NE oral pode ser polimérica ou modular, dentro desta última existem os suplementos
dietéticos de carácter proteico, lipídico ou glucídico, utilizados para suplementar a dieta corrente.
A NE por sonda pode ser polimérica, modificada com enriquecimento proteico, com fibra ou
simplesmente calórico, pré-digeridas, específicas para doenças cardiovasculares, hepáticas, e
metabólicas. Este tipo de nutrição encontra-se, normalmente, na forma líquida, neutra e sem
adição de sabores. A sua constituição em termos de concentração em micronutrientes é variável.
[16]

2.

Nutrição Parentérica
A nutrição parentérica consiste na administração endovenosa de macro e micronutrientes,

por meio da via periférica ou central.
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As formulações utilizadas na nutrição parentérica apresentam-se na forma de injetáveis,
prontas ou de preparação extemporânea. Os macronutrientes são veiculados por soluções
concentradas de glucose, soluções de aminoácidos essenciais e não essenciais e emulsões
lipídicas, com triacilgliceróis de cadeia longa (LCT) e/ou de cadeia média (MCT). Todos são
apresentados em concentrações variáveis.
Estas formulações apenas podem ver administradas por via periférica quando possuem
osmolalidade <850 mosm/l.
A preparação das bolsas para nutrição parentérica devem obedecer às técnicas e
procedimentos de preparações estéreis, em local apropriado, em condições asséticas e com
câmara de fluxo laminar.
No HB não se efetua a manipulação de misturas para nutrição parentérica personalizada,
sendo estas preparadas no Hospital CUF em Lisboa, mediante prescrição médica.
A Indústria Farmacêutica comercializa bolsas standard (bi- ou tricompartimentadas) com
diferentes composições em macro e micronutrientes. Em qualquer dos casos, as formulações de
micronutrientes (eletrólitos, oligoelementos, vitaminas) específicas para nutrição parentérica são
adicionadas às formulações isoladas, segundo regras rigorosas de estabilidade e assépsia. [16]

CAPÍTULO IX
COMISSÕES TÉCNICAS
As comissões técnicas são órgãos de consulta indispensáveis à implementação de regras,
normas de procedimentos e de utilização de medicamentos e outros produtos farmacêuticos.
Possuem importância vital como instrumentos multidisciplinares de decisão sobre pareceres que
coincidam, adequam, normalizam e contribuam para a qualidade dos cuidados de saúde.
No HB existem as seguintes comissões técnicas:


Comissão de Ética para a Saúde (CES);



Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT);



Comissão de Controlo e Infeção (CCI);



Comissão de Catástrofe (CC). [17]

1. Comissão de Ética para a Saúde (CES)
As CES é um órgão consultivo, colegial, multidisciplinar e independente. No HB a CES têm
como objeto zelar pela observância de padrões de ética na atividade das ciências médicas
praticada, de forma a proteger e garantir os valores de dignidade e integridade humanas e
salvaguardar o exercício do consentimento informado, com base na vontade dos doentes e no
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direito da objeção de consciência por parte dos profissionais de saúde. Para tal, a CES analisa e
reflete sobre temas da prática biomédica que envolvam questões de ética, emitindo pareceres
sobres os mesmos.
A CES do HB possui uma composição multidisciplinar sendo constituída por sete membros,
nomeados de entre médicos, farmacêuticos, enfermeiros, juristas, teólogos, sociólogos ou
profissionais de outras áreas das ciências sociais e humanas. Cabe ao Diretor Clinico do HB
designar os membros da CES, estando esta escolha sujeita a homologação por parte da Comissão
Executiva.
Os membros da CES possuem mandato de três anos, podendo ser renovado pela
Comissão Executiva por iguais períodos. [17]

2. Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)
No HB, a CFT tem como função assegurar que são tomadas todas as medidas para que a
terapêutica farmacológica seja feita de forma segura, eficaz e com qualidade.
A CFT é constituída por seis membros de duas atividades profissionais, médicos e
Farmacêuticos, equitativamente distribuídos, sendo a sua presidência responsabilidade do Diretor
Clínico ou seu adjunto. Os elementos médicos da comissão são nomeados, de entre os médicos
do HB, pelo Diretor Clínico do Hospital. Já os elementos Farmacêuticos da comissão são
nomeados pela Direção de Farmácia de entre os Farmacêuticos do HB.
Os membros da CFT possuem mandato de três anos, podendo este ser renovado por
decisão da Comissão executiva por igual período.

