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Resumo 
 

O presente relatório engloba todas as atividades desenvolvidas ao longo de um período com a duração 

de quatro meses e todos os conhecimentos adquiridos, sendo o resultado de um estágio profissionalizante em 

Farmácia Comunitária, realizado de 7 de Novembro a 10 de Março na Farmácia Matos, em Aveiro. 

Ao longo destes quatro meses passados na Farmácia Matos, tive a oportunidade de contactar com todo o 

circuito do medicamento, desde que é realizada a sua encomenda, até que é dispensado ao público, passando por 

inúmeras etapas. Além disso, tive ainda a oportunidade de perceber toda a burocracia que a gestão da farmácia 

comunitária envolve e de estar presente aquando a faturação mensal, acompanhando todos os processos 

envolvidos. Como tal, neste documento descrevo de forma sucinta todas as atividades que realizei, tarefas diárias 

e formações frequentadas, apresentando no Anexo I o cronograma das atividades desenvolvidas. 

Numa primeira parte, começo por falar das caraterísticas da farmácia onde desenvolvi este estágio, das 

legislações existentes em Farmácia Comunitária, da definição dos vários tipos de medicamentos e produtos 

existentes e informações que acho pertinentes no ato da dispensa ao público. 

Posteriormente, numa segunda parte, falarei com mais detalhe científico acerca de dois temas que 

considerei pertinentes desenvolver e explicarei o porquê da sua escolha. Estes temas, que foram pensados por 

mim e aceites pela Diretora Técnica e pela minha tutora,  são a Doença Venosa Crónica e a Incontinência 

Urinária.
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Parte 1 – Atividades desenvolvidas na Farmácias Matos 
 

1.   Introdução 
A Farmácia Comunitária representa, atualmente, a forma mais próxima de contato com o utente. Por esta ser 

um estabelecimento aberto ao público, permite que o utente facilmente se dirija à farmácia mais próxima e tenha 

à sua disposição, de forma gratuita, um profissional competente e pronto a esclarecer-lhe qualquer dúvida. Nem 

sempre é dado o devido valor a estes profissionais, que fazem a diferença no dia-a-dia de um elevado número de 

pessoas e resolvendo situações menos graves que não necessitam de consulta médica, mas também alertando os 

utentes para problemas de calibre mais elevado.  

Um Farmacêutico pode ser definido com sendo um especialista do medicamento. É uma profissão de 

elevado relevo, em que o profissional possui conhecimentos resultantes de 5 anos de formação académica, 

anualmente complementados com formações, devido à constante evolução das ciências farmacêuticas e de forma 

a manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas. Este profissional está apto a esclarecer dúvidas, 

aconselhar, informar acerca de interações entre medicamentos, contra-indicações e efeitos adversos. 1 

Ao longo dos anos de formação académica, pensamos sempre no dia em que chegaremos a esta etapa, onde 

finalmente podemos fazer a diferença e aplicar todos os conhecimentos que adquirimos ao longo dos 5 anos. O 

estágio em Farmácia Comunitária, teve como objetivo permitir que eu, enquanto estudante, iniciasse a prática da 

profissão propriamente dita, aplicasse os conhecimentos adquiridos ao longo da minha formação e percebesse 

toda a legislação e burocracia existente neste tipo de estabelecimentos. Além disso, permitiu-me também o 

primeiro contato com o público, enquanto futura profissional de saúde.  

Sob orientação da Dr.ª Maria Paula Matos e dos restantes colegas farmacêuticos, desenvolvi este relatório, 

que pretende mostrar algumas das atividades por mim desenvolvidas, formações frequentadas, assim como 

projetos realizados, sumarizando todos os conhecimentos adquiridos ao longo deste período. 

 

2.   Farmácia Matos 

2.1.   Localização, população e horário de funcionamento 
A Farmácia Matos (FM) situa-se na Freguesia de Ouca, no Concelho de Vagos e Distrito de Aveiro. 

Encontra-se aberta ao público desde 1988. Relativamente à sua localização, abrange não só a população da 

Freguesia em que se situa que tem aproximadamente 1805 habitantes, segundo dados de 2011, mas também as 

Freguesias vizinhas, estando numa rua com algum movimento. 

Funciona de Segunda a Sexta, das 9.00h às 13.00h e das 14.00h às 20.00h, e ao Sábado das 10.00h as 

12.30h e das 14.30h às 19.00h. Ao Domingo, encontra-se encerrada e abre aos Feriados das 10.00h às 13.00h.  

A FM encontra-se de serviço após as 20h sempre que o utente necessitar, através de um telefonema e com 

custo acrescido de 2,50€, salvo se o utente se fizer acompanhar de receita médica válida do próprio dia ou do dia 

anterior. 2 

 

2.2.   Organização física e espacial 
A FM preserva ao mesmo tempo o aspeto das farmácias tradicionais e o aspeto mais moderno, estando 

organizada em várias divisões, como podemos ver na Figura 1, do Anexo II deste documento.  
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A zona de atendimento ao público é bastante iluminada, devidamente ventilada e está inserida num espaço 

profissional e calmo, onde é feita a dispensa de medicamentos aos utentes e onde são esclarecidas algumas 

dúvidas. Neste espaço, também podemos ver alguns expositores, indicativos de promoções a decorrer na 

farmácia, e informações que a Diretora Técnica (DT) considere pertinentes. 

Existem dois postos de venda, que possuem dois computadores separados fisicamente e que costumam estar 

preenchidos por um funcionário cada, ajudando na dispensa e venda de medicamentos aos utentes e servindo 

também para regularizar algumas situações de devolução ou esclarecimento de dúvidas.  

Existe um ‘gabinete’ mais privado e confidencial, onde são realizadas as medições de glicemia, 

triglicerídeos, colesterol, medição da tensão arterial e administradas vacinas e injetáveis. Ainda neste espaço, são 

dadas mensalmente consultas de Nutrição e de Podologia por profissionais certificados. Adjacente a esta área, 

existe uma divisão onde se encontra o frigorífico, indispensável para manter os medicamentos que necessitam de 

ser conservados a temperaturas especiais. 

A cor azul clara corresponde à zona de arrumação e onde são rececionadas as encomendas, possui móveis 

com gavetas deslizantes e estantes que possuem os medicamentos organizados por ordem alfabética, forma 

farmacêutica e prazo de validade. Aqui, são também realizadas as encomendas dos medicamentos em falta e é 

feita a receção dos mesmos quando chegam à FM, havendo um computador central onde se procede à receção da 

encomenda.  

Posteriormente, na cor verde escura, temos o escritório da DT, onde se arquivam todos os documentos, 

faturas, notas de crédito e notas de encomenda necessárias para o funcionamento correto e legal da farmácia.  

Existe ainda uma casa de banho e uma divisão que se divide em duas. Uma delas corresponde ao 

laboratório, onde são realizados alguns manipulados e pesagem de reagentes e outra para a conferência de 

receituário e realização de outras tarefas diárias importantes.  

 

2.3.   Composição e função dos recursos humanos 
A equipa da FM é constituída por 4 elementos, a DT, 2 Farmacêuticos e 1 Técnica de Diagnóstico e 

Terapêutica. A DT, Dr.ª Maria Paula Matos coordena toda a equipa, existindo algumas funções específicas de 

cada elemento. A administração de injetáveis é realizada apenas pelos 3 farmacêuticos existentes. Relativamente 

às restantes funções, englobam a verificação dos prazos de validade (PV) dos produtos a terminar nos dois meses 

seguintes, a verificação de produtos que não possuem rotação há mais de três meses, a conferência do 

receituário, a dupla verificação da receção de encomendas, a faturação mensal, a preparação da dispensa semanal 

da medicação, entre outras mais à frente descritas. 

 

2.4.   Sistema informático 
O sistema informático é o SPHARM®, desenvolvido pela SOFTREIS. Este sistema informático é bastante 

intuitivo e fácil de trabalhar, permitindo realizar várias tarefas, tais como fazer encomendas, realizar diretamente 

o pedido ao fornecedor correspondente, verificar stocks, pesquisar qualquer produto que seja necessário, 

verificar o histórico do utente, realizar a faturação mensal, entre outras funções importantes.  

Umas das desvantagens, é o facto de não apresentar informações úteis aquando a seleção do medicamento, 

tais como a posologia, reações adversas e interações. No entanto, este problema pode ser rapidamente colmatado 
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com uma consulta rápida ao Resumo das Características do Medicamento (RCM) que possui um link direto na 

ficha do artigo. 

