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Introdução
O farmacêutico desenvolve uma atividade de interesse público. Com formação
especializada na área do medicamento, desempenha um papel fundamental no uso
adequado e racional dos mesmos.
Sendo o último profissional de saúde em contacto com o utilizador final da medicação,
recai sobre o farmacêutico a responsabilidade de avaliar as situações, esclarecer dúvidas e
servir de ‘última barreira protetora’ do doente e do uso indiscriminado dos medicamentos.
O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas visa formar profissionais
competentes, não só no aspeto teórico da atividade farmacêutica que permite ter uma base
sólida para o desenvolvimento da mesma, mas também preparar o futuro farmacêutico para
a realidade do dia-a-dia de trabalho. Neste sentido, faz parte do curso a unidade curricular de
estágio.
O estagiário pode assim consolidar conhecimentos e adquirir novas competências,
perspetivando o seu futuro no mercado de trabalho.
Ao longo deste relatório estão descritos conceitos e atividades desenvolvidas
inerentes à profissão farmacêutica e particularidades respeitantes ao local onde se realizou
o estágio, a Farmácia Porto.

1. Organização do espaço físico e funcional da farmácia
1.1 - Características gerais da Farmácia Porto
A Farmácia Porto localiza-se na Estrada da Circunvalação, 14075 na cidade do Porto.
Esta farmácia ocupa um local privilegiado pela proximidade a dois grandes hospitais,
Hospital de Magalhães Lemos, EPE e Hospital CUF e por se encontrar situada numa das
principais vias da cidade do Porto.
É uma farmácia moderna e de grandes dimensões, dispondo de parque de
estacionamento, serviço de Farma Drive e de entrega ao domicílio.

1.2 – Horário de Funcionamento
A Farmácia Porto encontra-se aberta vinte e quatro horas por dia, sete dias por
semana, 365 dias por ano, em articulação com o regime de turnos previsto no Decreto-Lei
Nº7/2011, de 10 de Janeiro. Entre as 8:00 e as 24:00, o atendimento é realizado no interior
das instalações da farmácia estando, no restante horário, o atendimento limitado à zona do
Farma Drive por motivos de segurança.
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1.3 – Espaço físico
De forma a permitir a realização das atividades inerentes à profissão do farmacêutico
e à realização de atividades dirigidas às necessidades dos utentes, a Farmácia Porto tem as
instalações, equipamentos e fontes de informação apropriadas, cumprindo os requisitos das
exigências legais em vigor no artigo 29º do Decreto-Lei nº171/2012 e pela Deliberação nº
2473/2007, de 28 de Novembro do Conselho Diretivo do INFARMED.
- Exterior: A Farmácia Porto apresenta uma fachada cor-de-rosa com três frentes. Uma frente
reservada ao acesso à zona do armazém, outra com acesso ao interior da farmácia e a
terceira, com acesso pelo parque de estacionamento reservado aos clientes, ao Farma Drive
e ao interior da farmácia. Esta última entrada apresenta as condições apropriadas ao acesso
de pessoas portadoras de deficiência não tendo degraus e as portas serem de abertura
automática. A identificação da farmácia é sinalizada com a cruz verde luminosa, letreiros fixos
na fachada e sinais de trânsito indicativos da sua localização e acesso.
- Interior: A Farmácia Porto possui três pisos divididos em diferentes áreas:
o

Área de atendimento geral

Área ampla com sete balcões de atendimento providos de computadores com o sistema
SiFarma 2000, impressoras, leitores ópticos e caixas registadoras. Por detrás dos balcões
três a sete, encontram-se expostos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM)
e gavetas com MNSRM e Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) sendo a
organização realizada de acordo com a utilização e forma farmacêutica para facilitar o acesso.
Nesta área também se encontra o local de receção da medicação enviada pelo sistema
robotizado de dispensa de medicamentos.
Na área envolvente dos balcões existem vários expositores organizados por categorias
como cuidados da pele, cabelo, dermocosmética, protetores solares, higiene oral e outros.
Desta forma o cliente pode inteirar-se dos produtos existentes e permite ao funcionário um
atendimento mais eficaz. Alguns produtos expostos adquirem locais de destaque devido a
promoções da marca, por baixa de preço, prazos de validade perto do fim ou pela
necessidade de haver escoamento de stock.
Nesta área está também disponível uma zona onde os utentes se podem sentar e onde
existe entretenimento para as crianças.
O sistema de acesso ao atendimento é realizado por senhas, divididas por atendimento
normal, atendimento prioritário e reservas.
o

Laboratório

O laboratório da Farmácia Porto encontra-se numa área adjacente à zona de atendimento
geral, tendo a particularidade de ser uma zona envidraçada e, assim, proporcionando aos
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clientes mais curiosos, a oportunidade de observarem os farmacêuticos na sua arte de
preparar manipulados.
Respeitando a Portaria nº594/2004, de 2 de Junho, o laboratório tem as condições para
funcionar segundo as normas vigentes em relação ao pessoal, instalações e equipamentos,
documentação, matérias-primas, materiais de embalagem, manipulação, controlo de
qualidade e rotulagem.
o

Farma Drive

O serviço de Farma Drive realiza-se na frente da farmácia virada para o parque de
estacionamento, utilizando o balcão um do interior da mesma e deste modo proporcionando
um atendimento facilitado, com especial interesse para as pessoas com baixa mobilidade ou
acompanhados por crianças. Esta é também a área de atendimento noturno.
o

Sala Natura

Na sala natura, o cliente pode encontrar diversos produtos não sujeitos a receita médica
como chás e infusões, medicamentos homeopáticos, produtos alimentícios para fins
medicinais específicos, suplementos alimentares, produtos dietéticos e outros.
o

Sala Bebé

Na sala bebé encontram-se disponíveis todos os produtos para pré-mamãs e mamãs de
forma a apoiar a mulher nas suas necessidades. Existem também produtos específicos para
bebés e crianças, produtos alimentares como leites e papas, fraldas, biberões, chupetas e de
higiene corporal entre outros.
o

Gabinetes de atendimento reservado

Nos gabinetes de atendimento reservado, os clientes usufruem de um espaço com maior
privacidade e com diversos serviços de cuidados de saúde. Podem medir a pressão arterial,
valores de glicemia, colesterol e triglicerídeos e administração de injetáveis. Estes gabinetes
são também utilizados no aconselhamento nas áreas de podologia e nutrição e dietética com
profissionais especializados na área e em campanhas de rastreio. Pela sua privacidade
permitem ser usados em situações em que se imponha um maior resguardo do cliente
durante a sua consulta farmacêutica.
o

Área de cosmética Premium

No primeiro andar da Farmácia Porto, os clientes podem encontrar um vasto leque de
produtos de excelência na área da dermocosmética. Encontram não só um aconselhamento
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informado acerca dos produtos como os podem também experimentar. É uma área com um
ambiente moderno e relaxado proporcionando o conforto e personalização do atendimento.
Nesta área estão também disponíveis serviços de bem-estar realizados por marcação
prévia e são realizados workshops de beleza e divulgação de produtos cosméticos.
o

Gabinete privado da Diretora Técnica e biblioteca

Neste gabinete são desempenhadas diversas funções de gestão da farmácia e onde se
encontram diversas fontes bibliográficas relevantes à profissão farmacêutica como a
Farmacopeia Portuguesa e o Prontuário Terapêutico.
o

Armazém

O armazém da farmácia é uma zona de extrema importância para o seu bom
funcionamento.
Aqui são realizadas diversas operações de gestão como a receção e verificação de
encomendas, etiquetagem e armazenamento dos produtos, devoluções e conferência do
receituário entre outras.
Na Farmácia Porto, o armazém tem um acesso direto ao exterior de forma a facilitar a
receção das encomendas e possui três computadores com o sistema informático SiFarma
2000 para o mesmo efeito.
De forma a agilizar e melhorar o armazenamento e dispensa dos produtos tem um robô.
Os produtos que por diversos motivos não são armazenados no robô estão dispostos em
prateleiras, gavetas ou no frigorífico, respeitando uma ordem própria.
Existe também um local próprio para organização do receituário e outra área para acesso
a informação de propaganda médica e cosmética onde também cada funcionário pode
realizar a contabilidade do seu dia de trabalho.
o

Sala de funcionários

Nesta sala, os funcionários podem usufruir de um espaço para refeição e repouso sendo
também utilizada para ações de formação.
o

Instalações sanitárias

A Farmácia Porto possui instalações sanitárias para utilização dos seus clientes e
funcionários com as condições necessárias a clientes com dificuldades de locomoção ou
outras.
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1.4 – Recursos Humanos
A Farmácia Porto integra uma equipa de pessoal qualificado, dedicado e competente
e respeita o Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto dispondo de uma diretora técnica e
três farmacêuticas para além do pessoal técnico devidamente habilitado.
Na Farmácia Porto o quadro de funcionários é constituído por:
- Adriana Osório - Diretora Técnica
- Mariana Simões - Farmacêutica substituta
- Sofia Carvalho - Farmacêutica substituta
- Flávia Vieira - Farmacêutica substituta
- Mónica Gonçalves - Técnica auxiliar de farmácia
- Gardina Seabra - Técnica auxiliar de farmácia
- Mário Rocha - Técnico de farmácia
- Tiago Lobo - Técnico de farmácia
- João Braga - Técnico de farmácia
- André Conceição - Técnico de farmácia
- José Azevedo - Responsável de armazém
- Lurdes Cardoso - Responsável de limpeza

1.5 – Sistema Informático
Na Farmácia Porto é utilizado o programa SiFarma 2000, disponibilizado no mercado
pela empresa Glintt, sendo esta uma ferramenta essencial para o bom funcionamento da
farmácia, sua gestão e atendimento.

2. Gestão de ‘stock’
Stock é a designação dada ao conjunto de produtos passiveis de venda ou utilização,
que a farmácia possui em determinado momento.
Uma boa gestão de stock é fundamental para um bom funcionamento e ´saúde´
financeira da farmácia. Esta permite satisfazer as necessidades dos clientes, sem fazer um
investimento excessivo em produtos pouco procurados ou com limitado prazo de validade.
Antes da aquisição do stock, devem ser estipulados os indicadores de ´Stock mínimo´
e ´Stock máximo´ de acordo com o tipo de utentes da farmácia e os seus hábitos. Também
se devem considerar os hábitos de prescrição da região e ir regulando estes indicadores,
principalmente em relação a produtos que são afetados pelo seu uso sazonal ou por
promoções para os clientes. Devem então ser realizadas estimativas de consumo baseadas
nestes fatores para que não haja falta nem excesso de produto.
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Para uma maior facilidade no controlo da gestão da farmácia é fundamental saber
utilizar corretamente o sistema informático. Este recurso pode ajudar indicando quais os
produtos que estão em falta e devem ser encomendados pelo estipulado no stock mínimo,
dá uma indicação de produtos com pouca rotação e que devem ser reavaliados, quais os
produtos a ter em atenção em relação ao prazo de validade entre outras funções.
Aquando da aquisição de produtos, é frequente ser proposto à farmácia uma
bonificação na compra de uma quantidade superior. Deve ser feita uma análise sobre o valor
desta bonificação de forma a se dar uma resposta informada sobre o seu interesse ou não.
As farmácias devem ter em consideração que no seu stock devem estar presentes,
no mínimo, três medicamentos de cada grupo homogéneo de entre os cinco medicamentos
com preço mais baixo. Para tal, o farmacêutico deve consultar o ‘Guia dos medicamentos
genéricos e dos preços de referência’.8

3. Encomendas e aprovisionamento
3.1 – Realização de encomendas
Na Farmácia Porto são realizadas encomendas diárias aos fornecedores permitindo
repor o stock e são realizadas encomendas diretas efetuadas diretamente aos laboratórios
permitindo assim usufruir de bonificações vantajosas.
A Farmácia Porto realiza as suas encomendas diárias a três fornecedores, Alliance
Healthcare, OCP e Proquifa. Tendo um leque maior de fornecedores, a farmácia pode
organizar as suas encomendas de acordo com as condições de venda para cada produto e
pode mais facilmente colmatar uma falta de produto num fornecedor.
As encomendas podem ser realizadas por modem através do sistema informático
SiFarma 2000 ou por chamada telefónica. Tive oportunidade de realizar encomendas pelos
dois métodos e verificar como é importante este processo de forma a se poder informar o
cliente acerca da disponibilidade de aquisição, a variedade e preços dos produtos.

3.2 – Receção de encomendas
As encomendas diárias chegam à farmácia acondicionadas pelo armazenista e
acompanhadas pela fatura em duplicado. Na fatura constam a identificação do fornecedor e
da farmácia, os produtos (nome comercial, dosagem, forma farmacêutica e tamanho da
embalagem), quantidade encomendada e quantidade rececionada, PVP (preço de venda ao
público), PVF (preço de venda do armazenista), CNP (código nacional português), IVA
(imposto de valor acrescentado), e o valor total da encomenda. Produtos como
benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes são também acompanhados pela respetiva
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requisição em duplicado ou, enviada em documento único no final do mês. As requisições
são carimbadas, assinadas e o duplicado é reenviado aos fornecedores.
No sistema SiFarma 2000 constam todas as encomendas realizadas via modem.
Caso a encomenda seja realizada por telefone, é necessário simular a realização da
encomenda por modem mas sem envio ao fornecedor. Desta forma fica disponível a
encomenda para receção no sistema.
Verificando a fatura enviada, seleciona-se a encomenda existente no sistema
correspondente à mesma. Coloca-se o número e o valor monetário da fatura dando-se início
ao registo das embalagens da encomenda utilizando um leitor de código de barras referentes
ao CNP ou manualmente. Durante este processo são verificados e, se necessário retificados,
os prazos de validade, o PIC (preço impresso na cartonagem) e o estado do produto sendo
depois as embalagens separadas para marcação dos preços e/ou armazenamento. Após a
entrada destes dados, são verificadas as quantidades, os PVF e a margem dos produtos. O
valor da fatura, ao coincidir com o valor final fornecido pela entrada da encomenda no
sistema, indica-nos não haver irregularidades entre os produtos rececionados e o valor a ser
pago. Caso se verifique uma discrepância tem de ser feita uma análise de forma a se
encontrar o erro.
Havendo uma falha por parte do fornecedor, como o envio de embalagens a mais ou
a menos, produtos fora de prazo ou embalagens danificadas, é contactado o fornecedor para
ser feita a reclamação.
Ao ser encerrada a receção da encomenda no sistema informático, este assume quais
os produtos encomendados mas que estavam em falta no fornecedor. O sistema gera uma
lista que nos permite, numa nova encomenda, voltar a pedir os produtos em falta.
Após a entrada da encomenda no sistema informático e sua verificação, a fatura
original é assinada por quem fez a receção e datada sendo depois arquivada.
Na Farmácia Porto é também feito o registo do valor da fatura num ficheiro Excel para
que, no início do mês seguinte, sejam mais facilmente verificadas as despesas realizadas
junto de cada fornecedor.
Em relação à receção de encomendas diretas, os procedimentos são os mesmos a
nível informático mas aquando da chegada da encomenda, a fatura deve ser comparada com
a nota de encomenda para se verificar se as quantidades, bonificações e descontos estão
coincidentes com o acordado na altura da encomenda. É então depois feita a confirmação
física da quantidade dos produtos e anotado, no duplicado da fatura, os prazos de validade.
Só depois desta verificação é inserida a encomenda no sistema informático tal como descrito
anteriormente.
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Finalmente a fatura original é enviada para a contabilidade e o duplicado, junto com a
nota de encomenda e comprovativo da receção, após assinados e datados, são digitalizados
para consulta pelos serviços de gestão e arquivados na farmácia.
Os produtos que necessitam de ser conservados no frigorífico são imediatamente
armazenados, mesmo antes da receção da encomenda. Durante este processo são
verificadas as quantidades, o PIC e prazos de validade e registados na fatura para inserção
posterior no sistema informático.
Durante o estágio na Farmácia Porto pude fazer a receção de várias encomendas,
tanto diárias como diretas, tendo ficado bastante familiarizada com o processo e tudo o que
este implica.

