
31  janeiro 2020 – 1 fevereiro 2020
•

Sede Regional do Centro da OF



Não obstante a industrialização generalizada da época em que vivemos, 
os medicamentos manipulados têm assumido uma importância crescente 
na terapêutica contemporânea, não somente em Medicina Humana, como 

também em Medicina Veterinária. Os farmacêuticos comunitários e os 
farmacêuticos hospitalares são cada vez mais solicitados para solucionar 

problemas decorrentes quer da inadequação de medicamentos 
produzidos industrialmente às necessidades farmacoterapêuticas de 

doentes específicos, quer da inexistência de certos produtos no conjunto 
dos medicamentos disponibilizados pela indústria farmacêutica. Para tal, 
recorrem à preparação de medicamentos manipulados, que, de acordo 

com a legislação em vigor em Portugal, são obrigatoriamente preparados 
e dispensados sob a responsabilidade de um farmacêutico. Torna-se, pois, 

importante que os farmacêuticos conheçam devidamente a legislação 
aplicável a este domínio da sua actividade profissional e, de um modo 

especial, as respectivas implicações práticas. O presente curso, intitulado 
"Aspectos Práticos da Legislação Aplicável à Preparação de 

Medicamentos Manipulados", tem por objectivo contribuir para a formação 
dos farmacêuticos que têm a seu cargo a preparação de medicamentos 
manipulados, proporcionando-lhes uma visão detalhada da legislação 

aplicável e estimulando-os a adaptar soluções técnicas que permitam aliar 
a preparação de medicamentos com qualidade, segurança e eficácia ao 

cabal cumprimento das exigências regulamentares. 



Dia 1 │ 31 Janeiro 2020

9h15 │ Abertura
9h30 │ Apresentação da legislação aplicável aos medicamentos manipulados

10h30 │ Aspectos práticos da legislação aplicável aos medicamentos manipulados
1) Preparados Oficinais versus Fórmulas Magistrais
2) Responsabilidades de médicos e farmacêuticos

11h30 │Intervalo/ networking
12h00 │ Aspetos práticos da legislação aplicável aos medicamentos manipulados

3) matérias-primas
4) descondicionamento de especialidades farmacêuticas

13h30 │ Almoço de trabalho/ networking
14h30 │ Aspetos práticos da legislação aplicável aos medicamentos manipulados

5) preparação antecipada de medicamentos manipulados
6) contratação pelos estabelecimentos hospitalares da preparação de 
medicamentos manipulados

16h00 │ Intervalo/ networking
16h30 │ Boas Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados

Apresentação 
Definições e Conceitos
Normas e suas implicações

1) Pessoal
2) Instalações e Equipamentos
3) Documentação

18h30 │ Discussão em grupo
19h30 │ Fim dos trabalhos do 1 º dia



Dia 2 │ 1 Fevereiro 2020

9h30 │ Continuação do Estudo das Boas Práticas a Observar na Preparação de           
Medicamentos Manipulados
4) Matérias-primas
5) Materiais de embalagem

11h30 │Intervalo/ networking
12h00 │ Boas Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados

6) Manipulação
7) Controlo de qualidade
8) Rotulagem

13h00 │ Almoço de trabalho/ networking
14h00 │ Casos Práticos
16h00 │ Intervalo/ networking
16h30 │ Cálculo do preço de venda ao público dos medicamentos manipulados
17h15 │ Casos Práticos
18h30 │ Regime geral de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos 

manipulados
19h30 │Teste de avaliação dos conhecimentos
19h30 │ Fim do Curso 



Organização:
Secção Regional do Centro da Ordem dos Farmacêuticos 

Datas:
31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2020 

Local:
Secção Regional do Centro da Ordem dos Farmacêuticos
Rua Castro Matoso, 12 A │ 3000-104 Coimbra

Destinatários:
Farmacêuticos comunitários e farmacêuticos hospitalares

Inscrição:
A inscrição no curso é reservada a farmacêuticos.
Valor da Inscrição: 150 €.

A inscrição é efetivada através do envio do boletim de inscrição devidamente 
preenchido para regional.centro@ordemfarmaceuticos.pt, acompanhado do 
correspondente comprovativo de pagamento. 

Para mais informações contacte a Secção Regional do Centro da OF através do 
telefone 239 851 440 ou do email regional.centro@ordemfarmaceuticos.pt



Prof. Doutor Carlos Maurício Barbosa 

Professor da FFUP | Consultor da OMS |Conselheiro do Conselho 

Nacional de Ética para as Ciências da Vida | Presidente do Conselho para 

a Inovação da APEG-Saúde | Presidente da AG da Sociedade Portuguesa 

de Ciências Cosmetológicas. Autor de livros, capítulos, patentes e 

artigos científicos e profissionais |Bastonário da OF 2009-2016. 

Colaborou com a ANF entre 1996 e 2005, tendo criado e dirigido o 

CETMED, no âmbito do qual desenvolveu uma estratégia de promoção 

dos medicamentos manipulados nas farmácias comunitárias.