 

3.   Administração e gestão da farmácia 

3.1.   Encomendas e aprovisionamento 

3.1.1.   Realização de encomendas 
A FM realiza encomendas a 5 distribuidores principais, são eles, a Coproofar, a Alliance, a Proquifa, a 

Empifarma e a Pencivet. A realização de encomendas é feita através do programa informático ou através de 

contacto telefónico. Relativamente à encomenda gerada informaticamente, o programa cria uma lista onde 

sugere a quantidade de um determinado artigo a encomendar, tendo como base o seu stock mínimo e máximo, 

sendo que a pessoa responsável pela encomenda pode apagar artigos que não sejam necessários ou alterar a 

quantidade sugerida. Os produtos que caem na encomenda, são muitos dos produtos dispensados até aquele 

momento ou produtos que se encontram esgotados. Os pedidos realizados por telefone, são para pedidos mais 

urgentes ou artigos que não se encontrem em stock nas plataformas dos distribuidores.  

 

3.1.2.   Receção de encomendas 
Durante o meu período de estágio, tive a oportunidade de rececionar encomendas e de perceber todo o 

circuito onde a receção se encontra inserida. Considero que foi uma tarefa de extrema importância e 

aprendizagem para mim, por ser o momento em que tive o primeiro contacto com os medicamentos, os seus 

nomes comerciais e princípios ativos.  

A receção está integrada no circuito do medicamento e é realizada com a ajuda do programa 

informático, SPHARM®. Os artigos encomendados chegam embalados nos devidos contentores, sendo que os 

produtos de frio vêm devidamente acondicionados num contentor específico e são os primeiros a ser 

armazenados pelas suas características especiais. Aquando a receção, é necessário ter em atenção vários aspetos: 

se a encomenda vem acompanhada de guia de remessa ou fatura e respetivo duplicado, se os dados da farmácia e 

fornecedor se encontram corretos, o número da fatura, o preço de venda à farmácia e o preço de venda ao 

público (PVP), se aplicável, produtos bónus, descontos e o valor total da encomenda. Posteriormente, para dar 

entrada dos artigos, a encomenda é importada ou faz-se a criação de uma encomenda manual, e é necessário ter 

em atenção, o PVP, se aplicável, o preço de custo, o PV, a margem a aplicar pela farmácia, se aplicável, e a 

existência de produtos com bónus. No fim, verifica-se se o valor total da fatura é igual ao da receção de 

encomenda e procede-se à sua validação. Podemos ver na Figura 2, do Anexo III, um exemplo deste processo de 

receção de forma mais simplificada. 

Na receção de encomendas, é realizada uma dupla verificação, ou seja, a fatura é sempre conferida por 

uma segunda pessoa, de modo a diminuir a frequência dos erros e prevenir problemas futuros, sendo 

posteriormente arquivada na capa do fornecedor respetivo.  
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3.1.3.   Marcação de preços 
A marcação de preços é feita de acordo com as margens definidas no SPHARM® e só é realizada para 

os medicamentos de venda livre, ou seja, medicamentos em que é a farmácia quem define o PVP. Os produtos e 

medicamentos de marcação são etiquetados com o respetivo preço e posteriormente armazenados. 

No estágio, tive a oportunidade de realizar a marcação de preços de muitos produtos, de ajustar margens 

de lucro e de fazer o ajuste, com a ajuda dos farmacêuticos, de preços com alguma estratégia de venda. 

 

3.1.4.   Armazenamento/Aprovisionamento 
Assim que seja feita a receção do produto e a marcação do seu preço, realiza-se o seu armazenamento 

no devido sítio por qualquer funcionário da farmácia, seguindo sempre a regra FEFO- ‘First Expired, First Out’. 

A zona de armazenamento deve ter as condições mencionadas nas Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária e estar devidamente iluminada, com temperatura e humidade adequadas e com a devida ventilação. 
3 

Nas gavetas deslizantes, os medicamentos estão organizados por forma farmacêutica (comprimidos, 

injetáveis, pomadas, cremes, entre outros) e dentro desta disposição, por ordem alfabética de princípio ativo. Os 

medicamentos que apenas possuem medicamentos de marca e ainda não possuem genérico, arrumam-se por 

ordem alfabética. Adjacente ao escritório da DT, existe um pequeno espaço reservado para o armazenamento de 

stock, onde se acondicionam as quantidades que excedem o espaço da gaveta reservado para o medicamento. 

Adicionalmente, na zona de atendimento ao público, também se armazenam medicamentos, nomeadamente os 

que são de marcação. Neste espaço, a divisão realiza-se de forma diferente. Os medicamentos estão divididos 

consoante o seu uso: veterinário, para problemas relacionados com o estômago, medicamentos para alívio da 

congestão nasal, para problemas ao nível dos pés, entre outros.  

No frigorífico, são ainda armazenados os medicamentos que necessitem de condições especiais para que 

a sua estabilidade e viabilidade sejam garantidas, sendo armazenados por ordem alfabética e estando divididos 

consoante o seu uso, nomeadamente veterinário ou humano. 

 

3.2.   Reclamações e Devoluções 
As reclamações e devoluções aos fornecedores podem acontecer em vários momentos: 

•   Se o produto é recebido sem ter sido realizada encomenda do mesmo; 

•   Se há a falta de um produto encomendado; 

•   Se é enviado um número superior à quantidade pedida; 

•   Se o preço da embalagem difere do preço que vem na fatura; 

•   Se chega em mau estado ou com embalagem danificada; 

•   Se não foram garantidas as condições de conservação para os produtos de frio; 

•   Se o prazo de validade vem expirado.  

Podem ainda ser devolvidos medicamentos que o utente deixe de fazer e que não tenham rotação na farmácia e, 

por isso, não se justifique que estejam em stock e ainda medicamentos a pedido da Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED I. P.), ou respetivos laboratórios, através do lançamento 

de circulares que obrigam ao seu envio para o requerente, devido a alguma irregularidade. 



Relatório de Estágio Profissionalizante 
2016/2017 
	  

	   5	  

 O procedimento comum para as reclamações e devoluções mais complicadas passa pelo telefonema 

para o fornecedor, seguido do registo do número da reclamação, a pessoa responsável, o motivo da reclamação, 

o número e a data da fatura que acompanham o produto. Sendo a situação resolvida com o farmacêutico 

responsável e um colaborador do fornecedor respetivo. 

Relativamente às devoluções mais simples, é realizada uma nota de devolução que possui informações 

como o nome do produto, a quantidade, o número da fatura e o porquê deste ser devolvido. A nota de devolução 

é enviada em duplicado por um estafeta do fornecedor, ficando uma cópia para arquivo na farmácia. Quando 

houver regularização da situação é lançada a nota de crédito ou o produto é devolvido em estado conforme.  

 

3.3.   Gestão de stocks 
Esta ferramenta é de importância extrema para uma correta gestão da farmácia e realiza-se de forma a 

garantir o bom funcionamento da mesma. Apesar de não parecer ter grandes consequências, é importante e 

obrigatório realizar uma boa gestão de stocks, tanto ao nível das suas quantidades físicas e informáticas, que 

podem ser diferentes, como relativamente a produtos sem rotação e desnecessários à farmácia. Deve também ser 

feita uma avaliação de produtos sazonais, tais como, protetores solares, mais comuns no Verão, ou cremes para 

frieiras, mais propícios a serem utilizados no Inverno. 

Na FM, nenhum produto sai ou entra sem registo informático, de forma a minimizar os erros de stock. 

Apesar disso, por vezes há diferenças entre os stocks físicos e informáticos, podendo para isso contribuir várias 

razões. Estão situação deve ser evitada pois pode contribuir para a diminuição da excelência do atendimento ao 

público, facto que, durante o meu período de estágio, presenciei concretamente. A ocorrência supracitada.  diz 

respeito a um telefonema que atendi de uma cliente que pretendia saber se tínhamos ao nível homeopático, 

Blatta Orientalis 15 CH (Boiron) e Rhus Toxicodendron 9 CH (Boiron). Verifiquei o stock destes produtos no 

computador e informei a Senhora de que existia um tubo de cada, pelo que poderia passar a buscar. Depois de 

desligar o telefone, fui buscar os 2 tubos e reparei que não havia um deles na diluição pretendida, ou seja, o stock 

estava errado. Esta situação foi facilmente resolvida com a sua encomenda para o fornecedor respetivo e através 

de um telefonema para a cliente a informar de que o produto chegaria mais tarde, no entanto esta situação 

poderia ter trazido algumas complicações. 

Existe um procedimento adotado na FM, que consiste em registar em papel o stock errado de um 

produto e informar a DT, sempre que esta situação se verificar, a fim de se regularizar a ocorrência o mais 

prontamente possível e de se perceber o porquê da mesma, de forma a evitar a sua incidência no futuro.  

Adicionalmente, é impressa trimestralmente uma lista dos produtos que não possuem rotação há mais 

de três meses para verificar se existe necessidade de os manter em stock.  

Todos estes procedimentos têm como objetivo principal otimizar a gestão de stocks, não só de forma a 

evitar a sua rutura como forma de não acumular quantidades excessivas, sendo uma tarefa de elevada 

importância e que se traduz no bom funcionamento da farmácia.  