[17]

3. Comissão de Controlo e Infeção (CCI)
A CCI é um órgão de apoio à gestão, na área de prevenção e controlo da infeção,
implementando o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção Associada aos Cuidados
de Saúde (PNCI).
A CCI tem como objetivos:


Prevenir, detetar e controlar as infeções, promovendo ações neste âmbito com o

apoio dos vários serviços, unidades de cuidados e demais órgãos técnicos que compõem o
HB;



Implementar no hospital uma política de segurança, de modo que a prevenção e

controlo IACS seja vista como parte integrante das atividades diárias dos profissionais,
contribuindo para a qualidade dos cuidados e para a segurança dos doentes.
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Esta comissão desenvolve a sua atividade em quatro vertentes: vigilância epidemiológica,
elaboração e monotorização do cumprimento de normas e recomendações de boas práticas,
formação e informação e profissionais de saúde e visitantes, consultadoria de apoio.
A CCI deve integrar na sua composição o núcleo executivo, um núcleo de apoio técnico e
consultivo e um núcleo de membros dinamizadores, onde se inserem farmacêuticos.
O núcleo executivo tem como função assegurar a gestão do Plano Operacional de
Prevenção e Controlo de Infeção. Já o núcleo técnico e consultivo é responsável pela orientação
técnica e a consultadoria, em articulação direta com o Núcleo Executivo. O núcleo dinamizador tem
por função a articulação entre os dois núcleos anteriormente referidos.

[17]

4. Comissão de Catástrofes (CC)
A CC do HB visa apoiar os órgãos de administração, tendo como funções:



Assegurar a articulação e colaboração com o Serviço Nacional de Proteção Civil;



Elaboração de planos de catástrofe e de emergência interna, programando as ações

das diferentes áreas do hospital em situações de catástrofe ou emergência;


Manter contacto regular com os centros nacionais e regionais da proteção civil,

assim como os bombeiros e cruz vermelha locais;


Organizar ações de prevenção, informação e sensibilização dos funcionários, por

forma a padronizar comportamentos em situações de catástrofes;


Verificação das condições de segurança do hospital ou condições propiciadoras de

catástrofes.

[17]

CAPÍTULO X
FARMACOVIGILÂNCIA
A Farmacovigilância visa detetar, avaliar e prevenir reações adversas a medicamentos,
promovendo a qualidade e segurança dos mesmos, em defesa do utente e da Saúde Pública.
O Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em 1992 através do Despacho n.º
107/92, seguindo, atualmente, o DL n.º 242/2002, de 5 de Novembro. Este sistema monitoriza a
segurança dos medicamentos com autorização de introdução no mercado nacional, avaliando os
eventuais reações adversas a medicamentos e implementando, sempre que necessário, medidas
de segurança.
Os profissionais de saúde como médicos, farmacêuticos, enfermeiros, médicos dentistas ou
técnicos de farmácia devem detetar e notificar as reações adversas que ocorram com o uso de
medicamentos à entidade responsável, o INFARMED. A notificação de suspeita de reações
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adversas, por parte dos profissionais de saúde, pode ser efetuada através do formulário online
disponibilizado neste portal RAM, plataforma que permite a recolha de informação sobre suspeitas
de reações adversas a medicamentos (RAM), ou através do preenchimento do formulário de
notificação em papel para utentes ou para Profissionais de Saúde e remetendo-a à Direção de
Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED, I.P. ou às Unidades Regionais de
Farmacovigilância (URF): Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, e Sul, de acordo com localização
geográfica do notificador. [18]