3.3 – Marcação de preços
Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) têm uma margem de
comercialização regressiva. Esta situação tenta promover a venda dos produtos mais baratos
na farmácia devido à existência de escalões de preços. Quanto mais alto o escalão em que
o medicamento se encontra, menor a margem de lucro para a farmácia.
Os medicamentos de venda livre e os produtos que não têm margem estipulada por
lei têm uma margem de lucro atribuída pela farmácia.
Na Farmácia Porto, o preço do produto é calculado com base no valor do IVA do
produto e pela margem estipulada pelos serviços de gestão. Chegando um produto novo à
farmácia, em que a margem ainda não está estipulada, é comunicado ao serviço de gestão a
necessidade de se proceder à sua estipulação.
Aquando da receção da encomenda, deve estar selecionada a impressão de etiquetas
destes produtos no sistema informático e quando finalizada a receção no sistema, este
imprime-as. Fazendo corresponder o CNP da etiqueta ao produto, as etiquetas são coladas
nas embalagens de forma a não cobrir qualquer informação importante e podendo assim ser
armazenadas para venda.
Durante o estágio tive oportunidade de proceder à marcação dos preços sendo parte
integrante da receção e armazenamento dos produtos.

3.4 – Armazenamento
Um armazenamento organizado e criterioso é indispensável ao bom funcionamento
de uma farmácia. Este proporciona um atendimento mais rápido e completo, oferecendo um
serviço com a qualidade que se deseja.
Devido à quantidade de produtos que uma farmácia disponibiliza ao público e as
restrições impostas quanto ao armazenamento dos produtos farmacêuticos, é indispensável
que haja uma boa organização do espaço e a imposição de regras de armazenamento.
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No início do meu estágio na Farmácia Porto os medicamentos eram arrumados no
armazém, por ordem alfabética, dosagem, forma farmacêutica e prazo de validade em
gavetas deslizantes, ficando o excesso disponível em armários. Mais tarde foi instalado um
robô para dispensa destes medicamentos ficando estas gavetas reservadas para soluções
orais e ampolas. O robô faz o armazenamento de forma automática considerando as medidas
das embalagens para maximizar o espaço e o prazo de validade.
Alguns produtos como os de uso oftálmico, para inalação, gotas para os ouvidos,
pílulas e outros eram guardados em gavetas junto aos balcões de atendimento para facilitar
o acesso e maximizar a área de armazenamento.
Alguns MNSRM encontravam-se também colocados atrás dos balcões de
atendimento em prateleiras e ficando o excesso em armários no armazém.
Os dispositivos médicos encontram-se também nos armários do armazém assim
como alguns produtos pré-definidos.
Encontra-se também no armazém um frigorífico, com monitorização de temperatura
para armazenamento dos produtos de frio entre os 2-8ºC.
Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são armazenados num local de
acesso restrito e separado da restante medicação.
Estando a área de atendimento dividida por temas, os produtos destas gamas são
colocados de forma a que o cliente tenha acesso aos mesmos ficando o excesso numa área
específica do armazém.
Deve ser considerado que os produtos com taxa de IVA a 6% não podem estar
disponíveis ao cliente sem que este peça aconselhamento farmacêutico pelo que todas as
embalagens devem estar atrás dos balcões.
Os armários do armazém para arrumação dos excessos é um local prioritário pois na
extensão do armazém, um piso abaixo, encontra-se a área de armazenamento secundário
também para arrumação dos excessos.

3.5 – Controlo de prazos de validade
‘O prazo de validade de um medicamento é aquele durante o qual as características
físicas, químicas, microbiológicas, galénicas, terapêuticas e toxicológicas não se alteram ou
sofrem eventuais modificações dentro de limites aceitáveis e bem definidos.’1
Quando está a ser rececionada uma encomenda, todos os produtos vão ser
verificados quanto ao seu prazo de validade. No sistema informático está registado o prazo
de validade do produto existente na farmácia com o prazo mais curto e se o produto
rececionado tiver um prazo inferior, ou caso não haja mais produtos iguais na farmácia, tem
de ser feita a alteração no sistema, caso contrário, mantem-se o registo. Mensalmente é
emitida uma lista dos produtos em que a validade registada no sistema expira dentro dos
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próximos três meses. A partir desta lista são verificadas as existências e os produtos nessas
condições são retirados para devolução ao fornecedor. Se os produtos nessas condições já
tiverem sido escoados, é registada na lista o produto com o prazo de validade mais curto para
atualização no sistema informático.
Uma das formas de controlo dos prazos de validade passa pela implementação do
sistema ‘First Expired, First Out’, ou seja, os produtos são armazenados de forma a que
aqueles que se encontram com a validade mais próxima do fim, sejam aqueles que são
vendidos em primeiro lugar. Desta forma a rotação dos produtos permite que a farmácia
mantenha algum controlo e previne que haja necessidade de devoluções ou perdas. Quando
os produtos são inseridos no robô, este faz a seleção pelos prazos de validade inseridos pelo
operador. Nos outros locais de armazenamento esta disposição deve ser acautelada por
quem armazena.
Nos casos dos produtos não sujeitos a receita médica que têm prazos de validade
curtos, são aplicadas promoções e colocados em locais de evidência para incentivar ao
escoamento do stock para que não haja perdas.

3.6 – Reclamações e devolução de medicamentos
Se durante a receção de uma encomenda o operador encontrar irregularidades nos
produtos como embalagens danificadas, produtos com validade a chegar ao fim ou produtos
a mais ou a menos é necessário efetuar uma reclamação e/ou devolução.
Durante o estágio tive oportunidade de realizar estas operações como parte integrante
da receção das encomendas.
Sendo assim, quando verificava a falta de produtos ou incoerência nos preços,
contactava o fornecedor para realizar uma reclamação. Era indicando o número da fatura e a
anomalia e registava num dossiê estes dados juntamente com o número da reclamação e de
que forma ia ser resolvido o problema. Normalmente o fornecedor emite uma nota de crédito
podendo também acontecer enviar as embalagens em falta.
As devoluções eram realizadas a partir do sistema informático visto que antes era
dada a entrada do produto no sistema e havendo assim registo da saída e emissão de uma
nota de devolução. No SiFarma 2000 era registado o fornecedor, o CNP, nome e quantidade
dos produtos e o motivo da devolução com o preço de custo e taxa de IVA. Era ainda incluído
nas notas, o número da fatura na qual o produto vinha registado. A nota de devolução era
então impressa em triplicado, carimbada e assinada. Uma cópia era arquivada na farmácia e
as outras duas acompanhavam os produtos até ao fornecedor. O fornecedor ao receber a
devolução pode emitir uma nota de crédito, fazer a troca do produto ou não aceitar a
devolução, assumindo assim, a farmácia, o prejuízo.

15

RELATÓRIO DE ESTÁGIO – FARMÁCIA PORTO

4. Produtos existentes na farmácia
4.1 – Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM)
De acordo com o Estatuto do Medicamento, os MSRM são os que preenchem uma
das seguintes condições:5
- Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando
usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica,
- Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com
frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam,
- Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou
reações adversas seja indispensável aprofundar,
- Destinem-se a ser administrados por via parentérica.
É da responsabilidade do farmacêutico, ao fazer a dispensa da medicação, verificar
se a receita se encontra válida e devidamente preenchida, se está adequada ao utente e à
sua patologia e fornecer toda a informação necessária e/ou requerida pelo utente.

4.2 – Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM)
De acordo com o Estatuto do Medicamento, os MNSRM são os que não preenchem
nenhuma das condições referidas anteriormente para os MSRM e salvo algumas exceções
previstas na legislação, não são comparticipáveis.5
Por serem produtos de venda livre, não são de venda exclusiva em farmácia e são
muito utilizados na automedicação. É, por estes motivos, imperativo um bom aconselhamento
farmacêutico tal como será explorado no tópico sobre automedicação.

4.3 – Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos
Entende-se por produto cosmético ‘qualquer substância ou preparação destinada a
ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente
epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os
dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar,
perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores
corporais.’6
As farmácias sempre foram uma forte referência no aconselhamento dermocosmético
e, por este facto, o farmacêutico deve procurar manter-se atualizado de forma a fazer um
aconselhamento informado e direcionado ao utente que o procura.
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A Farmácia Porto prima por um vasto leque destes produtos. Proporciona assim, a
quem ali realiza o estágio, um contacto excecional com o mundo da dermatologia e cosmética
e um enriquecimento de conhecimentos junto da equipa de trabalho e formadores da área.

4.4 – Preparações oficinais, fórmulas magistrais e medicamento manipulado.
Podemos definir como preparado oficinal ‘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’.7 Estes formulários oficiais são os
reconhecidos por parte do INFARMED e nomeados na Deliberação nº 1504/2004, de 7 de
Dezembro.
Já a fórmula magistral é ‘o medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos
serviços farmacêuticos hospitalares segundo receita que especifica o doente a quem o
medicamento se destina’.7
O medicamento manipulado é ‘qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal
preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico’.7
As receitas médicas destes preparados devem ter a indicação de ‘manipulado’ ou
‘f.s.a.’ (faça segundo a arte), a concentração do preparado, forma farmacêutica e substâncias
ativas. Estas não devem conter qualquer outro medicamento prescrito.
A preparação destes medicamentos está sujeito a regras legislativas bem estipuladas
na Portaria nº 549/2004, de 2 de junho e o seu preço estabelecido segundo a Portaria nº
769/2004, de 1 de Julho.
Durante o estágio na Farmácia Porto tive oportunidade de observar a preparação de
alguns manipulados e pude preparar uma Pomada de Vaselina Salicilada a 2%, preencher a
Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados, fazer o cálculo do preço e o rótulo.

4.5 – Produtos farmacêuticos homeopáticos
Medicamento homeopático é, segundo o Estatuto do medicamento, um ‘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’.5
Os medicamentos homeopáticos diferenciam-se dos medicamentos à base de
plantas, principalmente, pelos métodos de fabrico utilizados na sua preparação e pela forma
como são prescritos. A preparação de medicamentos homeopáticos envolve a utilização de
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quantidades mínimas de substâncias ativas (obtidas através de diluições e dinamizações
sucessivas).10
Na Farmácia Porto estes produtos são comercializados sob diversas formas galénicas
estando colocados na Sala Natura.

4.6 – Produtos para alimentação especial
‘Entendem-se por géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial os
produtos alimentares que, devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se
distinguem claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente, são adequados ao
objectivo nutricional pretendido e são comercializados com a indicação de que correspondem
a esse objectivo.’11
Estes produtos destinam-se a pessoas em que o processo de assimilação ou
metabolismo se encontra perturbado, pessoas que se encontram em condições fisiológicas
especiais e que podem retirar benefícios da ingestão controlada de certas substâncias
existentes nestas formulações e lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de idade em bom estado
de saúde.11
Na Farmácia Porto estes produtos estão disponíveis na Sala Natura e na Sala Bebé.

4.7 – Produtos fitoterapêuticos5
Os produtos fitoterapêuticos são medicamentos tradicionais à base de plantas que
não são sujeitos a vigilância por parte de um médico. Devem ser utilizados de acordo com
uma dosagem e posologia específicas podendo ser administrados por via oral, externa ou
inalatória.
Por a sua utilização não ter de ser acompanhada por um profissional de saúde e
serem utilizados para vários fins, o farmacêutico deverá aconselhar o cliente e fornecer
informação técnica para que haja uma utilização racional destes produtos e evitar reações
adversas.
Na Farmácia Porto estes produtos podem ser encontrados na Sala Natura.

4.8 – Produtos e medicamentos de uso veterinário
Os medicamentos veterinários são importantes recursos para a defesa da saúde, do
bem-estar dos animais e para a proteção da saúde pública.
A responsabilidade dos medicamentos para uso veterinário é da Direção Geral de
Veterinária, sendo definidos pelo DL nº 148/2008 de 29 de Julho e regulamentados pelo DL
nº 184/97, 26 de Julho.
Na Farmácia Porto estes produtos estão armazenados em local próprio, separado dos
medicamentos para uso humano.
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4.10 – Suplementos Alimentares
Segundo o Decreto-Lei nº136/2003 de 28 de Junho, os suplementos alimentares são
‘os géneros alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o regime
alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias
nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas,
comercializadas em forma doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e
outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e
outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades
medidas de quantidade reduzida.’
Estes produtos não devem ser vistos como substituintes de uma alimentação variada
e não deve ser ultrapassada a dose diária recomendada.
Para uma utilização adequada, o aconselhamento farmacêutico é importante. O
profissional de saúde poderá aconselhar qual o produto ideal para o cliente e fornecer
informação técnica para se atingir o objetivo pretendido e evitar resultados adversos.
Na Farmácia Porto estes produtos podem ser encontrados na Sala Natura.

4.9 – Dispositivos Médicos
Segundo o Decreto-Lei n.º 145/2009 de 17 de Junho, dispositivo médico é ‘qualquer
instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou
em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado
especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom
funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não
seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função
possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres
humanos para fins de:
i) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença;
ii) Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma
deficiência;
iii) Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico;
iv) Controlo da concepção’
Na Farmácia Porto estão disponíveis para venda vários dispositivos médicos como
material ortopédico, artigos de penso, sistemas de aplicação parentérica, material pediátrico,
material para ostomizados e urostomizados, entre outros.
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5. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica
5.1 – Receita Médica8
Atualmente, salvo algumas exceções previstas na lei, as receitas são prescritas em
formato eletrónico. Para que o farmacêutico possa proceder à dispensa da medicação deverá
verificar os seguintes elementos:
- Número da receita – esta é constituída por 19 dígitos que nos indicam a Região de Saúde,
tipo de receita e número da via
- Identificação do prescritor
- Dados do utente – nome e número do utente, número de benificiário e regime especial de
comparticipação
- Identificação do medicamento – prescrição por Denominação Comum Internacional (DCI),
dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem e Código Nacional para a Prescrição
Eletrónica de Medicamentos (CNPEM)
- Posologia e duração do tratamento
- Se aplicável, o despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de
medicamentos, junto ao medicamento
- Número de embalagens – Cada receita só poderá ter prescritos até 4 medicamentos
distintos. A receita pode conter o total de 4 embalagens por receita e no máximo 2
embalagens por medicamento. Se o medicamento se apresentar sob a forma de embalagem
unitária, podem ser prescritas até 4 embalagens desse medicamento.
- Data da prescrição - Na receita normal a validade estende-se por 30 dias e na receita
renovável, cada via é válida por 6 meses
- Assinatura do prescritor
- Assinatura do utente – assinatura relativa à pretensão do exercício do direito de opção
Quando a receita é manual, o farmacêutico deve verificar a existência dos seguintes
elementos:
- Identificação do prescritor e local de prescrição – No local de prescrição deve constar a
respetiva vinheta sendo que caso o utente seja pensionista abrangido pelo regime especial,
esta deverá ter a cor verde. Se a receita for prescrita por um médico particular, no local de
prescrição deverá constar esta informação através de carimbo ou inscrição manual.
- Exceção – Para que seja aceite uma receita manual, deve estar justificada a sua utilização.
Existem quatro motivos para tal: Falência informática, Inadaptação do prescritor, Prescrição
no domicílio ou Até 40 receitas/mês. Esta deve ser registada no canto superior direito da
receita.
- Dados do utente
- Identificação do medicamento
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- Comparticipações especiais
- Data da prescrição – A receita manual é válida por 30 dias não podendo ser uma receita
renovável.
A receita manual não pode conter rasuras, caligrafias diferentes, tintas de canetas
diferentes ou ser prescrita a lápis.
Para dispensa de medicamentos prescritos por nome comercial, este medicamento
não deverá ter similar ou dispor de medicamento genérico similar comparticipado. Poderá
também ser dispensado caso haja existência de justificação técnica do prescritor. Estes
medicamentos não poderão ser prescritos com outros medicamentos.
Durante a dispensa de um medicamento comparticipado, o verso da receita deve ser
impresso com as seguintes informações:8,14
- Identificação da farmácia
- Assinatura do farmacêutico
- Preço total de cada medicamento
- Valor total da receita
- Encargo do utente em valor, por medicamento e respetivo total
- Comparticipação em valor, por medicamento e respetivo total
- Data da dispensa (DD.MM.AAAA)
- Número de registo dos medicamentos em carateres e código de barras
- Espaço dedicado às declarações do utente com as seguintes expressões:

- Código de venda para apoio na conferência e refaturação
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Ex:

O utente só tem de assinar a receita uma vez após confirmar os medicamentos que
lhe foram dispensados e depois o farmacêutico deve colocar o carimbo da farmácia.
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5.2 – Comparticipações
A existência de um sistema de comparticipação por diferentes subsistemas de saúde
e pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS) permite uma maior facilidade de acesso à
medicação por parte de quem a precisa e uma maior adesão à terapêutica devido à
diminuição dos custos por parte do utente.
O SNS é a entidade que abrange um maior número de utentes mas algumas
empresas, seguradoras e ministérios promovem a prestação de cuidados de saúde aos seus
trabalhadores e/ou associados criando um sistema próprio de comparticipação ou por regime
de complementaridade com o SNS.
Durante o meu estágio, algumas entidades comparticipadoras (ADSE, ADM, SADPSP e SAD-GNR) migraram para o SNS facilitando a dispensa mas mudando as
percentagens de comparticipação.
No SNS, os beneficiários podem estar abrangidos pelo regime geral ou por um regime
especial de comparticipação. Estão abrangidos pelo regime geral todos os utentes sem outro
subsistema ou regime de complementaridade e os trabalhadores migrantes.9
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No regime geral de comparticipações, o estado paga uma percentagem do preço de
venda ao público dos medicamentes de acordo com o escalão em que estes se encontram.
As condições de comparticipação de um medicamento são regulamentadas pelo Capítulo II,
Secção I, artigo 4º do Decreto-Lei nº 48-A/2010 de 13 de Maio, e a inserção em determinado
escalão é dependente do grupo e subgrupo farmacoterapêutico do medicamento fixados pela
Portaria n.º 924-A/2010 de 17 de Setembro.
Para o escalão A a comparticipação é de 90% do preço de venda ao público, para o
escalão B de 69%, escalão C de 37% e para o escalão D a comparticipação é de 15%.9
Para os pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o rendimento
mínimo nacional, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no
escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C e D acrescida de 15%, passando a 100%
em todos os escalões para os medicamentos cujos preços de venda ao público correspondam
a um dos cinco preços mais baixos do grupo homogéneo em que se inserem, desde que
iguais ou inferiores ao preço de referência desse grupo.9 Os pensionistas são identificados
na receita pela letra R.
A comparticipação do Estado no preço de medicamentos utilizados no tratamento de
determinadas patologias ou por grupos especiais de utentes é definida por despacho do
governo, devendo o prescritor citar os diplomas junto ao medicamento nas receitas, bem
como a letra O junto à identificação do doente.9
Os medicamentos manipulados comparticipados inserem-se numa lista aprovada
anualmente por despacho mediante proposta do INFARMED e são comparticipados em 30 %
do seu preço.12
A comparticipação dos dispositivos para monitorização e tratamento da Diabetes
mellitus é regulamentada pela Portaria n.º 364/2010 de 23 de Junho estipulando que a
comparticipação máxima pelo estado no custo de aquisição das tiras-teste corresponde a
85% do seu preço de venda ao público e as agulhas, seringas e lancetas comparticipadas
em 100%.
A comparticipação de produtos dietéticos com caráter terapêutico é de 100% desde
que sejam prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto de Magalhães (IGM) ou nos
centros de tratamento dos hospitais protocolados com o referido Instituto.8

5.3 – Dispensa
Aquando da dispensa, o farmacêutico deve informar ao doente sobre os
medicamentos genéricos, comparticipados, similares ao prescrito e qual o mais barato. Caso
não existam genéricos, deve informar sobre qual o medicamento comercializado mais barato,
similar ao prescrito. Desta forma o utente poderá exercer o seu direito de opção sempre que
este seja possível.8
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O farmacêutico deve indicar ao utente para que finalidade os vários medicamentos
estão a ser dispensados e rever, junto deste, o esquema posológico sugerido pelo prescritor
e dissipando qualquer dúvida que o utente possa ter.

6. Aquisição e dispensa de psicotrópicos e/ou estupefacientes
As substâncias psicotrópicas são aquelas com capacidade de produzir um estado de
dependência e estimulação ou depressão do sistema nervoso central, resultando em
alucinações ou distúrbios na função motora, pensamento, comportamento, perceção ou
humor.2
Os medicamentos contendo uma substância classificada como estupefaciente ou
psicotrópica tem-na identificada nas tabelas I a II anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de
janeiro, e no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro.
A aquisição destes medicamentos é realizada da mesma forma que os restantes
sendo a única diferença o envio ao fornecedor de uma requisição, em duplicado, assinada e
carimbada pelo farmacêutico responsável. O duplicado é depois devolvido à farmácia que
deve manter o documento arquivado por 3 anos.
Estes medicamentos têm que ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica
não pode conter outros medicamentos e devem ser receitas eletrónicas identificadas com RE
– receita especial até ao máximo de 4 embalagens. No entanto, excecionalmente, estes
medicamentos podem ser prescritos de forma manual em receita especial. Esta receita é
emitida em quadruplicado ficando o médico com uma cópia. Na receita deve estar a
informação do médico e do doente, as informações referentes ao medicamento (nome
comercial ou DCI, forma farmacêutica, dosagem, posologia, quantidade e tamanho da
embalagem) e a data de emissão da receita que tem validade por 10 dias úteis.
Ao ser introduzida a prescrição no sistema informático, esta é automaticamente
reconhecida como sendo um produto psicotrópico ou estupefaciente, solicitando o
preenchimento de um registo com o número da receita, o nome do médico prescritor, data de
emissão, o nome, idade, morada e número do cartão do cidadão do adquirente. Após
finalização da venda, são emitidos dois documentos onde constam a data, número de recibo,
número de venda com o código do funcionário, nome do medicamento e quantidade, nome
do médico e os dados do adquirente que devem ser anexados ao duplicado e triplicado da
receita. Juntamente com uma cópia da receita, estes documentos são então arquivados e,
durante 3 anos, a cópia e um dos duplicados da receita devem ser mantidos no dossiê e
organizados por ordem de aviamento.
A receita original é mais tarde enviada para a Administração Regional do Norte (ARS),
junto com o documento de faturação para efeitos de comparticipação. Até ao dia 8 do
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segundo mês a seguir à dispensa, a listagem de todas as receitas aviadas da qual constem
os dados do adquirente deve ser enviada pela farmácia ao Infarmed e até ao dia 8 da mês a
seguir à dispensa, um dos duplicados da receita tem, também, de ser enviado a esta entidade
reguladora.3
Como estes produtos requerem um controlo mais apertado, todos os meses, as
receitas arquivadas são conferidas e comparadas com o resumo das saídas de psicotrópicos
e estupefacientes e as requisições são comparadas com os documentos de registo de
entrada. Uma listagem das entradas e saidas é então enviada para o INFARMED. Além deste
envio mensal, a farmácia envia ainda, de forma trimestral, um resumo das entradas e saidas
e, anualmente, o balanço destes produtos.
Apesar de não ter sido muito comum, durante o estágio tive oportunidade de fazer a
dispensa de alguns medicamentos psicotrópicos. Sendo uma dispensa com as suas
particularidades, fiz-me acompanhar pelo responsável de turno que me elucidou acercas das
suas características.

7. Automedicação
A automedicação pode-se definir como ‘a utilização de medicamentos não sujeitos a
receita médica (MNSRM) de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento
de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento
opcional de um profissional de saúde.’5
Nas situações de automedicação, o farmacêutico desempenha um papel fundamental
durante o aconselhamento ao doente de forma a ser valorizado o uso apropriado da
medicação existente e limitá-la a situações clínicas bem definidas como as referidas no
Despacho nº17690/2007, de 23 de Julho.
O farmacêutico deve ser capaz de analisar as queixas e necessidades dos doentes e
aconselhar o doente no sentido da melhor resolução para a sua situação, de forma clara para
compreensão de quem o procura.
O farmacêutico não deve esquecer que, devido à facilidade de acesso, este é muitas
vezes o primeiro profissional de saúde procurado por quem precisa. Por este motivo tem a
responsabilidade de fazer uma cuidadosa análise da situação para que, de forma inadvertida,
não mascare sintomas ou atrase o diagnóstico de doenças. Deve também lembrar-se que a
história clínica é fundamental para um bom aconselhamento, devendo ter a perspicácia de
reconhecer aspetos fundamentais ao aconselhamento.
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8. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia
Os serviços farmacêuticos prestados em farmácia comunitária estão definidos na
Portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro como sendo apoio domiciliário, administração de
primeiros socorros, administração de medicamentos, utilização de meios auxiliares de
diagnóstico e terapêutica, administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de
Vacinação, programas de cuidados farmacêuticos, campanhas de informação e colaboração
em programas de educação para a saúde.
Estes serviços têm de ser prestados por profissionais legalmente habilitados, tendo a
farmácia de dispor instalações adequadas para estas práticas dentro das condições legais e
regulamentares vigentes.
Na Farmácia Porto são realizados vários destes serviços de cuidados de saúde como
os referidos na descrição dos gabinetes de atendimento reservado.
Na determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, como forma de rastreio e
seguimento farmacoterapêutico que permitem analisar o estado de saúde do utente, os
valores determinados são registados num cartão disponibilizado pela farmácia de forma a
facilitar o acompanhamento da evolução da situação clínica do utente e comunicação entre
profissionais de saúde.
Estes serviços são acompanhados pelo aconselhamento do farmacêutico,
adequando-se ao utente e aos valores determinados.

9. Processamento de receituário e faturação
Todas as receitas comparticipadas existentes na Farmácia Porto eram sujeitas a
conferência de forma a detetar possíveis erros. Era verificado se os medicamentos prescritos
correspondiam aos dispensados, se a comparticipação foi aplicada à entidade correta e se a
validade da receita tinha sido respeitada.
Todas

as

receitas,

após

verificação,

eram

organizadas

por

entidades

comparticipadoras e organizadas por lotes de trinta receitas, numeradas de um a trinta.
Quando o lote se encontrava completo era emitido um verbete de identificação do lote.
No verbete consta um resumo das receitas e no qual deve constar:15
a) Nome e código da farmácia;
b) Mês e ano da respetiva fatura;
c) Dados informativos, discriminados por lotes e transcritos dos respetivos verbetes
de identificação:
i) Tipo e número sequencial do lote;
ii) Importância total dos lotes correspondente ao PVP;
iii) Importância total dos lotes paga pelos utentes;
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iv) Importância total dos lotes a pagar pelo Estado;
d) Discriminação da seguinte informação, por receita:
i) Número sequencial da receita no verbete de lote;
ii) Importância total da receita correspondente ao PVP;
iii) Importância total da receita paga pelo utente;
iv) Importância total da receita a pagar pela entidade comparticipadora.
Quando todos os verbetes referentes ao mês que passou estão emitidos, é emitido
uma relação – resumo dos lotes contendo os seguintes elementos:15
a) Nome e código da farmácia
b) Mês e ano da respetiva fatura;
c) Número da folha, relativo ao total de folhas da relação-resumo dos lotes;
d) Dados informativos, discriminados por lotes e transcritos dos respetivos verbetes
de identificação:
i) Tipo e número sequencial do lote;
ii) Importância total dos lotes correspondente ao PVP;
iii) Importância total dos lotes paga pelos utentes;
iv) Importância total dos lotes a pagar pela entidade comparticipadora.
Por fim era emitida uma fatura com os seguintes dados:15
a) Identificação da entidade adquirente;
b) Indicação de que se trata de documento de original ou duplicado;
c) Nome e código da farmácia;
d) Número da fatura;
e) Data da fatura;
f) Número fiscal;
g) Total do número de lotes;
h) Total do número de lotes, por tipo;
i) Importância total, por tipo de lote, correspondente ao PVP;
j) Importância total, por tipo de lote, paga pelos utentes;
k) Importância total, por tipo de lote, a pagar pelo Estado;
l) Importância total do PVP;
m) Importância total paga pelos utentes;
n) Importância total a pagar pelo Estado;
o) Assinatura.
A fatura era adicionada em triplicado.
Após devidamente acondicionadas, as receitas comparticipadas pelo SNS eram
enviadas para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) para verificação e os outros lotes
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de receitas comparticipadas por outras entidades eram enviados para a Associação Nacional
de Farmácias (ANF) para envio às respetivas entidades.
As entidades comparticipadoras, mais tarde, devolvem à farmácia dois duplicados da
fatura global devidamente carimbados como comprovativos da receção
Caso sejam detetadas irregularidades nas receitas médicas, estas são devolvidas à
farmácia com a devida justificação.

11. Formações
A formação contínua é fundamental para a atividade farmacêutica. O farmacêutico
deve procurar manter-se atualizado para que possa dar conselhos informados a quem o
procura.
Esta formação deve passar por um estudo contínuo e pessoal de tópicos relevantes
para o seu conhecimento, discussão de assuntos com colegas de profissão e atendendo a
formações geralmente disponibilizadas por laboratórios ou empresas que disponibilizam
pessoal competente e conhecedor dos temas.
Durante o meu estágio fui confrontada com situações para as quais desconhecia as
respostas adequadas sendo incitada pelos colegas a fazer um estudo mais aprofundado das
mesmas e contribuindo assim para o meu desenvolvimento como futura farmacêutica.
Pude também ter formação numa nova linha de produtos da marca INNÉOV® por uma
colega de trabalho, ter formação sobre os produtos da marca Medela®, Nuxe® e
NUTRADVANCE® por profissionais das empresas e integrar o papel de formadora realizando
uma apresentação sobre uma nova linha de produtos Lierac®.
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Introdução
O estágio em Farmácia Hospitalar permite ao estudante contactar com a realidade
profissional, aplicando e desenvolvendo a aprendizagem científica adquirida ao longo da
sua formação académica. Sob a orientação de um monitor, o estudante alia os
conhecimentos teóricos aos aspetos práticos da profissão para mais tarde transitar para a
vida profissional com uma maior competência e consciência do seu papel enquanto
farmacêutico.
O estágio realizou-se no Hospital de Magalhães Lemos, EPE no Porto durante os
meses de Novembro e Dezembro, sob a orientação da Dra. Carla Lourenço, como parte
integrante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da
Universidade do Porto.
Segundo o Decreto-Lei nº44 204, de 2 de Fevereiro de 1962, ‘designa-se por
farmácia hospitalar, (...), o conjunto de actividades farmacêuticas exercidas em organismos
hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas funções de assistência que
pertencem a esses organismos e serviços e promover a acção de investigação científica e
de ensino que lhes couber.’ Estas atividades são realizadas através dos Serviços
Farmacêuticos (SF), ‘departamentos com autonomia técnica, sem prejuízo de estarem
sujeitos à orientação geral dos órgãos da administração, perante os quais respondem pelos
resultados do seu exercício.’
A equipa profissional que trabalha neste departamento, sendo dotada de formação
específica para as funções que desempenha, garante uma utilização racional e segura do
medicamento, com máxima qualidade, segurança e eficácia. Garante a existência de
‘stocks’ mínimos de medicamentos, assegura a qualidade técnica na sua aquisição e
conservação e responsabiliza-se pela forma como são distribuídos e dispensados. Tem
também competência para prestar informação sobre medicamentos e participar em
comissões técnicas.2
Neste relatório serão descritas as diferentes atividades que realizei durante o estágio
nos meses de Novembro e Dezembro de 2012. O contacto com o dia-a-dia da realidade
hospitalar, as atividades realizadas e a partilha de conhecimento com os diferentes
profissionais, permitiu-me tomar uma nova consciência das funções e responsabilidades do
farmacêutico hospitalar e consolidar os conhecimentos adquiridos durante o curso assim
como a aquisição de novos.
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Capítulo 1: Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos
1. Caracterização do Local de Estágio
1.1 - Características gerais do Hospital de Magalhães Lemos, EPE (HML,EPE)
O Hospital de Magalhães Lemos, EPE é, no âmbito da Região Norte, o único
hospital central especializado de psiquiatria da rede do Serviço Nacional de Saúde.
Criado formalmente em Agosto de 1953, só iniciou a sua atividade em Outubro de
1962 aquando da inauguração do primeiro edifício pelo que possui uma história de 50 anos
ao serviço da saúde mental.
Localizado na zona ocidental da cidade do Porto, na Rua Professor Álvaro
Rodrigues, presta cuidados de saúde à população adulta da respetiva área geográfica, em
articulação com os serviços locais de saúde mental dos Centros Hospitalares do Porto, da
Póvoa do Varzim/Vila do Conde, do Médio Ave, de entre Douro e Vouga e da Unidade Local
de Saúde de Matosinhos como estabelecido na Rede de Referência Hospitalar de
Psiquiatria e Saúde Mental e no Plano de Saúde Mental 2007-2016. Possui ainda, fora das
suas instalações, a Unidade de Psiquiatria Comunitária de Póvoa do Varzim/Vila do Conde
e a Unidade de Costa Cabral.3
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Organizado em várias áreas, o HML,EPE fornece os seguintes serviços:4
- Internamento (doentes agudos e crónicos)
- Ambulatório:
- Consulta externa especializada de psiquiatria;
- Hospitalização parcial;
- Reabilitação psicossocial;
- Cuidados domiciliários.
A estrutura organizacional pode ser consultada no Organograma do Hospital de
Magalhães Lemos, EPE no anexo 1 sendo o hospital gerido por um Conselho de
Administração, constituído pelo Diretor do Hospital que ocupa o lugar de Presidente, pelo
Vogal Executivo, pelo Diretor Clínico e pelo Enfermeiro Diretor. Toda a atividade
assistencial orienta-se segundo os princípios definidos no seu Regulamento Interno.3

O HML, EPE é um hospital acreditado desde 2008, e em 2012 renovou a
acreditação e recebeu a certificação pelo Case Healthcare Knowledge Systems (CHKS).5
Em Fevereiro do presente ano, recebeu o prémio Quality Improvement Award do
CHKS pelas melhorias significativas no âmbito da segurança do paciente, experiência e
cuidados prestados, assim como o bem-estar e a motivação dos profissionais.5

1.2 - Organização dos Serviços Farmacêuticos (SF)
Segundo o Manual da Farmácia Hospitalar, ‘os Serviços Farmacêuticos Hospitalares
têm por objecto o conjunto de atividades farmacêuticas, exercidas em organismos
hospitalares ou serviços a eles ligados, que são designadas por “atividades de Farmácia
Hospitalar”. (...) 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 acções de investigação científica e de ensino.’
Ainda segundo o Manual da Farmácia Hospitalar, são funções dos Serviços
Farmacêuticos Hospitalares, entre outras:
1 - A seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos
médicos;
2 - O aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos
experimentais e os dispositivos utilizados para a sua administração, bem como os demais
medicamentos já autorizados, eventualmente necessários ou complementares à realização
dos ensaios clínicos;
3 - A produção de medicamentos;
4 - A análise de matérias-primas e produtos acabados;
5 - A distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde;
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6 - A participação em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infeção
Hospitalar, Higiene e outras);
7 - A Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de
Cuidados Farmacêuticos;
8 - A colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos;
9 - A participação nos Ensaios Clínicos;
10 - A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação;
11 - A Informação de Medicamentos;
12 - O desenvolvimento de ações de formação.