 

3.4.   Controlo da temperatura e humidade 
As farmácias devem possuir um sistema de controlo de temperatura e humidade que permita garantir 

adequadas condições de conservação dos medicamentos. 3,4 
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O controlo da temperatura e humidade é feito através de dois aparelhos, um encontra-se no frigorífico e 

o outro encontra-se junto aos restantes medicamentos, que se encontram à temperatura ambiente. A função 

destes termorreguladores é registar a temperatura e a humidade ao longo do dia, sendo que no final de cada mês 

estas temperaturas são descarregadas e convertidas em gráfico através de um programa informático. 

Posteriormente, esses gráficos são analisados e, caso esteja tudo conforme, são arquivados na pasta respetiva. Ao 

nível dos medicamentos que necessitam de frio, caso a temperatura saia do intervalo definido, é gerado um sinal 

sonoro e é enviada automaticamente uma mensagem para a DT a informar sobre o sucedido. Ao longo do meu 

estágio e no final de cada mês, auxiliei na realização desta tarefa e verifiquei todos os procedimentos 

necessários.3,4 

 

3.5.   Projeto ‘Via Verde do Medicamento’ 
O Projeto ‘Via Verde do Medicamento’ está em vigor há cerca de um ano e meio, desde 17 de Julho de 

2015, e constitui um mecanismo pelo qual a farmácia pode encomendar ao fornecedor, mediante prescrição 

médica válida, medicamentos que estejam esgotados ou rateados e que façam parte de uma lista definida de 

medicamentos. A ‘Via Verde do Medicamento’ garante que esse medicamento seja entregue ao utente no prazo 

máximo de 12 horas e permite que este realize a terapêutica sem qualquer atraso. Todo este processo realiza-se 

de forma confidencial, protegendo o utente.2  

No período do meu estágio tive a oportunidade de observar pedidos de medicamentos através da “Via Verde 

do Medicamento” e de observar os procedimentos realizados e documentação necessária.5 

 

4.   Dispensa de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 
Todas as etapas do ato farmacêutico são de extrema importância, no entanto, esta em particular pode ter 

consequências bastante negativas na saúde do utente, sendo necessário avaliar devidamente toda a informação 

que este disponibiliza, sendo através de receita médica válida ou através do relato de sintomas. Aquando a 

dispensa dos medicamentos, o profissional farmacêutico deve sempre primar por um uso racional do 

medicamento, pelo cumprimento da terapêutica, informando o utente acerca das contra-indicações mais comuns, 

interações medicamentosas, efeitos adversos e posologia, com o objetivo principal de promover a saúde do 

paciente e o seu bem-estar. Esta dispensa pode ser classificada de duas formas: dispensa de medicamentos 

sujeitos a receita médica ou dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM).3,6Desta forma, e 

adicionalmente, o farmacêutico deve assegurar que a dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM) só seja realizada sem receita em casos de força maior e deve evitá-la. 3,6 

 

4.1.   Medicamentos sujeitos a receita médica  
Segundo legislação em vigor, a receita médica deve ser prescrita por um profissional habilitado para 

prescrever medicamentos de uso humano. Os MSRM diferem dos MNSRM por preencherem determinados 

requisitos, tais como: 

•   Medicamentos que podem trazer risco direta ou indiretamente mesmo quando usados devidamente, 

sem a vigilância do prescritor ou de um médico; 
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•   Medicamentos que são utilizados com objetivos diferentes dos seus fins e que podem levar as 

consequências diretas ou indiretas para a saúde do utente; 

•   Medicamentos que sejam constituídos por substâncias ativas que possuam atividade e efeitos 

secundários de risco; 

•   Medicamentos para administração parentérica. 6,7 

Esta classe de medicamentos pode apenas ser vendida nas farmácias e através de uma receita médica 

válida, pelo que a sua dispensa sem esta constitui uma ilegalidade e pode ser punida com coima.  

Relativamente às receitas médicas, está em vigor desde 1 de Abril de 2016, a receita eletrónica 

desmaterializada. No entanto, podem ainda surgir receitas eletrónicas materializadas e prescrições manuais, 

devido a situações excecionais. Aquando a dispensa, o utente deve ser informado da existência de genérico, se 

aplicável, e a farmácia deve ter disponíveis para venda, no mínimo, três medicamentos com a mesma substância 

ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondem aos cinco preços mais baixos de cada grupo 

homogéneo. 8 

ü   Receita Eletrónica Materializada 

Possuem medicamentos destinados ao tratamento de doenças crónicas ou tratamentos prolongados, sem que 

haja necessidade de vigilância médica durante aquele período, permitindo a aquisição do medicamento mais do 

que uma vez. Este tipo de receitas pode ter até três vias, que devem estar devidamente identificadas e têm uma 

validade de 6 meses. Dentro das receitas renováveis, existem vários tipos: a receita de medicamentos, a receita 

especial, a receita de medicamentos manipulados, a receita de produtos dietéticos, a receita de produtos para a 

Diabetes mellitus (DM) e a receita de outros produtos. A receita médica não renovável é indicada para 

tratamento de doenças agudas ou outras condições que a renovável não abrange e é constituída por apenas uma 

via com validade de apenas 30 dias.6,7 

ü   Receita Manual 

A receita manual ainda pode ser passada, de acordo com as exceções legisladas, se houver falência 

informática, se o prescritor não se adaptar devido à idade ou outra causa, se a prescrição for realizada ao 

domicílio ou se o prescritor realizar até 40 receitas por mês, como é o caso dos médicos dentistas. No entanto, 

estas receitas têm regras muito específicas que podem invalidar a comparticipação pelo estado, se não forem 

cumpridas. Em cada receita, apenas podem ser prescritos quatro medicamentos diferentes, cada receita só pode 

ter quatro embalagens e por cada medicamento apenas podem ser passadas duas embalagens. Além disso, não 

podem estar rasuradas, com canetas ou caligrafia diferentes e os medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos 

devem ser prescritos isoladamente dos restantes através de receita especial. Relativamente às informações que 

nela devem constar, são obrigatórios os dados do médico prescritor, a aposição da respetiva vinheta, a data e a 

assinatura. A vinheta do local de prescrição também deve constar, se aplicável, e nas unidades do Sistema 

Nacional de Saúde (SNS), se o utente for abrangido pelo regime especial, a vinheta deverá ser a de cor verde. Se 

for pelo regime geral, a vinheta deverá ser de cor azul. 6,7 

Em ambas as modalidades referidas anteriormente, devem constar os seguintes elementos nas receitas, 

segundo o INFARMED I. P.: 

•   Numeração; 

•   Identificação do médico prescritor; 

•   Local de prescrição; 
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•   Dados do utente; 

•   Entidade financeira responsável; 

•   Denominação Comum Internacional (DCI) ou substância ativa; 

•   Dosagem; 

•   Forma farmacêutica; 

•   Dimensão da embalagem; 

•   Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), no caso das 

receitas eletrónicas; 

•   Posologia;  

•   Número de embalagens; 

•   Nome comercial do medicamento nos casos em que a lei permite a prescrição; 

o   Medicamentos de marca sem similares; 

o   Medicamentos sem genéricos comparticipados; 

o   Medicamentos que apenas podem ser prescritos para determinada indicação 

terapêutica; 

•   Justificações técnicas; 

o   Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º - Medicamentos com margem ou índice terapêutico 

estreito; 

o   Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - Reação adversa a medicamento com a mesma 

substância ativa mas com outra DCI; 

o   Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - Medicamento para assegurar continuidade de 

tratamento com duração superior a 28 dias. Neste caso o utente pode optar por um 

medicamento com o mesmo CPNEM desde que o seu preço seja inferior. 5 

•   Data da prescrição; 

•   Validade da prescrição.6,7 

ü   Receita eletrónica desmaterializada 

A prescrição eletrónica desmaterializada surge com o objetivo de promover um estreitamento na 

comunicação entre os vários profissionais de saúde e aumentar a segurança na prescrição e na dispensa. Permite 

a dispensa de medicamentos de diferentes etiologias, tais como medicamentos que não são comparticipados e 

comparticipados, ou até mesmo medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos e manipulados. Além disso, dá 

liberdade ao utente de decidir quais os medicamentos que pretende aviar e as suas quantidades. A sua impressão 

em papel, através da guia de tratamento, mantém-se até que haja a desmaterialização do processo, devido à 

dificuldade que a faixa etária mais elevada apresenta quando a receita é enviada para o telemóvel. A receita 

eletrónica é gerada através de um software e possui dados indispensáveis, tais como o número da receita (19 

dígitos), local da prescrição, a data da receita, os códigos necessários para a consulta dos medicamentos a 

dispensar, o nome, o contato telefónico e a assinatura do prescritor, o nome e a informação relativa ao 

medicamento prescrito, tal como na receita eletrónica em papel, informando também os encargos que o 

medicamento poderá ter para o utente e as justificações técnicas, se existentes.7,9 

Relativamente à minha experiência durante o estágio, foram poucas as receitas eletrónicas 

materializadas e as receitas em papel que recebi e para as quais fiz a dispensa. Identifiquei algumas dificuldades 
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e necessidade de atenção redobrada, relativamente à verificação do prazo de validade, nome do laboratório a 

dispensar de um determinado medicamento, quantidades e tamanho da embalagem. Como a FM se situa num 

meio pequeno, muitos dos utentes fazem o aviamento da sua medicação sempre neste sítio e, por isso, possuem 

uma “ficha do cliente”,  que facilita e muito a dispensa dos medicamentos, mesmo quando estes não se lembram 

do laboratório que fazem e qual o medicamento que pretendem. Com a chegada das receitas eletrónicas 

desmaterializadas, tornou-se muito mais fácil a dispensa da medicação. É possível, por se verificar 

imediatamente no software, se existem medicamentos com o CPNEM requerido e com existência na farmácia. 