CAPÍTULO XI
QUALIDADE
No HB a Qualidade é entendida como a prestação de cuidados de uma forma efetiva e
eficiente, indo ao encontro das necessidades e expectativas dos utentes, familiares e
colaboradores.
A Comissão Executiva do HB assume a Qualidade como valor fundamental, empenhandose na melhoria contínua da qualidade em todos os serviços. Para tal, os SF do HB dispõe de uma
farmacêutica responsável pela gestão da Qualidade.
O HB pretende ser um hospital de referência para todo o SNS, com um desenvolvimento
sustentado ao nível: da Qualidade da prática clínica diária e da plataforma (instalações,
equipamentos); da satisfação dos utentes, colaboradores e de toda a comunidade envolvente; e,
do equilíbrio económico-financeiro do hospital.
Recentemente, o HB recebeu a renovação da Acreditação Global e, pela primeira vez, a
Certificação ISO 9001:2008 dos Serviços de Anatomia Patológica, Patologia Clínica, Imagiologia,
Imunohemoterapia, Farmácia e Esterilização, pela entidade acreditadora Caspe Healthcare
Knowledge System (CHKS).
A certificação e acreditação global do HB reflete o profissionalismo e empenho dos
colaboradores e reafirmam o compromisso coletivo pela diferenciação na qualidade e segurança
dos cuidados prestados. [19]
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CONCLUSÃO
Os dois meses de estágio no HB possibilitaram o aprofundamento da vivência da profissão
farmacêutica em Farmácia Hospitalar, permitindo a aquisição de conceitos sobre a organização e
funcionamento dos SF hospitalares, aprendizagem das exigências deontológicas inerentes à
profissão e obtenção de competências nas diversas áreas da farmácia hospitalar: organização e
gestão, distribuição e informação, farmacotécnica, controlo de qualidade, farmacovigilância,
ensaios clínicos, farmacocinética, atividades complementares de farmácia clínica e cuidados
farmacêuticos.
Neste estágio evidenciamos o fato do FH para além de ser responsável pela correta e
racional utilização dos medicamentos no hospital, é também um profissional com formação
adequada para prestar qualquer informação sobre o medicamento a todos os outros profissionais
de saúde.
O FH é responsável pela dispensa dos medicamentos de forma segura e eficaz, permitindo
que o medicamento prescrito chegue ao doente certo na dose correta e na forma farmacêutica
adequada.
Esta fase de aprendizagem no HB foi muito enriquecedora, contribuindo para uma formação
adequada no exercício da atividade farmacêutica.
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ANEXOS
ANEXO I – Grafismo do Sistema Operativo Glintt HS

ANEXO II – Grafismo do Sistema Operativo SAP
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ANEXO III – Anexo VII, do DL n.º15/93 de 22 de Janeiro, relativo à requisição de estupefacientes
e/ou psicotrópicos pelos SF
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ANEXO IV – Certificado de Autorização de Utilização de Lote (Hemoderivados)
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ANEXO V – Pedido Semanal de um Serviço Clínico Hospitalar
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ANEXO VI – Satisfação de Pedido Semanal de um Serviço Clínico Hospitalar
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ANEXO VII – Listagem dos Medicamentos Dispensados em Farmácia Hospitalar
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ANEXO VIII – Tabela de Registo dos Medicamentos Dispensados Constantes do Despacho n.º
18419/2010
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ANEXO IX – Formulário de Autorização de Prescrição do Programa de Prevenção de Gravidez
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ANEXO X – Prescrição Médica Hospitalar
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ANEXO XI – Cartão de Identificação de Utente do HB

ANEXO XII – Modelo n.º 1509 da INCM para Requisição de Estupefacientes e/ou Psicotrópicos aos
SF
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ANEXO XIII – Registo do Movimento de Entradas e Saídas de Medicamentos Psicotrópicos e/ou
Estupefacientes
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ANEXO XIV – Certificado de Análise de um Hemoderivado
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ANEXO XV – Modelo n.º 1804 da INCM para Requisição de Hemoderivados aos SF (via Farmácia)
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ANEXO XVI – Modelo n.º 1804 da INCM para Requisição de Hemoderivados aos SF (via Serviço)
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ANEXO XVII – Justificação de Utilização de Medicamentos Extraformulário
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ANEXO XVIII – Autorização de Utilização Especial
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ANEXO XIX – Autorização de Utilização Especial para Efeitos Alfandegários
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ANEXO XX – Ficha de Preparação de Medicamento Manipulado
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ANEXO XXI – Requisição de Nutrição Parentérica
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