1.2.1 - Estrutura Física2
Os SF do HML, EPE são constituídos por várias áreas funcionais, nomeadamente:
1- Área de receção
2- Armazém de medicamentos e
outros produtos farmacêuticos
3- Cofre
4- Sala de distribuição de
medicamentos
5- Sala de reembalagem
6- Gabinete dos Técnicos de
Diagnóstico e Terapêutica
7- Gabinete da administrativa
8- Gabinete dos farmacêuticos
9- Gabinete da Responsável dos
SF/Sala de reuniões e pesquisas
bibliográficas
10- Copa
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Área de Receção

Armazém

Armazém

Cofre

Sala de Distribuição de Medicamentos

Sala de Distribuição de Medicamentos
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1.2.2 - Estrutura Funcional2
Recursos humanos:
- Farmacêutica Responsável pelo Serviço (1)
- Farmacêuticas (2)
- Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica – ramo farmácia (3)
- Administrativa / Assistente Técnica (1)
- Assistente Operacional (1)
Responsável dos
Serviços
(Farmacêutica)
Isabel Grilo

Assistente
Operacional

Assistente Técnica
Ana Maria Gomes

Responsável
Substituta
(Farmacêutica)
Berta Oliveira

M. Albertina Carvalho

Tecnica de
Diagnóstico e
Terapêutica

Farmacêutica
Carla Lourenço

Tecnica de
Diagnóstico e
Terapêutica

Organograma dos SF do HML,EPE

Daniela Morais

Isabel Cabral

Técnico de
Diagnóstico e
Terapêutica
Mário Machado

Sob a direção da Responsável dos SF, os funcionários dos SF são responsáveis
pela gestão do medicamento e de outros produtos farmacêuticos, pela implementação e
monitorização da política de medicamentos, a gestão dos medicamentos experimentais e
dos dispositivos utilizados para a sua administração, bem como os demais já autorizados,
eventualmente necessários ou complementares à realização dos ensaios e pela gestão da
segunda maior rubrica do orçamento dos hospitais.6
A organização e estruturação do serviço, distribuição de funções e avaliação da
eficácia e eficiência dos serviços prestados está a cargo da Responsável dos SF assim
como representar o serviço junto do Conselho de Administração. Tem também a função de
integrar a Comissão de Farmácia e Terapêutica e Comissão de Ética e participar/delegar
noutras Comissões Técnicas do hospital.2
Com formação especializada, cada elemento da equipa compromete-se a realizar
com excelência as funções que lhe são atribuídas.
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Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT):
Nos termos do Decreto-Lei nº 48358 de 27/04/68, de forma a estabelecer uma
ligação entre os serviços hospitalares, devem ser constituídos grupos ou comissões
interserviços, permanentes ou eventuais, tal como a Comissão de Farmácia e Terapêutica
existente no HML,EPE.
Compete a esta comissão:
a) Atuar como órgão consultivo e de ligação entre os serviços de ação médica e os
farmacêuticos;
b) Informar os planos de aquisição de medicamentos e orientar o seu consumo;
c) Dar parecer sobre novos medicamentos a adquirir;
d) Elaborar a lista de medicamentos de urgência que devem existir nos serviços de
ação médica;
e) Elaborar as adendas privativas do formulário de medicamentos e o manual de
farmácia.
A comissão é presidida pelo diretor clínico e têm vogais médicos e farmacêuticos
designados pelo conselho técnico em número igual.

Sistema Informático:
O sistema informático de gestão integrada do circuito do medicamento utilizado no
HML,EPE é o GHAF - Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia, permitindo, entre outros:
- a receção e validação das prescrições,
- aceder ao diagnóstico, histórico de internamento e prescrição do doente,
- verificação da administração da medicação
- pesquisar informação sobre medicamentos,
- gestão de stocks
- análise ABC
-…

1.2.3 – Funcionamento dos Serviços Farmacêuticos
O horário de funcionamento dos SF é das 09.00h às 17.30h.
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Capítulo 2: Gestão dos Serviços Farmacêuticos
É da responsabilidade dos Serviços Farmacêuticos (SF), da Comissão de Farmácia
e Terapêutica (CFT) e do Serviço de Aprovisionamento (SA) assegurar a correta seleção,
aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos.
Uma rigorosa gestão de stocks permite aos SF satisfazerem as necessidades
hospitalares mantendo controlados os custos inerentes aos mesmos e proporcionando o
melhor tratamento possível ao doente.
De forma a atingir estes objetivos estão estabelecidos e implementados
procedimentos adequados.

1. Gestão de Recursos Económicos8,9
A correta gestão de recursos económicos é fundamental na medida em que permite
ao hospital satisfazer as suas necessidades, sem fazer um investimento excessivo num
serviço que já tem um custo elevado e com produtos limitados por prazo de validade.

1.1 - Custo total de aprovisionamento
O custo total de aprovisionamento inclui todos os encargos com a aquisição,
encomenda e posse do stock:

1.1.1 - Custo de aquisição

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖çã𝑜 (𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) = 𝑁 × 𝑃
N - Número de unidades compradas por ano
P - Preço médio do artigo em causa

O custo de aquisição é o preço pago ao fornecedor pelos artigos recebidos.
Para diminuir este custo devem-se reduzir, tanto quanto possível, as compras de
urgência e evitar prazos de pagamento longos.
Outras formas de diminuir o custo de aquisição podem passar pela redução de
encargos aumentando a quantidade encomendada ou por propostas do fornecedor como
descontos financeiros e bónus.
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1.1.2 - Custo de realização de encomenda
O custo de realização de encomenda compreende encargos salariais, encargos com
material utilizado na realização da encomenda, o custo e manutenção das instalações e
equipamentos do sector de compras e custos indiretos relacionados com a encomenda.

1.1.3 - Custo de posse de stock
O custo de posse de stock não se limita ao valor dos produtos farmacêuticos, este
também engloba o custo do espaço físico e do material de trabalho, da iluminação,
aquecimento e refrigeração, monitorização, seguro, conservação, encargos com o pessoal,
estragos e quebras de stock.
Se o custo da realização da encomenda for igual ao custo de armazenamento, o
custo total de aprovisionamento é mínimo.

1.2 – Avaliação da gestão dos stocks através de resultados
A gestão de stocks permite evitar a existência de produtos farmacêuticos sem
rotação, rotura de stocks e cujo fornecimento não seja efetuado pelo custo mínimo. São
usados indicadores que permitem avaliar se este objetivo é conseguido. (Podem ser
consultados outros exemplos no Anexo 2)

1.2.1 - Taxa de rotação

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎çã𝑜 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑎í𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧é𝑚(𝑎𝑛𝑜)
∑ 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙(𝑎𝑛𝑜)

Este indicador permite avaliar o número de vezes que o stock se renova por ano.
Quanto maior a taxa, mais possibilidades de ocorrerem roturas de stock.
1.2.2 – Taxa de cobertura

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 (𝑎𝑛𝑜)

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙

∑ 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚ê𝑠
12

A taxa de cobertura corresponde ao período de tempo em que o stock pode ser
movimentado sem necessidade de se fazer uma nova encomenda.
Quanto maior a taxa de rotação, menor será a taxa de cobertura.
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1.2.3 - Taxa de rotura
Estamos perante uma rotura de stock quando o stock é igual a zero mas continua a
existir necessidade desse produto.

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 =

𝑛º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑜𝑠 𝑆𝐹 𝑛ã𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠
𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑠

× 100(%)

A taxa de rotura permite avaliar a qualidade e nível do serviço pois quanto menor for
o número de falhas, melhor será a qualidade do serviço prestado.
Os produtos farmacêuticos com mais propensão à rotura deverão ter stocks de
segurança maiores.

1.3 – Análise ABC
Devido à elevada variedade e número de produtos farmacêuticos existentes em
armazém, deve-se prestar uma maior atenção aos que se revelam de maior importância
financeira ao serviço.
A análise ABC baseia-se na lei de Pareto ou lei dos 20x80 significando que a cerca
de 20% do total de produtos farmacêuticos existentes em armazém corresponde
aproximadamente 80% do valor financeiro investido em stocks.
A realização desta análise permite dividir a totalidade do stock em três classes:
- Classe A: Grupo de itens mais importantes que devem ser tratados com
uma atenção especial e maior vigilância contendo a maior parcela de investimento.
- Classe B: grupo de itens em situação intermediaria entre as classes A e C.
- Classe C: grupo de itens menos importantes que justificam pouca atenção.
Nas análises ABC verifica-se que à medida que nos deslocamos da classe A para a
C, o número de artigos aumenta e o valor financeiro diminui.
Substituindo o valor financeiro como critério em estudo da análise ABC, também
pode ser considerada a frequência das saídas dos produtos farmacêuticos do armazém,
permitindo ter uma perspetiva dos produtos com maior consumo e fazer um planeamento
adequado de compras e controlo de existências.
Método de Cálculo: Os artigos em stock (1,3) são ordenados por ordem decrescente
dos valores financeiros (4), em seguida acumulam-se estes valores, acrescentando a cada
um, o montante dos valores que o precedem (5). Dividem-se os valores acumulados pelo
valor total, calculando-se a sua percentagem (6).
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Número
de artigos
(1)

% do número
de artigos
acumulados
(2)

Designação

Valores

Valores financeiros

% dos valores financeiros

do artigo

financeiros

acumulados

acumulados

(3)

(4)

(5)

(6)

1

1/n

A

X1

X1

X1/X

2

2/n

B

X2

X1+X2

(X1+X2)/X

3

3/n

C

X3

X1+X2+X3

(X1+X2+X3)/X

...

...

...

...

...

...

n-2

(n-2)/n

D

Xn-2

X1+X2+X3+...+ Xn-2

(X1+X2+X3+...+ Xn-2)/X

n-1

(n-1)/n

E

Xn-1

X1+X2+X3+...+ Xn-1

(X1+X2+X3+...+ Xn-1)/X

n

100%

F

Xn

X1+X2+X3+...+ Xn=X

100%

1.4 Sistema ‘Just in time’
Não sendo este sistema, normalmente, o mais conveniente em termos financeiros,
pode por vezes ser necessária efetuarem-se encomendas que solicitam pequenas
quantidades de produtos. Este sistema de requisição permite que os medicamentos possam
ser entregues nos SF pouco antes da sua dispensa.

2. Gestão de Existências
A correta gestão de existências é importante para responder às solicitações das
necessidades hospitalares sem incorrer em risco de rotura.

2.1 - Estimativas de Consumo
Segundo as Boas Práticas de Farmácia Hospitalar da Ordem dos Farmacêuticos, as
estimativas de consumo de medicamento:
- Devem ser feitas anualmente.
- Devem sempre ter em conta os stocks existentes e os compromissos já assumidos.
- Dependem do medicamento a adquirir:
- Medicamentos de uso comum e consumo regular.
Podem ser usados os métodos habitualmente utilizados em previsões de
consumos.
- Medicamentos de uso comum e consumo irregular.
Deve ser avaliada a tendência de consumo.
Deve ser considerado o consumo dos 2 anos anteriores.
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Deve ser considerada a média mensal do ano em curso.
- Medicamentos para patologias raras.
Deve ser avaliado o número de casos tratados anualmente.
- Medicamentos de introdução recente.
A previsão de consumo deve ser estimada em diálogo com os Serviços
Clínicos, que propõem a introdução do medicamento à Comissão de Farmácia e
Terapêutica.
Existem diversos métodos matemáticos que permitem prever consumos.
Exemplo de um método:9
Meses

Consumo em 2010 Consumo em 2011

Janeiro

150

170

Fevereiro

150

140

...

...

...

Dezembro

180

210

Calcula-se a semi-soma da diferença de dois meses.

Ex. Janeiro:

170−150
2

= 10

140−150

Fevereiro:

2

= -5

Se o valor for positivo, a tendência de consumo é crescente e a semi-soma deve ser
adicionada ao valor do ano mais recente. Se o valor for negativo, a tendência de consumo é
decrescente e a semi-soma deve ser retirada ao valor do ano mais recente.
Ex. Para o mês de Janeiro, a previsão para 2012 é igual a 180 e para o mês de Fevereiro é
igual a 135.
Mensalmente, deve ser gerado informaticamente o relatório de duração mensal dos
produtos farmacêuticos no SF e ser analisados os ‘relatórios de exceção’ obtidos no
sistema informático quanto a:11
- ajustamento a custos;
- existências com validade expirada ou de rotação lenta;
- existências com quantidade e/ou valor negativo ou nulo;
- variação significativa entre custo unitário do medicamento e preço da última
entrada.
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Após ser feita a regularização das existências a partir da informação obtida nos
‘relatórios de exceção’, esta deve ser comunicada ao Serviço de Contabilidade do
Hospital.11
Trimestralmente, o farmacêutico responsável deve analisar os níveis de rotação dos
produtos farmacêuticos e ajustar, se necessário, os pontos de encomenda e os stocks
máximos de forma a estes terem níveis de existências adequados às necessidades do
hospital. Deve também, para os produtos farmacêuticos de Classe A, proceder à:11
- identificação do respetivo histórico de consumo;
- análise do valor em existências quanto à sua razoabilidade face ao volume de
compras e ao volume de produção;
- comparação com os níveis verificados de existências em períodos análogos;
- análise das perdas de existências por obsolescência ou outras causas;
- revisão e atualização, quando necessário, dos pontos de encomenda e arquivo das
análises ABC após atualização dos níveis de existência mínimos.
Todos os produtos com mais de 12 meses de duração média de existência devem
ser analisados e reavaliados. Esta análise deve passar não só pela análise de dados mas
também pelo ‘feedback’ obtido junto dos serviços clínicos que normalmente os utilizam de
forma a avaliar expectativas de consumo. Caso não se espere que haja utilização destes
artigos, deve proceder-se, se aplicável, à sua devolução ou revenda.11

2.2 - Ponto de encomenda
O ponto de encomenda é o nível de stock em que se deve realizar nova encomenda,
devendo este ser superior ao stock mínimo.9
Exemplo do cálculo do ponto de encomenda:
- Consumo médio normal por mês:500 unidades
- Aumento previsto do consumo médio: 10%
- Prazo de entrega normal: 2 meses
- Aumento razoável do prazo de entrega: meio mês (0.5mês)
Stock mínimo = 500 x 1.1 x 2.5 – (500 x 2)
= 375 unidades
Ponto de encomenda = 500 x 2 + 375 = 1350 unidades
Segundo as Boas Práticas de Farmácia Hospitalar da Ordem dos Farmacêuticos:
- Deve ser definido um ponto de encomenda para cada produto farmacêutico.
- O ponto de encomenda pode ser definido usando as fórmulas habituais.
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- Podem ser seguidos critérios dependentes de condições logísticas do hospital. (ex.
limitações do espaço de armazenamento)

2.3 - Pedido de Compra
O pedido de compra é realizado pelos SF de acordo com o ponto de encomenda ao
SA, após autorização do Conselho de Administração e dos Serviços Financeiros.