Adicionalmente, os erros de dispensa entre embalagens semelhantes, que apenas diferem nas quantidades ou que 

possuem embalagem semelhantes, onde apenas muda a dose e a cor da dose, também são diminuídos. 

 

4.1.1.   Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 
Este grupo de medicamentos pertence a uma classe especial, pelas suas características específicas e pelo 

facto do seu consumo estar muitas vezes associado a atos ilegais e ilícitos. Assim, a aquisição e dispensa de 

psicotrópicos e estupefacientes segue normas e diretrizes específicas como forma de controlar e fiscalizar a sua 

dispensa.  

As farmácias devem mandar, até ao dia 8 de cada mês, a lista das receitas dispensadas onde constem 

medicamentos das tabelas I e II, exceto a II-A, com identificação do médico, número da receita, identificação do 

medicamento, quantidade dispensada e identificação do adquirente (nome, n.º cartão de cidadão e idade). Além 

disso, anualmente e até dia 31 de Janeiro, devem ser enviados os registos de entradas e saídas dos medicamentos 

nas condições referidas anteriormente, com identificação do medicamento e número de registo, contendo o total 

das substâncias armazenadas e as disponibilizadas durante o ano corrente. 7,10 

Relativamente aos psicotrópicos e estupefacientes prescritos por receita eletrónica renovável, esta tem 

de ser identificada como RE – Receita especial - e a prescrição deve ser isolada de todos os outros 

medicamentos, seguindo as mesmas regras que as restantes. Quanto à receita eletrónica, a sua prescrição é 

realizada de forma igual às restantes classes, com validade de 30 dias a contar do dia de prescrição. 10  

Aquando a dispensa desta classe de medicamentos, o programa informático requer algumas 

informações para que possamos continuar, como o nome do médico prescritor, do utente, do adquirente e neste 

último, da idade, morada, n.º do cartão de cidadão e data de emissão. No fim da dispensa, é impresso um 

documento, que é posteriormente arquivado num prazo mínimo de 3 anos.10 

 

4.1.2.   Programa de controlo da Diabetes mellitus 
Este programa, existente em Portugal desde o ano de 1992, surgiu com o objetivo de diminuir a incidência 

da DM e de prevenir o seu aparecimento. Foram criadas estratégias que permitiram atuar ao nível dos fatores de 

risco modificáveis, entre outros pontos importantes. Contudo, para que o programa tenha sucesso, é necessário 

haver uma colaboração por parte de todos os profissionais de saúde.11 

Através deste protocolo, surge a Portaria n.º 35/2016, que estabelece o preço máximo praticado nas tiras de 

teste para determinar a glicemia, cetonemia e cetonúria, comparticipadas em 85% do PVP pelo SNS, assim como 

as lancetas, seringas e agulhas que sofrem uma comparticipação de 100%. 11, 12 
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4.2.   Medicamentos não sujeitos a receita médica  
Os MNSRM são medicamentos que não preenchem os requisitos constantes no DL N.º 176/2006 e por isso 

não se enquadram nos MSRM, não sendo necessária a sua prescrição por um médico. Estes medicamentos são 

mais comummente utilizados pelos utentes como forma de automedicação, havendo uma procura muito elevada 

dos mesmos diariamente. O farmacêutico apenas deve fazer a sua dispensa em situações clínicas bem definidas e 

através das especificações que existem para um determinado medicamento, tendo como base os sintomas e sinais 

clínicos apresentados pelo utente. 13,14 

Os MNSRM podem ser dispensados em farmácias e fora das farmácias em locais autorizados, com exceção 

da categoria de medicamentos não sujeitos a receita médica com dispensa exclusiva em farmácia, (MNSRM-

EF). Para os MNSRM-EF, existem protocolos de dispensa que disponibilizam informações como, critérios para 

disponibilização, fatores a ter em consideração aquando dispensa e condições para a dispensa, que permitem a 

sua venda consoante indicações terapêuticas restritas.15 

Esta categoria comporta uma responsabilidade acrescida para o farmacêutico no momento do 

aconselhamento ao utente. É importante avaliar a gravidade da situação que nos é apresentada, referenciando em 

casos mais graves a necessidade de deslocação ao médico. Caso o farmacêutico se depare com uma situação 

passível de resolver com MNSRM, este avalia as várias opções existentes e realiza a sua recomendação. É 

comum os utentes dirigirem-se à farmácia a fim de adquirir um produto que ‘tinham visto na televisão’ e nessas 

alturas é importante fazer algumas perguntas para perceber se o uso do produto vai ser realizado de acordo com 

o fim a que se destina. 

Durante o meu estágio surgiram muitas situações de pedidos de aconselhamento para dores de cabeça, 

tosses secas e com expetoração, problemas oftálmicos, entre outros. Sempre que me era requerida ajuda, 

chamava um dos meus colegas farmacêuticos e juntos avaliávamos a questão e sugeríamos o medicamento ao 

utente. É necessário avaliar sempre as necessidades e o historial dos utentes, se são polimedicados, se são 

crianças, idosos, entre outros fatores determinantes. 

Por exemplo, no meu primeiro mês de estágio, apercebi-me de que a farmácia era frequentada por uma Sr.ª 

de forma bastante recorrente, quase dia sim, dia não, com queixas de infeções urinárias, fadiga, cansaço, tosse, 

dores de cabeça, entre outros sintomas. A Sr.ª apresentava queixas de fadiga, sugerindo que lhe 

disponibilizassem umas vitaminas para ajudar. Após o farmacêutico fazer a dispensa, solicitava também um 

xarope para o marido que andava com uma tosse com expetoração que nem o deixava dormir. Posto isto e a 

referida dispensa, pedia ainda um BEN-U-RON® (Bene Farmacêutica) xarope para um dos seus quatro filhos 

que andavam adoentados. Ao observar esta situação e o seu historial, o farmacêutico que a atendeu alertou para a 

gravidade de medicar crianças quando esta medicação não é necessária, das doses requeridas de acordo com o 

peso da mesma, e sugeriu-se consultar rapidamente um médico para resolver todos os problemas de saúde da 

família, ao invés de continuar a tomar medicação sem motivo e de forma continuada. 

 

5.   Outros medicamentos 

5.1.   Produtos Farmacêuticos Homeopáticos 
 Segundo o Estatuto do Medicamento, Artigo 137.º, é considerado um medicamento homeopático aquele 

que tenha via de administração oral ou externa, que tenha um grau de diluição que garanta que é inócuo e que 

não tenha indicações terapêuticas na embalagem ou informações relativas ao seu uso.6 
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Os medicamentos homeopáticos podem ter origem animal, vegetal, mineral ou química e a homeopatia 

assenta no princípio das doses infinitesimais. As formas farmacêuticas mais comuns são os grânulos 

orodispersíveis e os xaropes e a FM aposta muito neste tipo de produtos, possuindo um stock alargado dos vários 

medicamentos para os mais variados sintomas e nas várias diluições existentes, como rinite alérgica persistente, 

pequenas inflamações, cólicas e situações menos agudas. 6 

 

5.2.   Produtos Dietéticos e Nutrição Clínica 
A nutrição clínica é uma área da saúde que previne o aparecimento de determinadas doenças através de 

suplementos específicos e que ajuda no tratamento das mesmas quando instaladas. Existem várias áreas onde 

estes produtos podem atuar, ao nível das crianças e idosos, Doenças Oncológicas, DM e tratamento de feridas. O 

grupo alvo são indivíduos que se encontrem em condições fisiológicas especiais, de forma a que estes tirem 

partido da ingestão controlada de nutrientes, como aminoácidos e proteínas. Consiste num conjunto de ‘géneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial ou a processos especiais de fabrico, que se distinguem 

claramente dos alimentos de consumo corrente’. 16,17 

 O mercado possui vários suplementos direcionados para os vários casos e a FM tem alguns, principalmente 

ao nível do acompanhamento sénior. Existem várias opções, como o Resource Arginaid® como adjuvante no 

tratamento de feridas pelo seu papel como regenerador tecidular e adjuvante da cicatrização, assim como 

suplementos proteicos em situações de insuficiente ingestão proteica e em casos de anorexia e dietas 

desequilibradas, como o Resource Instant Protein®. 

 

5.3.   Produtos fitoterápicos 
Os produtos fitoterápicos englobam a classe de medicamentos obtidos através de plantas, contendo um ou 

mais princípios ativos e uma ou mais associações de derivados de plantas. O seu uso não envolve a vigilância 

médica, dada a sua composição, e podem ser administrados através de três vias: oral, externa ou inalatória. 18 

Está comprovado que estes produtos são eficazes, fazendo com que sejam muito pedidos pelos utentes 

diariamente, que preferem não começar logo o tratamento com químicos e experimentar inicialmente algo mais 

natural. Existem inúmeras alternativas no mercado para as mais variadas patologias, infeções urinárias, 

adjuvantes no processo de emagrecimento, memória e concentração. Um dos pedidos mais realizados no meu 

período de estágio foi algo para tratar problemas relacionados com o sono. Nesse caso podemos sugerir produtos 

que contenham a Valeriana na sua composição, e podemos encontrar esta substância, por exemplo, no 

VALDISPERT® (Vemedia Manufacturing B.V.). Estes produtos não são totalmente livres de risco e é 

importante alertar para o risco de sobredosagem e interações com a restante medicação, caso haja.  Um exemplo 

desse é o caso do Hipericão, que interage com bastantes classes de medicamentos, como anticoncecionais, os 

antidepressivos, anticoagulantes, entre outros. 18 

	  
5.4.   Produtos Pediátricos, Obstetrícia e Nutrição Infantil 
A FM encontra-se num meio em que a faixa etária é mais avançada, não havendo um grande número de 

nascimentos anual, tornando limitada a procura por estes produtos. No entanto, existe uma estante onde estes se 

concentram, que inclui as chupetas para os vários meses e anos, os biberões, os leites e papas e os produtos de 
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pele e águas de colónia. Uma das marcas que a FM mais aposta é a Aveeno® que tem tido grande aceitação e 

bom feedback, e também a conhecida Mustela®. 

 

5.5.    Dispositivos Médicos 

Este termo engloba um elevado número de produtos que têm como finalidade a prevenção, diagnóstico e 

tratamento, possuindo assim um uso com o mesmo fim que o medicamento, embora através de um meio 

diferente. Existem várias classes onde podem ser integrados consoante a vulnerabilidade do corpo humano e 

riscos decorrentes do seu uso, a Classe I, IIa, IIb e III. 19 

A procura por esta categoria de medicamentos é diária, sendo descritos como instrumentos, aparelhos, 

equipamentos, software e materiais utilizados sozinhos ou combinados, como forma de: 

•   Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

•   Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência; 

•   Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

•   Controlo da conceção.20 

São exemplos desta classe os testes de gravidez, fraldas, ligas, máscaras de oxigénio, entre outros dispositivos.  

 

5.6.   Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 
Um medicamento veterinário é descrito com sendo ‘toda a substância ou composição que possua 

propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas’ e que seja destinado a um animal. Este 

pode exercer uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica e ajuda a restaurar, corrigir ou modificar 

funções fisiológicas. 21,22 

Na FM existe uma grande quantidade de medicamentos de uso veterinário, devido ao facto de ainda haver 

muita criação de gado local.  É muito frequente a procura de medicamentos para as mastites das vacas, 

desparasitação de cães e gatos, substâncias que promovam o parto, entre outras. A maior parte das vezes as 

pessoas já sabem o que querem, pela sua experiência ao longo dos anos. Contudo, surgem sempre situações em 

que consultam a opinião do farmacêutico, que tem sempre em conta o peso do animal, a categoria em que se 

insere, entre outras informações pertinentes. Além disso, também é feita a dispensa de medicação através de 

receita médica veterinária. 

	  
5.7.   Medicamentos Manipulados 
Um medicamento manipulado define-se como sendo uma preparação totalmente personalizada para um 

indivíduo e apenas faz sentido a sua preparação quando não existem no mercado soluções e alternativas 

possíveis, sendo sempre realizado por um farmacêutico. Estes medicamentos trazem consigo várias vantagens, 

permitem a presença de mais do que um componente em cada formulação, fazendo com que se consiga ajustar a 

dose desses componentes de forma personalizada consoante a necessidade terapêutica do utente e possibilitam 

ainda a diminuição de desperdícios pela possibilidade de a quantidade ser ajustada. No entanto, uma das 

desvantagens são os custos associados. 23 

O Despacho N.º 18694/2010 refere as condições para que os medicamentos manipulados sofram 

comparticipação pelo SNS e para isso é necessário que o manipulado não possua no mercado especialidade 

farmacêutica com a mesma substância ativa na forma farmacêutica. O medicamento também é alvo de 
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comparticipação se não existirem alternativas terapêuticas válidas preparadas industrialmente no mercado ou se 

os grupos alvos forem a pediatria e geriatria, pela necessidade de realizar a adaptação de doses e formas 

farmacêuticas devido as características destas populações especiais. Neste Despacho, consta um Anexo que 

refere as substâncias ativas ou formulações e respetivas formas farmacêuticas comparticipadas em 30% do seu 

preço. 23 

A FM possui um laboratório com condições para a preparação de manipulados, no entanto, devido à 

escassez de pedidos, apenas se realizam algumas preparações, sendo que os restantes pedidos são encaminhados 

para a Farmácia Serpa Pinto, no Porto.  

 

5.8.   Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 
Um produto cosmético e de higiene corporal consiste numa substância ou preparação realizada para ser 

posta em contacto com a superfície do corpo humano, epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios, órgãos 

genitais externos e dentes, de forma a promover a sua limpeza, tratamento e melhoria da qualidade. 24 

A procura por estes produtos na FM é relativamente elevada, principalmente ao nível de produtos destinados 

à higiene bucal, limpeza de próteses e, também, pastas dentífricas, o que acontece devido à faixa etária avançada 

dominante. Nesta categoria, também se inserem os produtos adjuvantes no tratamento da caspa e dermatite 

seborreica, como é o caso dos champôs neutros, assim como os produtos que ajudam na boa higiene vaginal, 

como os toalhetes de limpeza e as soluções para lavagem, que possuem também uma procura elevada. 

Ao nível dos produtos cosmético, como cremes de cara anti-envelhecimento, águas micelares e produtos 

para o acne, a procura é reduzida, no entanto, existem vários produtos disponíveis nas mais variadas marcas, 

Lierac®, Eucerin®, entre outras. 

 

6.   Comparticipação de Medicamentos 
O DL N.º 106-A/2010 define que a prioridade do Governo Constitucional é criar medidas de saúde 

centradas nos cidadãos, através da criação de sistemas sustentáveis e geridos corretamente. A comparticipação 

de medicamentos realizada pelo Estado assenta num princípio básico, obter condições iguais para todos os 

cidadãos e permitir que todos tenham acesso a cuidados de saúde. Ao longo dos anos, têm sido adotadas novas 

medidas e alterados alguns artigos de forma a beneficiar apenas utentes que o necessitem e realizando um 

combate à fraude, tornando justa a comparticipação. 25 

Existem atualmente em Portugal, dois regimes de comparticipação, o Regime Geral e o Especial, e ambos 

possuem 4 escalões de comparticipação, embora com percentagens de comparticipação diferentes. 26 

Quanto ao Regime Geral, este possui: 

•   Escalão A – Comparticipação de 90% do PVP; 

•   Escalão B – Comparticipação de 69% do PVP; 

•   Escalão C – Comparticipação de 37% do PVP; 

•   Escalão D – Comparticipação de 15% do PVP 

Neste regime, os medicamentos são incluídos nos vários escalões consoante o grupo farmacoterapêutico a que 

pertencem. 26 

Já o Regime Especial, envolve algumas situações mais complexas. Relativamente aos escalões, possui: 
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•   Escalão A – Comparticipação de 95% do PVP; 

•   Escalão B – Comparticipação de 84% do PVP; 

•   Escalão C – Comparticipação de 52% do PVP; 

•   Escalão D – Comparticipação de 30% do PVP. 26 

A este regime de beneficiação, têm acesso pensionistas cujo rendimento anual não seja superior a 14 vezes a 

retribuição mínima mensal em vigor no ano civil transato e utentes com patologias, desde que as suas portarias e 

despachos estejam devidamente legislados e identificados. Patologias como o Lúpus, Hemofilia, 

Hemoglobinopatias, DM, Doença de Parkinson e Doença inflamatória intestinal, são abrangidas. 18,27 

 Além dos regimes apresentados, existem outros sistemas de complementaridade que permitem uma 

comparticipação além do SNS, tais como o Sindicato dos Bancários do Norte (SBN), os Serviços de Assistência 

Médico Social (SAMS), SAVIDA MED.AP.SA. – SNS (AA SAV-SNS), entre outros, havendo procedimentos 

definidos aquando a receção de receita de um utente nestas condições. Dependendo do organismo, anexa-se à 

receita a fotocópia do cartão de beneficiário e mensalmente faz-se o seu envio para a sede da Associação 

Nacional das Farmácias (ANF), que lhes dá o devido seguimento, sendo necessário ter uma atenção ainda mais 

elevada nestes casos. 