2.4 - Stock de Segurança8,9
O espaço de tempo que decorre entre a realização de uma encomenda e o
momento de entrega nos SF chama-se prazo de entrega. A sua maior ou menor variação
depende essencialmente dos fornecedores. De forma a evitar rotura de stock em caso de
atrasos e também colmatar falhas por consumos não previstos, deve ser considerado um
stock de segurança.

2.5 - Stock Máximo
O stock máximo é o limite superior da quantidade de cada produto farmacêutico.
Este é obtido após a análise de consumos de forma a assegurar a correta distribuição de
recursos económicos e de espaço de armazenamento evitando o risco de as existências se
tornarem inutilizáveis devido aos prazos de validade.

2.6 - Inventário de Existências11
O inventário de existências deve ser realizado anualmente.
Se houver necessidade, devem ser propostos ajustamentos na quantidade de
produtos farmacêuticos a manter em stock.
As equipas de contagem devem ser constituídas, no mínimo, por dois elementos e
deverão ser alteradas periodicamente. Um dos elementos fica responsável pela contagem
das existências e outro pelo registo da contagem.
Depois do inventário ser realizado, devem calcular-se os indicadores de
desempenho referentes à:
- rotação de existências
- obsolescência dos produtos farmacêuticos
- adequação das existências ao consumo

20

RELATÓRIO DE ESTÁGIO – HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS

3. Seleção de Produtos Farmacêuticos
3.1 - Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM)
O Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos destina-se aos profissionais de
saúde que exercem a sua atividade num hospital. Consiste num texto orientador dos
medicamentos necessários a uma terapêutica adequada à generalidade das situações
hospitalares.
No Despacho n.º 13885/2004 de 25 de Junho podemos ler que:
1 – É obrigatória a utilização do Formulário Hospitalar Nacional de
Medicamentos (FHNM) pelos prescritores nos hospitais integrados no
Serviço Nacional de Saúde, incluindo os hospitais, S.A.
2 – Em regra, apenas devem ser utilizados a nível hospitalar, no âmbito do
Serviço Nacional de Saúde, os medicamentos que constem no FHNM.
3 – A utilização em cada hospital de medicamentos não constantes do FHNM
depende da respetiva inclusão em adenda àquele Formulário, a aprovar nos
termos do Despacho n.º 1083/2004 (2.ª série), de 1 Dezembro de 2003,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 14, de 17 de Janeiro de 2004.
O FHNM permite ajudar o médico na prescrição, fornecendo-lhe, numa perspetiva
de orientação e disciplina terapêutica, com informação clara e isenta como podemos
encontrar referido na Portaria n.º 1231/97 de 15 de Dezembro, do Ministério da Saúde.
O FHNM divide-se em classificações farmacoterapêuticas e para cada grupo fornece
um capítulo com uma introdução onde são resumidas as características dos medicamentos
escolhidos, suas indicações e riscos e uma listagem distribuída por subgrupos onde se
incluem os medicamentos selecionados, rejeitando alternativas sem acréscimo de maisvalia terapêutica.
Tal como referido no FHNM, ‘diversos medicamentos, indispensáveis em certas
terapêuticas, por não possuírem Autorização de Introdução no Mercado (AIM), carecem de
uma Autorização de Utilização Especial (AUE), tendo aqui a Comissão do FHNM um papel
importante ao colaborar na sua selecção.’14
O FHNM tem uma edição em papel e outra em suporte informático.14

3.2 - Seleção
A CFT tem a função de estabelecer quais os produtos farmacêuticos a incluir no
Formulário do Hospital de Magalhães Lemos (FHML). Baseado no Formulário Hospitalar
Nacional de Medicamentos (FHNM) este deve cumprir as necessidades terapêuticas dos
doentes.

21

RELATÓRIO DE ESTÁGIO – HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS

É da competência do farmacêutico, como membro desta comissão, elaborar
propostas de formulário, de acordo com critérios científicos de eficácia, segurança,
qualidade e custo.11

4. Aquisição de Produtos Farmacêuticos6,10,11, 15
O responsável pelos SF deve fazer periodicamente previsões de consumo de forma
a assegurar um planeamento adequado de compras. Deve, depois, enviar esta informação
para o SA que é responsável pelos procedimentos administrativos das aquisições.
Apesar dos SA terem esta responsabilidade, o responsável dos SF deve definir os
critérios de seleção dos fornecedores através da elaboração de um caderno de encargos
que é o documento que contém, ordenado por artigos numerados, as cláusulas, jurídicas e
técnicas, gerais e especiais a incluir no contrato a celebrar.
Citando o Manual de Boas Práticas da Ordem dos Farmacêuticos:
‘Os critérios de seleção devem ser definidos pelo farmacêutico.
Podem ser considerados por ordem decrescente da sua importância.
- Autorização de Introdução no Mercado (AIM)
- Licença de fabrico.
- Embalagem adequada ao uso a que se destina.
- Condições de armazenamento.
- Qualidade do fornecedor (resposta atempada às solicitações técnicas, prazos de
entrega e condições de transporte).
- Preço.’
Os SA deverão proceder aos concursos de aquisição, tendo em conta a legislação
vigente.
Tal como indicado no Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro

que aprova o

Código dos Contratos Públicos, para a formação de contratos cujo objecto abranja
prestações que estão ou sejam susceptíveis de estar submetidas à concorrência de
mercado, as entidades adjudicantes devem adoptar um dos seguintes tipos de
procedimentos:
a) Ajuste directo;
b) Concurso público;
c) Concurso limitado por prévia qualificação;
d) Procedimento de negociação;
e) Diálogo concorrencial.
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O ajuste directo é o procedimento em que a entidade adjudicante convida
directamente uma ou várias entidades à sua escolha a apresentar proposta, quando o valor
dos serviços e bens em causa é inferior a € 75 000.
No concurso público qualquer interessado que reúna os requisitos exigidos pode
apresentar uma proposta.
No concurso limitado por prévia qualificação apenas os selecionados pela entidade
adjudicante, na fase de candidatura, podem apresentar propostas.
Os procedimentos por negociação implicam a negociação do conteúdo do contrato
com um ou vários prestadores de serviços ou fornecedores de bens.
Pode adoptar-se o procedimento de diálogo concorrencial quando o contrato a
celebrar, seja particularmente complexo, impossibilitando a adopção do concurso público ou
do concurso limitado por prévia qualificação.
Uma ferramente de suporte para a aquisição de medicamentos é o Catálogo de
Aprovisionamento Público de Saúde:15
- Disponibiliza informação actualizada sobre os bens e serviços existentes nos
contratos públicos de aprovisionamento e respectivos concursos públicos;
- Permite a consulta "on-line" sobre os concursos públicos, incluindo os programas
de concurso e cadernos de encargos, admitindo a apresentação da proposta via internet;
- Comparação "on-line" dos bens e serviços constantes do catálogo para ajuda à
decisão de compra;
- Importação de dados previamente seleccionados para processamento e
impressão, incluindo formulários para proceder a consultas e encomendas.
Após receção das propostas dos fornecedores, a Comissão de Análise de
Propostas, composta no mínimo por três elementos, de preferência farmacêuticos, elabora
um relatório fundamentado sobre o mérito das propostas, emitindo um parecer para efeitos
de adjudicação, de acordo com os critérios fixados.
A

entidade

competente

para

adjudicar

um

relatório

final,

devidamente

fundamentado, é o Conselho de Administração do Hospital pois a adjudicação é o ato
administrativo pelo qual a entidade competente para autorizar a despesa, escolhe a
proposta.

4.1 - Aquisição de medicamentos após adjudicação11
Para cada medicamento existente nos SF, existe um cartão com o ponto de
encomenda que é colocado junto ao produto farmacêutico em questão, de forma a sinalizar
quando o stock chega a este ponto, o cartão de encomenda.
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Quando o técnico retira a embalagem onde se encontra este cartão, coloca-o em
local próprio, devendo o farmacêutico, diariamente, verificar através destes se há
necessidade de efetuar nova encomenda.
Quando um stock chega ao ‘ponto de encomenda’ é elaborada uma ‘nota de
encomenda’ para o fornecedor ao qual foi feita a adjudicação.
O assistente técnico tem a função de verificar se há um compromisso (verba) válido
para emissão da nota de encomenda ao fornecedor ao qual foi feita a adjudicação. Se não
houver compromisso suficiente tem de solicitar aos serviços de gestão financeira do hospital
a disponibilização de verba que permita a respectiva emissão.
A nota de encomenda é assinada pelo administrador, farmacêutico responsável e
pelos serviços de gestão financeira.
Posteriormente é impressa uma guia de entrada que é arquivada no armazém dos
SF para facilitar a conferência da encomenda quando rececionada.
A documentação referente às aquisições deverá ser devidamente arquivada.

4.2 - Psicotrópicos e estupefacientes11, 16, 17, 18
Os psicotrópicos e os estupefacientes são medicamentos sujeitos a controlo especial
pois têm uma margem terapêutica estreita, provocam dependência física e/ou psicológica e
tolerância. Estes estão sujeitos a legislação especial e a um controlo rigoroso em todo o seu
circuito: da aquisição à administração.
A aquisição de produtos incluídos nas tabelas I, II, III e IV anexas ao Decreto-Lei n.º
15/93 de 22 de Janeiro com retificação a 20 de Fevereiro, só pode ser realizada por um
farmacêutico autorizado pelo INFARMED.
Esta requisição tem um formulário próprio, feito em duplicado, que deve ser escrito,
assinado e autenticado pelo farmacêutico, sendo depois enviado ao fornecedor.
Junto com a encomenda, o fornecedor reenvia o original aos SF, estando este
também assinado pelo diretor técnico da empresa e autenticado.
Para além deste formulário, são registados num livro próprio todos os movimentos
de entradas e saídas de substâncias e suas preparações compreendidas nas tabelas I, II e
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IV anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de Janeiro com retificação de 20 de Fevereiro de
acordo com o Anexo IV da Portaria n.º 981/98, de 8 de Junho com as retificações
decorrentes da Portaria nº 1 193/99, de 6 de Novembro. (Exemplo de requisição no anexo
3)
Durante o estágio a orientadora mostrou-me os formulários e o livro de registos
comunicando-me como era realizado todo o processo de aquisição destes produtos.

4.3 - Medicamentos Extra-Formulário11
Quando é prescrito um medicamento extra-formulário, este deverá ser acompanhado
pela justificação clínica do médico prescritor. A justificação pode ser realizada utilizando o
sistema informático ou um formulário próprio. (Anexo 4)
Ao receber a prescrição, o farmacêutico irá analisar a justificação e redigir um
documento com a informação farmacêutica pertinente. Este documento é depois enviado à
CFT que, na posse destes dados, irá emitir o seu parecer acerca da aquisição deste
medicamento.
Se o medicamento for de uso exclusivo hospitalar ou comportar custos elevados,
deverá ser feito um pedido de empréstimo a outro hospital e posteriormente adquirir-se o
medicamento junto do laboratório fornecedor.
A restante medicação extra-formulário é adquirida ao fornecedor selecionado através
de concurso anual.
Durante o estágio pude validar algumas prescrições médicas e quando eram
prescritos medicamentos extra-formulário, verificava se havia uma justificação médica a
acompanhar a prescrição, analisava-a e redigia o parecer técnico.
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4.4 - Aquisição de medicamentos fora do horário normal de funcionamento
dos SF19
Caso, fora do horário de funcionamento do SF, haja necessidade urgente de uma
medicação que não se encontra nos stocks dos serviços, o médico de permanência elabora
um pedido de aquisição.
Para requisitar um medicamento ao exterior, o enfermeiro responsável contacta
telefonicamente a farmácia com a qual o hospital tem protocolo para este tipo de situação.
No primeiro dia útil após aquisição, um profissional dos serviços farmacêuticos
recolhe a cópia respectiva da requisição feita pelo médico de permanência, bem como os
medicamentos sobrantes.

5. Receção e Conferência de Produtos Adquiridos11
Quando uma encomenda chega aos SF vinda do fornecedor, é acompanhada por
uma guia de remessa e/ou fatura que deve ser comparada com a ‘guia de entrada’ em
termos de quantidade e qualidade. Estando tudo conforme, a ‘guia de entrada’ é datada e
assinada pelo funcionário que a receciona e a encomenda segue para a área de receção
para ser verificada.
Na área de receção, o funcionário responsável terá de conferir a quantidade e
qualidade física dos artigos e registar na ‘guia de entrada’ os prazos de validade e os lotes.
Após a verificação deve datar e assinar a guia.
Alguns produtos farmacêuticos podem ser acompanhados por certificados de
análise. Estes devem ser conferidos, registados e arquivados.
Após a conferência, a guia de remessa e a guia de entrada são encaminhadas para
a assistente dos SF que faz o registo de entrada dos artigos no programa informático
introduzindo:
- nº da guia de remessa e /ou fatura;
- quais os produtos recebidos;
- quantidade recebida;
- validades;
- lotes;
- valor de aquisição (caso a fatura não acompanhe os artigos, esta é enviada pelo
fornecedor aos SF por correio)
Após a entrada dos dados, o programa informático gera um ‘documento de compra’
que é numerado sequencialmente e valorizado.
A nota de encomenda e a fatura são enviados para o Serviço de contabilidade do
Hospital para ser registada e paga ao fornecedor. As guias de remessa ficam arquivados
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nos SF.
No caso dos produtos farmacêuticos entregues pelo fornecedor se encontrarem em
más condições ou não tiverem sido encomendados são devolvidos.
Ao longo do estágio conferi algumas encomendas, começando por verificar qual o
produto farmacêutico a rececionar e comparando com a guia de remessa e/ou fatura e com
a guia de entrada. Depois verificava qual a quantidade de embalagens a receber e se todas
tinham sido entregues. Procedia ao registo das validades na guia de entrada e datava-a e
assinava-a para ser enviada para a assistente dos SF.
Durante o estágio acompanhei a assistente técnica em todo o processo de aquição
de medicamentos.