Em 2016, surgiu ainda a Portaria Nº. 262/2016, de 7 de Outubro, que prevê a atribuição de uma 

remuneração específica à farmácia por cada embalagem de genérico vendida, desde que o genérico tenha preço 

igual ou inferior ao 4º preço mais baixo do grupo homogéneo. Por cada embalagem dispensada nas condições 

anteriores, a farmácia recebe 0,35€, sendo que o seu pagamento se realiza da mesma forma e nos mesmos prazos 

dos restantes medicamentos. 28 

 Ao longo do estágio, tive a oportunidade de contactar com todas as situações supramencionadas e de 

perceber e realizar os procedimentos necessários nas situações que foram surgindo. 

 

7.   Cuidados Farmacêuticos 
Segundo a Declaração de Tóquio, os cuidados farmacêuticos resumem-se a um conjunto de tarefas, valores 

e conhecimentos que visam a qualidade de vida e uma melhoria da saúde da população em geral. É importante 

criar medidas no combate à mortalidade e morbilidade, permitindo a diminuição dos resultados negativos 

associados a não adesões à terapêutica, tomas de comprimidos mal realizadas e a hábitos alimentares e estilos de 

vida pouco saudáveis.  

A FM presta serviços à comunidade que permitem a intervenção direta na vida dos utentes, possibilitando 

criar alertas quando necessário e monitorizando sinais importantes, como é o caso de medições da pressão 

arterial, do colesterol, dos triglicerídeos e da glicemia, que se realiza na FM a qualquer altura. Estas medições 

são realizadas por farmacêuticos, prontos a aconselhar o paciente, tendo como base os resultados obtidos e os 

sintomas descritos, encaminhando-o se necessário para o médico mais próximo. Ao longo do estágio, tive a 

oportunidade de perceber a importância deste serviço para a comunidade, uma vez que diariamente os utentes 

visitam a farmácia para realizar a medição destes parâmetros, por não terem os aparelhos em casa e por 

quererem conselhos de profissionais qualificados. Nas medições realizadas, deparei-me com situações que me 

despertaram alguma preocupação e as quais foram reencaminhadas para um médico, como descrevo de seguida. 
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7.1.   Determinação da Pressão Arterial 
Na FM, uma elevada percentagem dos pacientes encontra-se medicado com fármacos para controlo da 

pressão arterial, os anti-hipertensores. Surge uma crescente preocupação por parte não só dos profissionais, mas 

também dos utentes, em controlar estes valores, deforma a evitar o aparecimento de doenças ou complicações. 

A pressão arterial define-se como sendo a pressão exercida pelo fluxo sanguíneo contra as paredes das 

artérias, sendo classificada em pressão diastólica, que corresponde ao valor máximo alcançado aquando o 

batimento cardíaco (sístole), e diastólica, que mensura o valor mínimo correspondente ao momento de 

relaxamento/repouso cardíaco (diástole). 29 

Durante o meu estágio realizei muitas vezes a medição deste parâmetro, sempre que solicitado pelos utentes. 

Nestes casos, o utente chega à farmácia, pede para realizar a medição e é encaminhado para o gabinete mais 

reservado. O procedimento normal, e que fazia sempre, era perguntar se tinha vindo a pé, pelo facto de estarmos 

num meio pequeno e onde é muito comum as pessoas se deslocaram deste modo. Caso a resposta fosse 

afirmativa, aguardava alguns minutos para o seu ritmo voltar ao normal e aproveitava esses momentos para 

realizar algumas perguntas. Muitas das vezes eram estas alturas que serviam para me ajudar a identificar causas e 

fatores de risco que poderiam justificar um resultado anormal, caso este se verificasse. Posto isto, pedia que não 

falassem durante as medições e que se mantivessem quietos para que os resultados fossem os mais corretos 

possíveis. Muitos dos clientes, possuíam um cartão onde iam apontando os valores a fim de se poder avaliar a 

evolução das medições do utente. 

O mais comum era o aparecimento de utentes hipertensos, mesmo quando medicados. No entanto, também 

houve casos em que documentamos episódios isolados de hipotensão. Algumas perguntas devem ser feitas 

nesses momentos, nomeadamente se o utente realiza algumas caminhadas, se esteve exposto ao sol, se tem 

cuidado na alimentação e se tem outros sintomas. De facto, foi devido a estas perguntas que surgiu um caso 

durante o meu estágio. Uma Sr.ª, de aproximadamente 60 anos, dirige-se à farmácia para medir a pressão 

arterial. Enquanto é preparada e se conversa com ela, pergunta-se-lhe se costuma fazer o controlo, ao que ela 

responde que não. Que apenas decidiu dirigir-se lá porque no dia anterior tinha sentido uma pequena pontada no 

coração seguida de uma ligeira impressão no braço esquerdo. Alertou-se a Sr.ª de imediato para que se dirigisse 

com urgência ao médico, a fim de avaliar a situação, pois esta não tinha dado grande importância ao 

acontecimento. Outro dos exemplos muito comum, eram idosos que queriam medir a pressão e obtinham valores 

muito elevados. Quando lhes perguntava se estavam a tomar corretamente a medicação diziam-me que dias 

anteriores não tinham tomado para “experimentar”. Nesses momentos, informei-os acerca da necessidade de 

aderir à terapêutica e mantê-la controlada e sem alterações, para prevenir riscos futuros. 

 

7.2.   Determinação de Parâmetros Bioquímicos: Colesterol, Triglicerídeos e 

Glicemia 
A determinação destes três parâmetros é muito importante e realizada na FM diariamente.  Relativamente à 

Glicemia, esta medição está diretamente associada à DM Tipo 1 ou 2, por ser a forma mais direta que os utentes 

possuem para avaliar os valores. Juntamente com a pressão arterial é uma das medições mais pedidas, muitas 

vezes de forma semanal. Primeiramente, perguntava se o utente estava em jejum para poder avaliar o resultado 

de forma correta e precisa. Caso não estivesse, realizava a medição e informava-o de que o valor iria dar mais 

elevado do que o normal, por ser uma Glicemia pós-prandial, em que os valores normais se deveriam situar entre 
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70 e 140 mg/dl, e que o ideal seria fazer a medição em jejum. Se o doente estivesse em jejum, realizava a 

medição e os valores normais deveriam encontrar-se entre 70 e 100 mg/dl. A maior parte dos utentes possuía 

valores muito superiores a 126 mg/dl e eram diabéticos, sendo que os conselhos que dava eram ao nível das 

medidas não farmacológicas, no sentido de que estes realizassem caminhadas, diminuíssem a ingestão de 

bebidas refrigerantes, sumos e optassem pela ingestão de água. 30 

A medição do colesterol é também um parâmetro relevante pela sua implicância nas co-morbilidades e risco 

de doenças cardiovasculares. Assisti a muitos utentes com valores totalmente absurdos e descontrolados, como 

por exemplo acima de 300 mg/dl, quando o valor normal deveria ser inferior a 190 mg/dl. Nestes momentos, é 

importante chamar a pessoa à atenção e alertá-la para as consequências do não cumprimento da terapêutica, dos 

excessos alimentares cometidos e estilos de vida pouco saudáveis, fomentando hábitos como as caminhadas, a 

ingestão de verduras e cozidos, ao invés de fritos, entre outros conselhos importantes.  

Relativamente aos triglicerídeos, este parâmetro é muito pouco pedido e apercebi-me de que as pessoas, 

maioritariamente, não pedem porque não sabem o que significam. Foram alguns os momentos em que esclareci 

este conceito de forma simples e prática aos utentes, explicando que estes são uma forma de armazenamento de 

gordura no nosso organismo. Quando em valores normais, são uma reserva energética para momentos de jejum 

ou má nutrição, mas quando em valores elevados, são uma indicação de que há uma deposição acentuada de 

gordura que é considerada um fator de risco para doenças cardiovasculares e aterosclerose, tal como o colesterol 

elevado. 

 

8.   Conferência do Receituário e Faturação 
Este processo é assegurado pelo Centro de Conferência de Faturas do Serviço Nacional de Saúde (CCF), 

que tem como função gerir e assegurar as atividades associadas ao processamento de conferência de faturas. Este 

centro recebe mensalmente o receituário enviado pela farmácia e procede ao correto apuramento dos valores que 

o SNS deve aos vários prestadores e instituições. É, assim, importante o processo de conferência das receitas, 

tendo a farmácia a obrigação de enviar até ao dia 10 de cada mês a informação da faturação referente ao mês 

anterior. 

 

8.1.   Verificação do receituário 
Atualmente, o volume das receitas a conferir e verificar na farmácia já não é tão elevado com o surgimento 

das receitas eletrónicas desmaterializadas, que tornaram a conferência um processo muito mais simplificado. 

Diariamente, as receitas são conferidas, carimbadas e assinadas, analisando a existência ou não de erros que 

impossibilitem a comparticipação pelo Estado de forma atempada. É necessário ter atenção principalmente à 

assinatura do médico, exceções, despachos e portarias existentes, medicamentos prescritos, entre outros pontos 

importantes. 

	  

8.2.   Envio do receituário 
É necessário enviar mensalmente as faturas e as notas de débito/crédito, em duplicado, a relação resumo de 

lotes, os verbetes de identificação de lotes e as receitas médicas. Estas últimas, têm de ser organizadas em lotes, 

sendo que cada lote possui 30 receitas no máximo, agrupadas de acordo com o tipo de lote a que pertencem e 
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identificadas com o nº do lote e nº de série, com exceção do último lote e de alguns subsistemas de 

comparticipação. 

Existem vários tipos de organismos de comparticipação que definem os lotes a que as receitas pertencem, o 

99 é o mais comum e diz respeito às receitas eletrónicas materializadas com sucesso na validação, sem erros. No 

que toca as receitas desmaterializadas, o processo é muito mais simplificado e o SPHARM® agrupa-as em dois 

lotes, o 97 – receitas sem erros de faturação – e o 96 – receitas com erros. Relativamente ao Verbete de 

Identificação do Lote, este contém o nome e o código da farmácia, o mês e o ano da fatura, os dados 

informativos, discriminados por lotes, seguido do código, tipo e número sequencial do lote, PVP total do lote, 

montante pago pelos utentes e montante a pagar pelo Estado. Posteriormente, é impressa para cada entidade de 

comparticipação e em triplicado, um Relação Resumos de lotes, que possui informação relacionada com o 

verbete para todos os lotes previamente agrupados por organismo. Só depois de todo este processo é emitida a 

fatura em quadruplicado.	  
Enquanto não é atingida a total desmaterialização do processo no que diz respeito às receitas e prescrições, é 

obrigatório proceder ao envio das receitas em papel, verbetes, guia de fatura, resumo de lotes e nota de crédito, 

se houver, via CTT ao CCF, assim como o envio eletrónico da fatura do SNS através do sistema informático. 

Estas informações são enviadas ao CCF, que analisa todos estes documentos e procede ao reembolso da 

farmácia.  

Caso existam outros organismos além do SNS, a ANF serve como ponte entre essas entidades e as 

farmácias, de forma a permitir o seu reembolso. Nesse caso, devem enviar-se os talões e as receitas, os verbetes, 

o resumo de lotes e as faturas via CTT à ANF. Relativamente ao envio eletrónico, este é feito na ANFOnline. 31 

 

9.   Vales de Desconto da Farmácia Matos 
Apesar de a FM não ter aderido ao cartão das Farmácias Portuguesas, possui uma modalidade que promove 

a fidelização dos utentes à farmácia. Para todos os produtos de venda livre, é emitido um vale que corresponde a 

5% do valor total da compra, vale esse que pode ser descontado no dia posterior à compra e num prazo máximo 

de dois meses a contar a partir desse dia. Ao longo do estágio, percebi que estes vales possuem elevada adesão 

por parte dos utentes porque permitem descontar valores que fazem a diferença na conta final, fazendo com que 

voltem sempre para os descontar e não percam o valor emitido. 

 

10.  Valormed 
A Valormed foi criada em 1999 e constitui uma sociedade sem fins lucrativos que tem como objetivo 

principal a gestão dos resíduos e o seu tratamento de forma segura. A sua atividade está legislada e compreende 

todo o território nacional. 

Permite a recolha de medicamentos que possuam prazo de validade expirado ou que já não possuam 

qualquer uso, porque o utente deixou de fazer a terapêutica, materiais que são utilizados no acondicionamento da 

embalagem, como as caixas, blisters, bisnagas, blisters de dispensa semanal e até mesmo restos de 

medicamentos. Além disso, permite ainda a recolha de seringas doseadoras, conta-gotas, colheres, copos e 

utensílios que facilitem a administração dos medicamentos.  
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Nestes contentores, não podem ser depositadas agulhas, seringas, termómetros, gaze e material cirúrgico, 

radiografias e produtos contendo resíduos químicos, e os utentes com esses produtos devem ser encaminhados 

para os centros de saúde mais próximos.  

A FM possui um contentor da Valormed e sensibiliza os utentes para que tragam os medicamentos que estão 

nas condições para ser aceites. Quando o contentor está cheio, é selado e entregue aos distribuidores, que fazem 

posteriormente a triagem dos produtos. 32 

Durante o meu período de estágio, surgiu a Missão Ambiente 2016-2017, que pretendia que os 

agrupamentos de escuteiros da zona promovessem a recolha de embalagens vazias e medicamentos sem uso 

numa farmácia próxima, permitindo que ficassem habilitados a ganhar prémios.  

11.  Programa Troca de Seringas 
Este programa apresenta um custo-benefício elevado, apresentando ganhos na saúde e reduzindo 

posteriormente custos em possíveis tratamentos. Consiste na devolução de seringas usadas e na distribuição de 

um Kit constituído por 2 seringas, 2 toalhetes desinfetantes, 1 preservativo, 2 ampolas de água bidestilada, 2 

filtros, 2 recipientes para a preparação da substância, 2 carteiras de ácido cítrico e 1 folheto informativo. Está 

integrado nos cuidados de saúde primários e tem como objetivo a diminuição da transmissão endovenosa e 

sexual entre os utilizadores de drogas injetáveis. 33 

A faturação é realizada ao Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

(SICAD) e a farmácia recebe o montante de 2,40€ por cada Kit dispensado, segundo a legislação em vigor. 33 

 

12.  Dispensa Semanal da Medicação 
O serviço de dispensa semanal da medicação que a FM realiza permite a preparação da medicação para um 

período semanal definido, com a máxima segurança e eficácia. Este sistema possibilita o acondicionamento dos 

medicamentos em compartimentos individualizados e selados, que correspondem a um dia da semana e a um 

período desse dia. 

Tive a oportunidade de criar alguns blisters semanais dos utentes que aderiram a este serviço e pude 

aperceber-me das inúmeras vantagens associadas, tais como uma melhor adesão à terapêutica, prevenindo o 

esquecimento do medicamento e a sua toma em duplicado, promoção do uso correto da medicação, tornar a toma 

de medicamentos mais fácil em doentes polimedicados, entre outras.  

 

13.  Formações  
Em Novembro, tive a oportunidade de frequentar a minha primeira formação realizada pela Cooprofar, com 

o tema Polimedicação – Critérios para uso e aplicação, que teve como orador o Dr. César Portela. Esta formação 

foi bastante enriquecedora, pela abordagem fluente que o orador teve e por me despertar curiosidade e uma 

maior atenção para os assuntos desenvolvidos, que tiveram aplicação prática durante o meu estágio. Ao longo do 

tempo fui frequentado as formações que mais me despertaram interesse, como a formação do Aconselhamento 

ao Doente Cardíaco realizada pela Cooprofar, em Dezembro. Realizei ainda algumas formações online da 

Academia Omega Pharma ao longo dos 4 meses de estágio. Todos os certificados encontram-se na Figura 4, do 

Anexo V deste documento. 
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14.  Marketing 
Ao longo dos 4 meses tive a oportunidade de desenvolver várias imagens e vídeos para passar no ecrã da 

farmácia, que tiveram como objetivo divulgar os serviços disponíveis, produtos em promoção e workshops 

desenvolvidos. Além disso, foi-me dada a liberdade para a criação de uma página de facebook onde fui 

partilhando todas as imagens e projetos desenvolvidos. De forma a promover o serviço de Dispensa Semanal da 

Medicação, realizei dois vídeos. No primeiro vídeo, inclui todos os passos de preparação do blister e no segundo 

juntei alguns testemunhos de utentes que utilizam este serviço e as vantagens do mesmo. Os vídeos foram 

realizados com o objetivo de mostrar ao público o que é a Dispensa Semanal e porque é vantajosa. Foram 

utilizados o ecrã da farmácia e o facebook como meios de divulgação. Os trabalhos realizados neste âmbito 

podem ser consultados na Figura 5, do Anexo VI deste documento. 