6. Armazenamento dos Produtos/Prazos de Validade10,11
Após os produtos farmacêuticos encomendados serem rececionados e conferidos, o
técnico de farmácia deve armazená-los considerando as condições de:
- espaço - dependendo das propriedades e situação dos artigos, o armazém dividese em zona de:


armazém;



produtos farmacêuticos em fase de receção e conferência;



produtos farmacêuticos para entrega;



produtos farmacêuticos com data de validade expirada e/ou danificados;



produtos farmacêuticos para devolução;



produtos farmacêuticos pertencentes a

terceiros (empréstimo de

consignação);


suporte à preparação e realização dos inventários cíclicos e anuais

Estes espaços deverão ter dimensões adequadas à sua função.
A arrumação dos produtos é feita por ordem alfabética da Denominação Comum
Internacional (DCI) e as prateleiras devem estar devidamente rotuladas para identificação
do local de armazenamento apropriado do produto.
Os produtos farmacêuticos devem ser arrumados de modo a que haja circulação de
ar entre eles e nunca em contacto direto com o chão.
- luz - os produtos farmacêuticos devem estar protegidos da luz solar direta
- Temperatura - a temperatura no local de armazenamento não deverá ultrapassar os
25ºC. De forma a controlar este fator, estão instalados sistemas automáticos de
monitorização e alerta automático no armazém.
- humidade - a humidade no armazém não deverá ultrapassar os 60%. De forma a
controlar este fator, estão instalados sistemas automáticos de monitorização e alerta
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automático no armazém.
- segurança - Existem medicamentos aos quais está associado um risco acrescido
de causar dano significativo aos doentes ou que necessitam de vigilância especial.
São designados medicamentos de alta vigilância (“high alert medications”), Estes
devem ser etiquetados, armazenados, prescritos, distribuídos, administrados e
monitorizados de forma diferente da utilizada para a maior parte dos medicamentos.
De forma a minimizar o erro são seguidas algumas estratégias incluídas no
regulamento interno do HML,EPE:
1.Identificar os medicamentos de alta vigilância do HML.
2.Reduzir ao mínimo, o número de apresentações e doses dos medicamentos de
alta vigilância disponíveis no Formulário de Medicamentos.
3.Utilizar alertas eletrónicos que identifiquem estes medicamentos nas prescrições
médicas, registos de enfermagem e mapas de preparação de medicação.
4.Actualizar e divulgar a listagem e informação relativa aos medicamentos de alta
vigilância.
5.Restringir a armazenagem dos medicamentos de alta vigilância aos Serviços
Farmacêuticos, autorizando a sua disponibilidade nos serviços clínicos só quando for
imprescindível.
6.Na armazenagem identificar os medicamentos como sendo de alta vigilância,
utilizando etiquetas de cor diferente, separar os medicamentos com nomes ou
aparência semelhante.
7.Efectuar a dupla conferência e registá-la quando se efetuam cálculos, preparação
e administração de medicamentos de alta vigilância.
8.Prestar informação ao doente em ambulatório relativamente aos medicamentos de
alta vigilância.
De seguida revemos alguns cuidados especiais a ter com alguns produtos
farmacêuticos e o seu armazenamento:


Inflamáveis - Devem ser armazenados em local separado do resto do
armazém, com detetor de fumos, sistema de ventilação e chuveiro de
deflagração automática de acordo com a legislação vigente.



Estupefacientes - Devem ser armazenados em local separado do resto do
armazém, com fechadura e segurança.



Produtos farmacêuticos que necessitam de refrigeração - Devem ser
armazenados em frigorífico (que permita ausência de condensação e
humidade) com temperatura compreendida entre 2º-8ºC com sistema de
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alarme automático e o registo de temperatura é efetuado através de sistema
automático de monitorização da temperatura.
- prazo de validade - os produtos farmacêuticos devem ser arrumados segundo o
princípio ‘first in-first out’, ou seja, os que têm um prazo de validade mais curto
deverão ser guardados de forma a serem os primeiros a serem utilizados.
Mensalmente são geradas listas pelo sistema informático identificando os produtos
com validade a expirar nos três meses seguintes de forma a se solicitar a sua substituição
junto do fornecedor. No HML,EPE são verificados todos os produtos gerados por estas
listas de forma a retificar os prazos de validade, devolver ao fornecedor ou reservar para
abate.
No estágio, realizei esta verificação a partir de uma lista que me foi fornecida. Na
própria lista eram assinalados todos os medicamentos com existência em armazém cujo
prazo estivesse próximo de expirar, os produtos eram separados de forma a se devolverem
ao fornecedor.
Ao arrumar os produtos farmacêuticos, o técnico de farmácia, deverá colocar o
cartão de encomenda a fazer a separação física do stock, de forma a representar o
momento em que se deve realizar a próxima encomenda.
Durante o estágio, após conferir a encomenda, arrumava os produtos farmacêuticos
rececionados colocando o cartão de encomenda junto da quantidade que correspondia ao
ponto de encomenda e ordenava-os de forma a que os produtos com prazo de validade
mais curto ficassem à frente para que fossem os primeiros a serem utilizados.

7. Devoluções e Quebras11,37
Quando se recepciona uma encomenda e se verifica que está não está em
conformidade com a nota de encomenta procede-se à sua devolução.
As devoluções poderão ser efetuadas no momento de entrega ou à posteriori.
Se estas forem realizadas na receção da encomenda, é anotado na guia de
remessa/guia de transporte do fornecedor as unidades efetivamente recebidas.
Para as devoluções feitas à posteriori é solicitado ao fornecedor a indicação da
melhor forma de devolução e acordado o acerto da fatura com emissão de uma ‘nota de
crédito’. Quando realizada a devolução é gerada uma ‘guia de devolução’, corrigida a ‘guia
de remessa’ e atualizado o registo de existências. A ‘guia de remessa’ é enviada para o
Serviço de Contabilidade com anotação da retificação identificação do responsável que a
aprovou.
Quando não é possível proceder-se à devolução dos produtos farmacêuticos, por a
validade expirada, quando são quebradas as condições de armazenamento necessárias

29

RELATÓRIO DE ESTÁGIO – HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS

para a garantia de qualidade ou quando são observadas alterações das características
organolépticas, danificações do blister do medicamento ou perdas durante o processo de
reembalagem, é feito um pedido ao Conselho de Administração para que este autorize o
seu abate. Se for aprovado, é elaborado o auto de inutilização que é enviado ao Serviço de
Contabilidade.
Se for necessário proceder à inutilização de estupefacientes e psicotrópicos, o
responsável dos SF procede a um auto de inutilização e só depois é realizada a incineração
dos produtos segundo os trâmites legalmente estabelecidos pelo Decreto-Lei nº15/93, de 22
de Janeiro. Nos SF deverá ser mantido um registo da fatura, recibo, administração e
eliminação.
Sempre que expira a validade de medicamentos utilizados em ensaios clínicos,
estes devem ser armazenados em local separado da restante medicação e devidamente
identificados, aguardando que o laboratório responsável pelo ensaio os recolha.

8. Recolha Generalizada de Produtos Farmacêuticos20
O INFARMED é a entidade nacional responsável por emitir alertas de qualidade ou
segurança de todos os produtos farmacêuticos que implicam a sua recolha generalizada.
Os alertas de segurança são informações ou recomendações relacionadas com as
precauções que se devem ter na utilização de um medicamento ou produto de saúde. Os
alertas de qualidade são suspeitas de defeito na qualidade proveniente de reclamações,
ações de inspeção, análises laboratoriais, alertas de Farmacovigilância ou alertas
internacionais.
As informações podem resultar da iniciativa das empresas ou da intervenção do
INFARMED.
Os alertas de qualidade podem ser de dois tipos:
- Retirada ou suspensão de lote - A informação destina-se, primariamente, aos
profissionais envolvidos na distribuição e dispensa de medicamentos; Presta informação
sobre os lotes de um produto ou medicamento que não podem ser utilizados.
- Retirada ou suspensão de produtos - Presta informação sobre um produto ou
medicamento que não pode ser utilizado independentemente do lote. Nesta categoria
encontram-se as revogações ou suspensões da AIM dos medicamentos e as interdições de
comercialização de produtos de saúde.
Estes implicam tratamentos diferentes consoante o risco que acarretam, dividindo-se
em:
- Classe 1 - pode causar efeitos graves na saúde,
- Classe 2 - pode ter efeitos na saúde dos utilizadores, mas menos graves que os de
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classe 1,
- Classe 3 - em princípio, não tem efeitos diretos na saúde dos utilizadores.
A comunicação desta informação às entidades envolvidas no circuito do
medicamento é realizada através do Sistema Rápido de Alertas de Qualidade Nacional.
Quando o farmacêutico responsável pelos SF recebe um alerta, verifica a existência
do artigo e dos lotes no hospital. Se estes existirem deverá informar todos os serviços de
forma a proceder à recolha.
Todos os artigos existentes no hospital deverão ser armazenados com identificação
de alerta para posteriormente serem recolhidos pelo laboratório fabricante.
No HML, EPE o farmacêutico é responsável por todos os medicamentos e outros
produtos farmacêuticos existentes no hospital. Os dispositivos médicos são da
responsabilidade do Serviço Aprovisionamento.

31

RELATÓRIO DE ESTÁGIO – HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS

Capítulo 3: Sistemas de Distribuição de Medicamentos10, 21
‘A Distribuição de Medicamentos é uma 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’ é esta a definição que se pode ler no Manual de Boas
Práticas da Ordem dos Farmacêuticos destacando a sua importância no acesso ao
medicamento por parte de quem o necessita.

1. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária
(SDIDDU)6, 10, 21
Como referido no Manual de Boas Práticas do Ministério da Saúde, o SDIDDU
permite:
- aumentar a segurança no circuito do medicamento,
- conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes,
- diminuir o risco de interações,
- racionalizar melhor a terapêutica,
- os enfermeiros dedicarem mais tempo aos cuidados dos doentes e menos nos
aspetos de gestão relacionados com os medicamentos,
- atribuir mais corretamente os custos,
- redução dos desperdícios.
No SDIDDU os medicamentos devem ser dispensados em doses unitárias para um
período de 24 horas, separados por tomas.
O sistema de distribuição de medicamentos inicia-se com a prescrição médica e
deve respeitar os seguintes princípios referidos no manual:
- O original da prescrição médica deve ficar incluído no processo clínico do doente.
- A prescrição deverá ser feita a tinta e com letra legível.
- A prescrição médica nos serviços em que a distribuição se processa pelo sistema
de distribuição individual diária em dose unitária deverá ser feita a esferográfica, o
que torna mais legível o duplicado do papel autocopiativo, obrigatório neste circuito.
- Identificação correta do doente (nome, serviço, número de cama).
- A prescrição deverá ser feita em nome genérico conforme o Formulário Hospitalar
Nacional de Medicamentos.
- A terminologia, nomenclatura e abreviaturas deverão ser padronizadas em cada
hospital.
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- Regime posológico: dose expressa quantitativamente indicando unidades
adequadas, via e intervalo de administração.
- Assinatura e identificação do médico prescritor.
- Deverão ser feitas revisões terapêuticas periódicas.
No HML,EPE, a prescrição é, maioritariamente, realizada no sistema informático
tendo o médico a responsabilidade de, diariamente, verificar a existência de comunicações
dos SF. Nos serviços de internamento parcial, o médico preenche uma folha de prescrição
terapêutica que é transcrita para o cardex dos enfermeiros e enviada aos SF. (Anexo 6)
O farmacêutico deve interpretar e analisar a prescrição médica e elaborar o perfil
farmacoterapêutico. Caso seja necessário contacta o prescritor oralmente, pelo sistema
informático ou através da folha de comunicação aos serviços clínicos. (Anexo 7)
Tal como referido anteriormente, durante o estágio validei algumas prescrições e
após análise, houve casos em que foi necessário contactar o médico devido a algumas
interações medicamentosas tendo utilizado para esse fim o sistema informático GHAF.
Podemos verificar um exemplo em que isso ocorreu no trabalho apresentado no anexo 12.
Após o farmacêutico imprimir as listagens com o perfil farmacoterapêutico de cada
doente, os técnicos de diagnóstico e terapêutica preparam a medicação pelo Sistema de
Distribuição Diária em Dose Unitária e registam a medicação devolvida para que o
farmacêutico faça a revertência no sistema informático e verifique qual a sua justificação.
Cada unidade de internamento tem um armário de urgência, de composição fixa e
restrita, adaptado às suas características. Toda a medicação prescrita em SOS que
pertença ao stock do armário de urgência, não é dispensada nos módulos de dose unitária,
e deverá ser retirada do stock dos serviços sempre que for necessária a sua administração.
Os módulos de dose unitária são transportados para os serviços clínicos, pelo
serviço de transporte interno, em veículo motorizado de caixa fechada, utilizado apenas
para transporte de material limpo.
Ao receber a medicação, enfermeiro confere os módulos de dose unitária com base
na terapêutica prescrita e se detetar uma não conformidade deverá fazer esse registo
informaticamente ou em formulário próprio e informar os SF que irão averiguar a origem da
não conformidade, corrigi-la e registá-la informaticamente.
Os horários de recolha das prescrições médicas e troca dos módulos são
estabelecidos com os serviços clínicos. Fora destes horários apenas é fornecida a
terapêutica de caracter urgente.
Ao fim-de-semana, considerando que os SF estão fechados, a dispensa no HML,
EPE é para três dias e sempre que é autorizada uma licença de saída, o médico deverá
fazer esse registo no sistema informático ou na folha de prescrição, mencionando a data de
início da licença e data de regresso do doente para que a medicação seja preparada para
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esse período de tempo.
No HML, EPE, o processo de preparação dos medicamentos a distribuir é realizada
de forma manual mas poderia, se existisse o equipamento, ser realizada com o apoio de
equipamento semiautomático que permitiriam:
- reduzir os erros;
- reduzir o tempo destinado a esta tarefa;
- melhorar a qualidade do trabalho executado;
- racionalizar os diversos stocks nas unidades de distribuição.
De forma a reduzir os erros e melhorar a qualidade do trabalho manual após
preparação da medicação esta deve ser verificada por outro técnico.
Todos os medicamentos devem, obrigatoriamente, estar identificados com o nome
genérico, a dosagem, prazo de validade e lote de fabrico, e prontos a serem administrados.
Idealmente também deverá constar o nome comercial, o lote de reembalagem e o código de
barras.
Durante o estágio pude preparar a medicação para vários doentes.
A medicação é preparada em pequenas gavetas que permitem a separação das
tomas e em que se identifica o nome do doente e a cama a que pertence.
As gavetas estão divididas em quatro divisões para a medicação ir por tomas nos
devidos horários. A primeira divisão corresponde à medicação que o doente terá de tomar
as 9h, a segunda à hora do almoço, a terceira às 19h ou jantar e por último a quarta, entre
as 21h e as 23h.
As gavetas fazem parte de uma mala correspondente a um serviço clínico.
As

especialidades

farmacêuticas

encontram-se

organizadas

em

gavetas

sobrepostas, por ordem alfabética do nome genérico e separadas as diferentes formas
farmacêuticas numa banca da sala de distribuição de medicamentos.
A partir das listagens com o perfil farmacoterapêutico de cada doente fornecidas
pela farmacêutica, colocava as especialidades farmacêuticas, no respetivo compartimento
da toma da gaveta do doente.

2. Distribuição Clássica10
Nem sempre é viável a distribuição de medicamentos em dose unitária (ex.grandes
volumes de soros, frascos multidose) que existem alternativas permitindo melhorar a
eficácia

e

segurança do

sistema

de

distribuição

podendo

para

isso

complementando-se.
Sempre que possível a medicação deve ser dispensada em doses unitárias.
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2.1 – Reposição de stock por níveis21
Na reposição de stock por níveis é estabelecida uma quantidade de medicamentos
fixa para cada serviço clínico, atendendo às características deste. Esta quantidade e a
periodicidade da sua reposição é definida pelos farmacêuticos, enfermeiros e médicos dos
respetivos serviços clínicos.
Após o enfermeiro responsável verificar os stocks existentes na enfermaria, elabora
um pedido de reposição através do sistema informático ou de uma folha própria. (Anexo 8
ou 5 dependendo dos artigos a repor)
Ao rececionar o pedido de reposição, o farmacêutico analisa-o, caso necessário
reajusta os stocks e emite a folha de medicação a ser enviada.
Guiando-se pela folha, o técnico de diagnóstico e terapia prepara a medicação para
ser transportada pelo serviço de transporte interno. Esta medicação vai devidamente
identificada com o nome do serviço.
Ao receber a medicação, o enfermeiro deverá conferi-la e assinar o comprovativo de
entrega a ser devolvido aos SF.
Durante o estágio pude preparar esta medicação para que fosse enviada aos
serviços clínicos.

2.2 – Distribuição personalizada10, 21
A distribuição personalizada deve incluir os medicamentos definidos previamente
com os serviços clínicos, cujas características não permitam uma distribuição individual por
dose unitária (Consultas Externas e Unidade de Cuidados Especiais), e medicamentos
sujeitos a controlo especial (custo elevado, condições especiais de armazenagem, etc).
A requisição destes tem que conter (exemplo no Anexo 9):
- a identificação do doente,
- n.º de processo,
- designação do medicamento por DCI,
- dosagem,
- posologia
Sempre que possível esta deverá ser acompanhada pela prescrição médica.
A reposição de stocks é estabelecida de acordo com a periodicidade
acordada com o enfermeiro chefe.
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3.

Utilização

da

medicação

usada

pelo

doente

antes

do

internamento22
Quando um doente é internado e após avaliação médica da medicação utilizada até
então, é realizada nova prescrição.
Se o doente se fizer acompanhar por medicação que irá continuar a utilizar, esta
deve ser verificada quanto á sua integridade e validade e ser administrada até que acabe e
passe a ser distribuída pelos SF.
O enfermeiro presente no acolhimento do doente deve recolher todos os
medicamentos do mesmo. Deve fechá-los em sacos plásticos transparentes, identificá-los
com uma etiqueta de identificação do doente e colocá-los em local separado da restante
medicação.
No momento da alta clínica, o enfermeiro deverá devolver ao doente a medicação
restante que lhe pertence.

4. Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial
4.1 - Psicotrópicos e estupefacientes
Como referido anteriormente no capítulo das aquisições, os psicotrópicos e os
estupefacientes são medicamentos sujeitos a controlo especial estando o seu uso
regulamentado por legislação própria.
Para dispensa das substâncias e suas preparações compreendidas nas tabelas I, II
e IV anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de Janeiro com retificação de 20 de Fevereiro é
feita uma prescrição pelo médico num livro próprio de acordo com o Anexo X da Portaria n.º
981/98, de 8 de Junho com as retificações decorrentes da Portaria nº 1 193/99, de 6 de
Novembro. Quando recebe a prescrição, o farmacêutico assina, prepara a medicação e
encarrega-se da sua entrega no serviço clínico para que o enfermeiro também assine o
anexo X e se responsabilize pela medicação. O farmacêutico tem também que fazer o
registo no anexo IV referido no capítulo das aquisições.
Durante o estágio a orientadora mostrou-me o livro de registos comunicando-me
como era realizado todo o processo de dispensa destes produtos.
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4.2 - Medicamentos Extra-Formulário11
Aquando da avaliação da prescrição de medicamentos extra-formulário, o
farmacêutico deve analisar a necessidade do seu uso na terapêutica do doente e verificar a
justificação feita pelo médico prescritor e redigir um parecer técnico. Caso a CFT já tenha
aprovado a aquisição deste medicamento, cabe ao farmacêutico, tal como referido no
capítulo das aquisições, proceder à sua aquisição e disponibiliza-lo para que seja
processado de forma a acompanhar a restante medicação por SDIDDU.
Durante o estágio redigi pareceres técnicos para diferentes justificações de
medicamentos extra-formulários.

4.3 - Anti-Infeciosos26
O uso inadequado de medicamentos anti-infeciosos têm consequências para o
doente, para o ecossistema com o aparecimento de estirpes resistentes e para o sistema de
saúde devido ao aumento de encargos económicos.
Implementando

protocolos

para

suspensão

automática

desta

terapêutica,

salvaguardando a especificidade dos casos clínicos e a autonomia dos médicos, pode-se
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prevenir o seu uso excessivo.
No HML,EPE os medicamentos anti-infeciosos, que pertencem ao formulário do
hospital, têm a sua dispensa cessada automaticamente após 10 dias, salvo indicação em
contrário pelo médico responsável pela prescrição. O médico é avisado pelos SF, 72 horas
antes da suspensão, para que este decida e se responsabilize pela continuação da
terapêutica.
Durante

o

estágio

foram-me

fornecidas

algumas

listagens

com

perfis

farmacoterapêuticos para que identificasse os anti-infeciosos e se estes estavam a ser
administrados conforme o protocolo.

4.4 - Antissépticos e Desinfetantes
O uso de antissépticos e desinfetantes no HML,EPE estão sob os cuidados
de Comissão de Controlo de Infeção, tendo a seu cargo a elaboração e implementação de
protocolos que assegurem o seu uso correto.
Em caso de necessidade, esta comissão poderá contactar os SF na procura
de conhecimentos técnicos.
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Capítulo 4: Produção e Controlo de Medicamentos10
Na farmácia hospitalar há necessidade de se disponibilizarem preparações
farmacêuticas que se adequem a doentes individuais e específicos e preparações em
escala alargada, por lotes, preparadas com antecedência e destinadas a doentes
potenciais.
A produção de medicamentos implica recursos e custos adicionais por parte do
hospital e a implementação de sistemas de gestão de qualidade no sentido de produzir
preparações farmacêuticas eficazes e seguras.

1. Conceito Integrado de Garantia de Qualidade10, 27
Como referido no manual de Boas Práticas da Ordem dos Farmacêuticos,
independentemente da escala ou complexidade da preparação farmacêutica, estas devem
ser eficazes e seguras para todos os doentes. Neste sentido devem ser definidas
responsabilidades, procedimentos, processos e recursos da estrutura organizacional para a
implementação dum sistema de gestão da qualidade.
Esta exigência deu origem à publicação de um conjunto de legislação e
regulamentação que procedeu à revisão do regime técnico - jurídico aplicável aos
medicamentos manipulados.
A preparação das formulações preparadas nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares
é regulada pelos Decretos-Lei nº 90/2004, de 20 de Abril e nº 95/2004, de 22 de Abril e
ainda, pela Portaria nº 594/2004 de 2 de Junho, que aprova as “Boas Práticas a Observar
na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”.

2.

Preparação

de

Formas

Farmacêuticas

Não

Estéreis

e

Reembalagem28
Quando as formas farmacêuticas comercializadas não têm dosagens apropriadas a
determinados doentes, os SF do HML, EPE procede ao fracionamento das doses
comercializadas para as ajustar à terapêutica prescrita.
Também pode ocorrer, a embalagem comercial não se poder adaptar ao SDIDDU
pelo que a reembalagem é um processo essencial a este sistema de distribuição.
Desta forma, os SF dispõem do medicamento na dose prescrita, de forma
individualizada, não precisando de mais manipulações para ser administrada ao doente e
permitindo que doses não administradas possam ser reutilizadas.
Os SF responsabilizam-se pela qualidade do produto final sendo por isso o
fracionamento e a reembalagem sujeitos às mesmas normas de qualquer procedimento de
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farmacotecnia. Este exige procedimentos padronizados, documentação de todo o processo,
registo de lote de produção e validação para libertação de lote.
No HML,EPE pude observar um Técnico de Diagnóstico e Terapêutica (TDT) a
preparar uma forma farmacêutica não estéril e a proceder à sua reembalagem na Sala de
Reembalagem.
- O TDT antes de entrar Sala de Reembalagem retira a bata branca, relógio e jóias,
coloca touca e máscara cirúrgicas e efetua a lavagem asséptica das mãos.
- Veste uma bata limpa e calça um par de luvas limpas.
- Verifica se na área de reembalagem só está o medicamento para reembalar de
forma a evitar erros e contaminação cruzada assim como o farmacêutico.
- Avalia se o medicamento apresenta as características que permitem o
fracionamento e a reembalagem e avalia as características organoléticas do medicamento
para verificar se este não apresenta deterioração provocada pela luz ou humidade.
- Inspeciona a limpeza da sala de reembalagem pela verificação do registo do
Auxiliar de Ação Médica (AAM) e verifica se a bancada de trabalho, material necessário ao
fracionamento e os pratos da máquina de reembalagem foram limpos com álcool a 70º.
- No programa informático da máquina de reembalagem, introduz os dados
necessários à rotulagem dos medicamentos:



DCI,



dose,



forma farmacêutica,



laboratório produtor,



lote e prazo de validade atribuídos pelo laboratório produtor,



lote interno e prazo de validade atribuído pelos Serviços Farmacêuticos - só
lhe deve ser atribuído 25% do prazo excedente à data da forma farmacêutica
do laboratório até um máximo de 6 meses.



excipientes de declaração obrigatória,



identificação do operador,



identificação do responsável pela verificação,



quantidade a preparar.

Com a inserção destes dados a máquina de reembalagem fica pronta para proceder
à sua função. O Farmacêutico confere os dados introduzidos no sistema informático.
- Utilizando uma base de mármore e um bisturi limpos, o TDT procede ao
fracionamento dos comprimidos.
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- Após todos os comprimidos estarem divididos, faz uma análise de uniformidade de
massa. Quando se partem comprimidos, existem diferenças de massa entre os produtos
resultantes da divisão. Se a diferença for significativa, pode conduzir a erros de dosagem.
- Inicia o processo de reembalagem cumprindo as instruções de funcionamento do
fornecedor da máquina reembaladora. Iniciado o processo de reembalagem, esta deverá
ser levado até ao fim sem que haja qualquer interrupção para reembalagem de outra
especialidade distinta.
- No final de uma operação de reembalagem, o TDT verifica se em cada unidade
reembalada constam o número de comprimidos corretos e se se verifica a integridade das
embalagens do medicamento reembalado.
- Prepara a Ficha de Produção gerada por impressão a partir da máquina de
reembalagem e carimba para registo de garantia e controlo de qualidade e libertação do
lote.
- Agrafa à Ficha de Produção um exemplar da etiqueta nº 1 do medicamento
reembalado vazia, provando que nenhuma unidade do medicamento reembalado foi
etiquetado com as etiquetas vazias e sempre que possível agrafa uma embalagem primária
vazia do medicamento a reembalar, e um exemplar da embalagem secundária sendo tudo
verificado pelo farmacêutico.
- limpa o equipamento para evitar contaminação cruzada e verifica que foi colocada
a cobertura na máquina.
- o farmacêutico liberta o lote verificando a conformidade do produto final com o
rótulo e a Ficha de Produção devidamente preenchida e assinada.

1.Preparação de Formas
Farmacêuticas Não
Estéreis e Reembalagem

2.Ficha de Produção
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3. Reetiquetagem28
Para se poderem adaptar ao SDIDDU, os blisters dos medicamentos são, por vezes,
reetiquetados e divididos. Para isso é verificado se o medicamento tem características que o
permitam.
Neste caso, o medicamento não é retirado da embalagem primária fornecida pelo
laboratório, sendo a identificação feita por aposição de etiquetas autoadesivas ajustadas ao
tamanho e desenho do blister, para que em cada uma das unidades possa ler-se a
informação necessária para identificar o medicamento:


DCI,



dose,



lote,



validade,



excipientes de declaração obrigatória.

Cada linha de reetiquetagem de um medicamento deverá estar separada das outras,
não devendo estar presentes outros medicamentos nem etiquetas.
O TDT elabora informaticamente o rótulo atendendo às características do
medicamento e após criar uma área de reetiquetagem, inicia o processo de reetiquetagem,
levando-o até ao fim sem interrupções para reetiquetar outro medicamento.
Quando uma operação de reetiquetagem termina todas as unidades desse
medicamento devem ser retiradas da área de reetiquetagem e arquivados os rótulos
sobrantes. Preenche-se então a ficha de reetiquetagem, deixando por reetiquetar um
exemplo da embalagem primária com o respetivo medicamento.
O farmacêutico deve, diariamente, conferir e validar a folha de registo de
reetiquetagem.
Durante

o

estágio

tive

oportunidade

medicamentos.
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Capítulo 5: Informação Sobre Medicamentos e Outras Atividades
de Farmácia Clínica
1. Consulta de: Livros Básicos e Especializados, Publicações
Periódicas (Primárias e Secundárias), “Índices De Nomenclatura”,
Formulários Hospitalares, Bases de Dados e Internet.
Durante o estágio foram-me disponibilizadas várias publicações sobre ou de
interesse para a prática de farmácia hospitalar:
- Farmácia Hospitalar, 1992, 2ª edição, EMISA – Editorial Médica Internacional S.A.
- Manual de Boas Práticas em Farmácia Hospitalar, Ordem doa Farmacêuticos, 1999
- Manual de Boas Práticas em Farmácia Hospitalar, INFARMED, 2005
- Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos, 2002, 8ª edição, INFARMED,
Ministério da Saúde
- Reynolds, James E.F., Martindale, The extra Pharmacopeia, 1993, 30th edition,
The Pharmaceutical Press
- Índice Nacional Terapêutico, 2002, Tupan Editores
- Manual de Antídotos, 2012, Ministério da Saúde
- Feridas, Uma Arte Secular - Avanços Tecnológicos no Tratamento de Feridas,
2006, MinervaCoimbra
- European Journal of Hospital Pharmacy, Science and Practice, European
Association of Hospital Pharmacist

2. Pesquisa Bibliográfica e Apoio Informativo a Profissionais de
Saúde Respostas a Pedidos de Informação Sobre Medicamentos
Aplicados a Situações Clínicas Concretas.
Durante o estágio realizei diversas pesquisas bibliográficas e de apoio informativo
que podem ser consultadas nos anexos 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
Anexo 10 – Quadros com informação sobre especialidades farmacêuticas com
propriedades

antidepressoras,

antipsicóticas,

ansiolíticas,

sedativas,

antiepiléticas e antidepressoras.
Anexo 11 - Análise terapêutica de interações em doentes hospitalizados
Anexo 12 – Análise terapêutica de interações num indivíduo
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Anexo 13 - Quadro de contactos de centros de informação de medicamentos
Anexo 14 - Proposta de procedimento sobre Reconciliação Terapêutica
Anexo 15 - Parecer técnico para inserção do Omeprazol ou Pantoprazol na forma
farmacêutica oral no Formulário do Hospital de Magalhães Lemos (FHML)

3. Farmacovigilância
Durante o estágio, a orientadora forneceu-me um possível caso de reação adversa.
A minha função era identificar o motivo da reação adversa e fazer uma notificação ao
Sistema Nacional de Farmacovigilância de forma a conhecer o procedimento.

Informação fornecida:
Farmacoterapia → Olanzapina 5mg (9h)
Olanzapina 10mg (19h)
Flurazepam 30mg (21h)
Lorazepam 2,5mg (12/12h)
Sintomas → Febre
Taquicardia
Hipotensão
Sudorese
Rigidez generalizada
Consultando os RCM’s dos diferentes medicamentos identifiquei que a causa mais
provável destas reações adversas seria a Síndrome Maligna dos Neurolépticos.
Após esta análise propus uma resolução para o problema e preenchi o formulário do
Sistema Nacional de Farmacovigilância online. (Anexo 16)

4. Participação do Farmacêutico em Ensaios Clínicos
Segundo a Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto, define-se como ensaio clinico a
‘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 respectiva
segurança ou eficácia’
Os ensaios clínicos em humanos podem ser classificados consoante as várias
etapas que estão demonstradas na tabela seguinte:30
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A aleatorização assegura que os grupos a comparar são equivalentes, os doentes
são distribuídos aleatoriamente, ao acaso, por cada grupo.
Quanto aos níveis de ocultação existentes, os ensaios clínicos podem ser:30


Ensaios cegos – o investigador conhece a que grupo pertence o doente, mas
o doente desconhece se integra o grupo de intervenção ou de controlo.



Ensaios duplamente cegos – quando nem o investigador nem o doente têm
conhecimento a que grupo o doente pertence.



Ensaios triplamente cegos – quando nem o investigador, nem o doente, nem
o promotor do estudo têm conhecimento a que grupo o doente pertence.



Ensaios abertos – Não existe ocultação

Um ensaio clínico carece:31
– Autorização prévia: INFARMED
– Pedido de Parecer: Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC)
– Autorização Hospitalar (ou outra): Órgão de Gestão
– Parecer obrigatório consultivo: Comissões de ética para a saúde (CES)
Nos hospitais, os ensaios clínicos exigem que sejam constituídas equipas
multidisciplinares que assegurem a eficácia e segurança do ensaio clínico.
Os responsáveis pela realização do ensaio são, tal como definidos na Lei n.º
46/2004, de 19 de Agosto:
- Promotor: a pessoa, singular ou coletiva, instituto ou organismo responsável
pela conceção, realização, gestão ou financiamento de um ensaio clínico;
- Monitor: o profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica,
designado pelo promotor para acompanhar o ensaio clínico e para o manter
permanentemente informado, relatando a sua evolução e verificando as
informações e dados coligidos;
- Investigador: um médico ou uma outra pessoa que exerça profissão
reconhecida em Portugal para o exercício da atividade de investigação, devido
às habilitações científicas e à experiência na prestação de cuidados a doentes
que a mesma exija, que se responsabiliza pela realização do ensaio clínico no
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centro de ensaio e, sendo caso disso, pela equipa que executa o ensaio nesse
centro; neste caso, pode ser designado investigador principal;
O circuito da medicação e dispositivos de ensaio clínico incluí:
- Atividades não clínicas


Armazenamento da medicação e dispositivos de ensaio clínico



Preparação da medicação para administração, nomeadamente medicação
injetável preparada sob técnica asséptica;



Manutenção da cegueira quando aplicável através da colocação da
medicação em sacos opacos e os sistemas com manga opaca;



Distribuição da medicação de ensaio para os doentes.

- Atividades clínicas


Informação ao doente quer oral, quer escrita;



Cálculo da dose da medicação de ensaio clínico com base na idade, peso,
altura, superfície corporal, função renal, etc.;



Cooperação com a equipa de investigação em diversas áreas;



Análise do perfil farmacoterapêutico dos doentes e determinação da taxa de
adesão à terapêutica.

Os SF são responsáveis no que diz respeito à medicação do ensaio clínico e
dispositivos médicos pelo:32
- Armazenamento e suas condições;
- Preparação, incluindo preparação sob técnica asséptica;
- Distribuição:
Diretamente aos sujeitos de ensaio, com consulta farmacêutica (ambulatório);
Diretamente à equipa de enfermagem ou investigador (internamento);
- Contabilização,
- Registos
Toda a gestão do circuito do medicamento tem de ser feita de forma a garantir
segurança, responsabilidade, transparência e rastreabilidade tendo de ser mantidos registos
atualizados e devidamente arquivados.32
No HML,EPE, durante o estágio, decorria um ensaio clínico de fase III que me foi
apresentado pela orientadora, permitindo-me conhecer como é realizado e como são feitos
os registos a ele associados.
Os medicamentos de ensaios clínicos devem dispor de um local de armazenamento
próprio separado da restante medicação. No HML existe um armário reservado para o
efeito. Aquando da receção, a farmacêutica que recebe a encomenda, verifica se a
embalagem e o medicamento se encontravam em boas condições e verifica o TagAlert, um
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monitor de temperatura que acompanha cada embalagem e que tem um sinal de alerta se
durante o transporte for ultrapassado os 25ºC. Depois, assina e reenvia o formulário de
validação para o laboratório.
Quando o médico investigador pretende que esta medicação seja dispensada ao
doente, preenche uma requisição que inclui as iniciais do paciente, o número da visita e a
dosagem. A esta requisição fica associado o número e a referência do medicamento
dispensado.
Para cada paciente existe um formulário que inclui o registo do número do estudo, o
nome do investigador, a identificação numérica do local, país, iniciais do doente e onde são
registadas as várias embalagens de medicamento dispensadas ao longo do estudo e se
houve alguma irregularidade na toma.
Caso alguma medicação tenha de ser devolvida por não ter sido tomada ou estar
defeituosa, é devolvida ao laboratório junto com um formulário indicativo do produto,
quantidade, número da medicação, número do lote e justificação da devolução, para que
esta seja destruída.
Ao ser armazenada nos SF para futura dispensa, a temperatura dos medicamentos
é monitorizada e são feitos registos.
Toda esta informação é arquivada em dossiê fornecido pela empresa responsável,
juntamente com o Protocolo do Ensaio Clínico, a Brochura do Investigador, Manual da
Farmácia e quaisquer documentos pertinentes.

5. Atividades Farmacêuticas na Enfermaria. Protocolos e Linhas
Orientadoras

de

Terapêutica,

Vigilância

e

Conservação

de

Medicamentos em Stock.
5.1 - Auditorias Clínicas
De forma a reduzir erros de medicação e melhorar a qualidade do serviço prestado é
importante realizar um controlo interno dos sistemas de trabalho.
O recurso a auditorias permite avaliar os procedimentos utilizados e, se necessário,
introduzir medidas corretivas, utilizando parâmetros pré-estabelecidos.

Junto com uma comissão constituída por um médico, um enfermeiro e um
farmacêutico, tive a oportunidade de acompanhar uma destas auditorias.
Fazendo-se acompanhar por um caderno de registo dos parâmetros a serem
avaliados (Anexo 17), a comissão deslocou-se pelos diferentes serviços do hospital onde
aleatoriamente foram escolhidos seis processos de doentes. Para cada um dos processos
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foi verificado se:
- a prescrição realizada pelo médico é adequada, possível de ser dispensada pelos
SF e segura,
- a transcrição da medicação para o cardex do enfermeiro é concordante em termos
de DCI e posologia com a prescrição médica,
- a medicação dispensada nos SF é concordante em termos de DCI e posologia com
a prescrição médica e corretamente acondicionada,
- a medicação pertencente ao doente encontra-se corretamente identificada e
armazenada,
- a medicação é transportada até ao doente em embalagem apropriada,
- é registada a administração da medicação,
Foram ainda registadas sugestões de melhorias e parâmetros a adicionar ao
processo de auditoria que serão avaliadas pelo Conselho de Administração.
Colaborei também com esta auditoria com a revisão das doses máximas
recomendadas dos medicamentos com propriedades antidepressoras, antipsicóticas,
ansiolíticas, sedativas, hipnóticas, antiepiléticas e antidepressoras. (Anexo 10)

5.1 - Auditorias ao stock de medicamentos nas enfermarias
Como referido anteriormente, cada serviço clínico tem um stock pré-definido de
medicamentos para uso em caso de urgência.
De forma a manter o correto uso desse stock é efetuado esporadicamente uma
auditoria aos serviços, realizada por um farmacêutico.
Durante o estágio acompanhei a minha orientadora na realização de auditorias a
alguns serviços clínicos.
Procedemos à verificação das quantidades, prazos de validade, estado e forma de
conservação de todos os produtos farmacêuticos e forma de armazenamento.

6. Formações
Durante o estágio pude realizar três ações de formação.
Nas instalações do hospital participei numa ação de formação de recapitulação de
conhecimentos em Primeiros Socorros complementando os meus conhecimentos
adquiridos na unidade curricular complementar de Primeiros Socorros do Mestrado
Integrado em Ciências Farmacêuticas e participei no 1º Encontro do Serviço de Reabilitação
Psicossocial do Hospital de Magalhães Lemos, EPE com o tema ‘Trapezista com Rede’
(Anexo 18).
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Fora das instalações do hospital estive presente no VII Congresso Científico
AEFFUP com o tema ‘Reacções Adversas e Interacções Medicamentosas: O Outro Lado da
Farmacoterapia’ (Anexo 19)

7. Electroconvulsivoterapia33
A electroconvulsivoterapia ou electro-choques é um método seguro e eficaz no
tratamento de várias doenças psiquiátricas pelo que é utilizado no HML,EPE.
A decisão de utilizar este método é baseada na avaliação de:
- benefícios e riscos para o doente,
- diagnóstico psiquiátrico,
- tipo e gravidade dos sintomas,
- história de tratamento prévio e sua resposta,
- opções de tratamento alternativo,
- preferência do doente.
Esta técnica terapêutica baseia-se na indução de várias crises ictais generalizadas
de tipo tónico-clónico generalizado, com uma duração total de 200 a 250 segundos.
Após realização da terapia devem ser avaliadas as alterações relacionadas com o
efeito terapêutico e os efeitos adversos.
As indicações primárias da Electroconvulsivoterapia são:
- Episódio Depressivo Major
- Mania
- Esquizofrenia
- Catatonia
As indicações secundárias são:
- Doença de Parkinson
- Síndrome Maligno dos Neurolépticos
- Delirium
- Convulsões intratáveis
- Perturbação de humor secundária a um estado físico geral
A sua utilização em outras doenças psiquiátricas ou médicas deve ser melhor
estudada e ponderada antes da sua utilização assim como a sua utilização em populações
especiais.
Este método quando utilizado em doentes que são identificados precocemente,
durante a sua estadia hospitalar, tem mostrado reduzir a duração da sua estadia e custo de
hospitalização por ser eficaz e rápido na resposta.

Durante o estágio tive oportunidade de assistir à aplicação da terapia em alguns
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doentes.
Esta foi realizada na presença de um médico psiquiatra, um médico anestesista e
duas enfermeiras.
A medicação necessária já se encontrava preparada tendo sido previamente
requisitada aos SF por utilização da folha de prescrição individualizada para tratamento por
electroconvulsivoterapia. (Anexo 9) Foi pedido aos SF um barbitúrico, atropina, um
relaxante muscular e soro fisiológico na forma injetável.
Antes da realização dos electro-choques o doente é observado em situação natural
e são registados os seus sinais vitais.
Ao entrar na sala onde se realiza a terapia, o doente é ligado ao EEG e é
administrada a anestesia.
É colocado um gedell que previne que durante a convulsão o doente se aleije e que
vai permitir realizar a ventilação mais tarde.
É aplicado um gel condutor nas têmporas do doente e realiza-se o choque. Nas
primeiras sessões de cada doente é determinado o limiar do choque a ser dado.
É registado o tempo em electroconvulsão e os médicos, no fim, assinam o registo.
Inicia-se o processo de ventilação até que se observe que o doente está a respirar
por si mesmo.
O doente é colocado na posição lateral de segurança e encaminhado para o
recobro.
Quando o doente acorda, é-lhe fornecida comida, volta a ser avaliado e são
novamente registados os seus sinais vitais.

8. Circuito do Oxigénio34
O Oxigénio (O2) é um gás medicinal para inalação. É considerado medicamento e
regulamentado pelo Decreto-Lei nº176/2006 de 30 de Agosto e pela Deliberação nº
056/CD/2008 do INFARMED.
No HML,EPE existe em três tipologias de cilindro:


Grandes (77 kgs.)



Médios (34 kgs.)



Pequenos (1,5 kgs.).

O médico deve prescrever o O2 utilizando o sistema informático GHAF ou a folha
farmacoterapêutica (Anexo 6) sendo da responsabilidade do enfermeiro a sua
administração seguindo o protocolo.
Sendo considerado medicamento, a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)
deve formalizar o fornecimento do O2, incluindo-o no Formulário do Hospital.
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8.1 - Aquisição
A aquisição do O2 é feita da mesma forma que os outros produtos farmacêuticos
devendo ser verificados na altura da adjudicação:
- a existência de autorização de introdução no mercado (AIM),
- autorização de distribuição por grosso de medicamentos de uso humano e licença
de fabrico
Só devem ser adquiridos cilindros de utilização única considerando:
- Plano de manutenção
- Controlo analítico no “ponto zero”
- Controlo analítico na “tomada terminal”
- Tempo de resposta imediato na eventualidade de ocorrência de problemas
- Disponibilidade de um contacto reservado a contactos urgentes
- As entregas devem ser programadas com 48 a 72 horas de antecedência
- Formação (designadamente, transporte, manipulação, utilização, armazenamento)
- Preço
Como referido no procedimento referente ao Circuito do Oxigénio do HML,EPE, no
momento da entrega dos cilindros de O2, deve estar presente um Técnico de Diagnóstico e
Terapêutica que confere e regista:
- Número de lote
- Número de série
- Prazo de validade
- Estado de limpeza
- A cor dos cilindros de acordo com as normas (Cor branca - O2)
- Os rótulos e etiquetas são legíveis
- As válvulas estão seladas
- Quantidade fornecida de acordo com a encomendada.
A assistente técnica responsável pela contabilidade no SF dá entrada da
encomenda, fazendo o registo informático do número de lote, número de série e prazo de
validade.

8.2 - Armazenamento
Como referido anteriormente e no procedimento referente ao Circuito do Oxigénio do
HML,EPE, o O2 encontra-se acondicionado em cilindros de diferentes volumes que estão
devidamente identificados. As etiquetas que identificam o seu conteúdo não se deve
remover ou deformar e as válvulas devem estar fechadas para uma maior segurança na sua
utilização.
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Os cilindros devem estar armazenados em áreas separadas dos restantes armazéns
devendo estar devidamente identificadas e ser de acesso restrito. Estas áreas devem ser
mantidas limpas, bem ventiladas, sem exposição direta ao sol ou a qualquer outra fonte de
calor e encontrar-se fora do alcance dos materiais potencialmente inflamáveis.
É obrigatória a colocação da sinalética:
- É proibido fumar
- É proibido foguear.
Os cilindros vazios e cheios devem estar separados, colocados na posição vertical e
fixos para não caírem.
Os cilindros cheios devem ser armazenados de modo a que os que apresentam um
prazo de validade mais curto sejam os primeiros a ser utilizados.
Nos serviços clínicos, os cilindros devem estar armazenados em zonas bem
ventiladas com temperatura adequada.
Devem existir condições anti-choque, anti-queda, ausência de materiais oxidantes,
inflamáveis, fontes de calor ou de ignição.
Devem ser afixados avisos e as fichas de segurança devem estar disponíveis.
Deve ser elaborado um plano de manutenção periódica e aplicado pelo Serviço de
Instalações e Equipamento devendo ser dado conhecimento da sua execução aos SF.
É da competência dos SF a supervisão da gestão de stocks assegurando junto das
entidades fornecedoras a manutenção continuada das existências definidas de cilindros de
O2.

8.3 - Distribuição
No HML,EPE a distribuição do O2 difere no seu procedimento dependendo do
serviço a que se destina.
Apenas na Unidade de Cuidados Especiais, por possuir instalações de O2
canalizado, em caso de os cilindros estarem vazios há reposição imediata. Em todas as
outras situações e serviços clínicos é realizada através de requisição, aos SF. (Anexo 20) A
reposição é realizada seguindo o procedimento referente ao Circuito do Oxigénio do
HML,EPE.
Sempre que o TDT receber a requisição deve registar o lote que foi enviado para o
Serviço, de forma a garantir a rastreabilidade do O2 distribuído e acompanha a distribuição.
Com as válvulas fechadas, os cilindros devem ser transportados na vertical e
acorrentados. Devem ser manuseados com precaução e não se devem arrastar, rolar,
deslizar nem deixar cair, usar como rolos, suportes ou para qualquer outro objetivo que não
seja o correto. Devem ser usadas luvas de proteção individual adequadas e carrinho
apropriado para o seu transporte.
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8.4 - Monitorização
Como referido no procedimento referente ao Circuito do Oxigénio do HML,EPE, é da
responsabilidade dos SF garantir que são efetuadas 2 análises por ano de controlo analítico
no “ponto zero” e na “tomada terminal” de acordo com os requisitos estabelecidos na
Farmacopeia Europeia.

8.5 - Auditoria
Como referido no procedimento referente ao Circuito do Oxigénio do HML,EPE,
constitui responsabilidade dos farmacêuticos auditar o circuito de distribuição dos cilindros
de O2, de modo a assegurar a rastreabilidade dos lotes distribuídos.

Durante o estágio acompanhei a responsável dos SF na verificação das existências
e condições de armazenamento do O2. Pude também acompanhar os TDT na distribuição
do O2 a um serviço clínico.
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ANEXOS
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Anexo 1 - Organograma do Hospital de Magalhães Lemos, EPE
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Anexo 2 – Indicadores de qualidade – Manual de Boas Práticas da Ordem dos
farmacêuticos
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Anexo 3 – Requisição de Substâncias e suas Preparações Compreendidas nas
Tabelas I, II, III e IV, com excepção da II – A, Anexas ad Decreto-Lei Nº15/93, de 22 de
Janeiro, com Rectificação de 20 de Fevereiro
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Anexo 4 – Justificação de Medicamentos Não incluídos no FHML
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Anexo 5 - Folha de medicação urgente e reposição de stock no armário de urgência
(individual)

63

RELATÓRIO DE ESTÁGIO – HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS

Anexo 6 - Folha de Prescrição Terapêutica
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Anexo 7 – Comunicação Interna dos Serviços Farmacêuticos aos Serviços Clínicos
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Anexo 8 - Folha de medicação urgente e reposição de stock no armário de urgência
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Anexo
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Anexo 10 – Quadros com informação sobre especialidades farmacêuticas com
propriedades antidepressoras, antipsicóticas, ansiolíticas, sedativas, hipnóticas,
antiepiléticas e antidepressoras.
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Anexo 11 - Análise terapêutica de interações em doentes hospitalizados
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Anexo 12 – Análise terapêutica de interações num indivíduo
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Anexo 13 – Quadro de contactos de centros de informação de medicamentos
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Anexo 14 – Proposta de procedimento sobre Reconciliação Terapêutica
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Anexo 15 – Parecer técnico para inserção do Omeprazol ou Pantoprazol na forma
farmacêutica oral no Formulário do Hospital de Magalhães Lemos (FHML)

91

RELATÓRIO DE ESTÁGIO – HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS

92

RELATÓRIO DE ESTÁGIO – HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS

93

RELATÓRIO DE ESTÁGIO – HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS

Anexo 16 – Formulário do Sistema Nacional de Farmacovigilância
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Anexo 17 – Folha de Registo das Auditorias Clínicas
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Anexo 18 – 1º Encontro do Serviço de Reabilitação Psicossocial do Hospital de
Magalhães Lemos, EPE ‘Trapezista com Rede’
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Anexo 19 – VII Congresso Científico AEFFUP ‘Reações Adversas e Interações
Medicamentosas: O Outro Lado da Farmacoterapia’
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Anexo 20 – Requisição de medicamentos multidose
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