 

15.  Farmacovigilância 
As farmácias têm o dever de transmitir ao INFARMED I. P. qualquer ocorrência de reações adversas, 

identificando-as e promovendo a sua quantificação e avaliação junto dos utentes. Deve ser realizada uma 

prevenção do risco do uso dos medicamentos pelo farmacêutico e através de um impresso presente no site do 

INFARMED I. P. comunicar à entidade competente. Este impresso consiste na identificação, avaliação e 

prevenção dos riscos associados ao uso de medicamentos comercializados, de forma a seguir os possíveis efeitos 

adversos. 6,34 

No meu período de estágio foi necessário realizar uma notificação devido a efeitos adversos que a utilização 

do NUROFEN® (Reckitt Benckiser Healthcare, Lda) provocou. O Sr. queixou-se de dores de dentes, pelo que 

lhe foi sugerido este medicamento. No dia seguinte, surgiu na farmácia com manchas vermelhas em toda a 

barriga e queixas de comichão, pelo que reportámos a situação ao INFARMED I. P. 

16.  Conclusão 
Este estágio foi muito enriquecedor, tanto em termos científicos como em termos humanos. Permitiu-me 

perceber que a prática da profissão não se cinge apenas aos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo dos 

semestres de estudo, mas também à componente social e humana, por ser fundamental encarar a pessoa de forma 

holística. De facto, torna-se imprescindível haver uma adaptação do farmacêutico à linguagem e 

comportamentos dos demais, de forma a transmitir a mensagem com clareza e sem azo a erros e más 

interpretações 

A equipa da FM teve um papel essencial na minha evolução nestes 4 meses, uma vez que me deu a 

oportunidade de vivenciar o dia-a-dia de um ambiente profissional e me transmitiu valores importantes que 

devem ser inerentes a um profissional de saúde. 

Percebi que não podemos deixar estagnado o processo de aprendizagem e que precisamos de procurar saber 

e conhecer sempre mais, devido à constante atualização de conteúdos e crescente competividade.  

Fica a vontade imensa de crescer enquanto profissional, vivenciar o mundo do trabalho e ser, acima de tudo, 

alguém competente.	  
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Parte 2 – Temas desenvolvidos durante o estágio 

Tema: Doença Crónica Venosa – membros inferiores 
 

1.   Escolha do Tema 
A escolha da Doença Venosa Crónica (DVC), em particular nos Membros Inferiores, como tema para o 

desenvolvimento deste projeto teve como base razões pessoais e profissionais. Por um lado, possuo familiares 

com a patologia, e por outro é um tema que me suscita grande interesse e que considero ter elevada importância 

nos dias que correm. A FM situa-se numa aldeia onde as mulheres, sexo predominante com a doença, se mantêm 

de pé um elevado número de horas devido às suas funções diárias, tais como agricultura, comércio e 

agropecuária. Ao longo dos meses que passei nesta farmácia, pude constatar que existe um número elevado de 

pessoas a sofrer desta patologia sem lhe dar o devido valor e sem procurar tratamento eficaz, que muitas vezes 

não necessita de ser cirúrgico. Considero ser um tema que me facilitou a proximidade com os utentes, pois de 

alguma forma ajudei a melhorar a sua qualidade de vida, com simples informações, sugerindo medidas não 

farmacológicas para o controlo ou evicção da doença. 

 

2.   Objetivos e Metodologias 
Como foi referido anteriormente, o principal objetivo do desenvolvimento deste tema foi contribuir para 

uma melhoria da qualidade de vida dos utentes, principalmente numa fase inicial e onde a minha intervenção 

tivesse mais impacto. Outro dos objetivos, era a sensibilização das pessoas, por saber que não é dada grande 

importância à DVC e por ter noção de que existem muitos indivíduos que não sabem que têm esta patologia. 

Para que ambos os objetivos fossem cumpridos, comecei por desenvolver um folheto informativo, onde de 

forma bastante sucinta caracterizei a doença, referindo os fatores de risco principais, os seus sinais e sintomas. 

Este folheto pode ser consultado na Figura 6, do Anexo VII, e refere tanto os vários tipos de tratamento que 

podem ser aplicados, como medidas não farmacológicas que visam uma melhoria da qualidade de vida do utente 

e a diminuição da evolução da doença numa fase inicial. 

Por curiosidade, e como forma de apoio à escolha do tema, elaborei um questionário que pode ser 

consultado na Figura 7, do Anexo VIII, onde realizei várias perguntas e em que cada resposta a essa pergunta 

tinha uma cotação específica. No final desse questionário, a pessoa obtinha uma pontuação, que iria ajudar a 

perceber se possui um baixo risco, um risco considerável ou um risco elevado de desenvolver a DVC. Este 

questionário foi feito de duas formas, presencial e online, e os resultados serão apresentados mais à frente. 

 

3.   Introdução 
A DVC assume elevada importância no contexto atual, por ter um impacto socioeconómico significativo na 

vida dos pacientes e por ser, na maior parte das vezes, uma doença subestimada e de condição complexa. 

Representa um sério problema de saúde pública, com custos elevados associados e com manifestações clínicas 

bastante variadas e complexas, sendo importante numa fase inicial determinar a sua natureza e gravidade, de 

forma a garantir uma melhoria da qualidade de vida do utente.35-38 
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Pode atingir os indivíduos em idades jovens e, portanto, na sua fase mais produtiva, causando perda de 

mobilidade e afastando-os de atividades diárias, tendo assim repercussões diretas na sua qualidade de vida. Com 

o tratamento pretende-se diminuir as complicações associadas a esta doença e restituir a qualidade de vida do 

paciente, de forma a que este se se sinta novamente integrado na sociedade. 35,39 

 

3.1.   Definição  
A DVC está descrita na literatura como sendo qualquer alteração ao nível da morfologia e do funcionamento 

do sistema venoso, causada por refluxo e/ou obstrução, que resulte em sintomas e/ou sinais, tais como, dor, 

edema, alteração da cor da pele, úlceras, entre outros. Está maioritariamente relacionada com alterações ao nível 

dos membros inferiores, podendo ter na sua origem diversas causas e fatores. 35,36 

Relativamente à forma como se desenvolve, o seu processo fisiopatológico é bastante complexo e consiste 

numa disfunção do sistema venoso. Esta disfunção resulta de um ciclo vicioso com origem em dois fatores 

determinantes, a hipertensão venosa e a inflamação venosa crónica, que descreverei mais à frente. Pode atingir o 

sistema venoso superficial, o sistema venoso profundo ou os dois, e pode ser adquirida ou ter na sua origem 

problemas congénitos.35,36 

	  
3.2.    Epidemiologia 
Relativamente à sua epidemiologia, a DVC afeta uma grande parte da população mundial e 

maioritariamente a zona ocidental. Segundo dados epidemiológicos, a sua incidência anual ronda os 1,9% no 

sexo masculino e 2,6% no sexo feminino, sendo que 10 a 20% e 25 a 33% destes têm varizes, respetivamente. 

Além disso, 3 a 11% da população apresenta sintomas mais graves, como edema, hiperpigmentação e cerca de 

0,3% a 1% apresenta úlcera venosa.40 

Quanto a Portugal, estima-se que 1/3 da população sofra desta doença. A DVC atinge cerca de 35% da 

população adulta, em particular o sexo feminino (mulheres com idade superior a 30 anos), onde tem uma 

incidência de 60% a contrastar com os 40% do sexo masculino. Em números concretos, relativamente ao sexo 

feminino, os resultados traduzem-se na existência de aproximadamente de 2 milhões de mulheres a sofrer com a 

DVC. Para além disto, 7 em cada 10 mulheres com idade superior a 30 anos possuem dificuldades a nível 

venoso, sendo que metade destas ainda não está tratada. 40,41 

Estudos socioeconómicos afirmam que 8% dos doentes se reformam antecipadamente devido ao 

aparecimento desta doença e que 55,4% interrompem temporariamente a sua atividade profissional devido às 

complicações resultantes das úlceras venosas. Sintomas como, pernas cansadas e pesadas, com dor ao nível dos 

tornozelos, são muito recorrentes e estão presentes em cerca de 48% da população nacional. 40,42 

Podemos concluir que esta doença possui um impacto significativo a nível social e económico, havendo a 

necessidade de contrariar estes resultados através das várias medidas que estão ao dispor da população. 

	  
3.3.   Fisiopatologia 
A DVC caracteriza-se como sendo uma doença ‘crónica e evolutiva’, com origem num estado de 

hipertensão e inflamação, que se manifesta, maioritariamente, ao nível das extremidades inferiores. Este estado 

provoca alterações nas veias das pernas que realizam a circulação sanguínea até ao coração, principalmente ao 
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nível das paredes das veias e das suas válvulas. De forma a perceber a sua complexidade e fisiopatologia, é 

importante avaliar o funcionamento normal do sistema venoso e verificar as mudanças anormais que nele 

ocorrem.35,40 

O sistema venoso constitui o maior reservatório de sangue no organismo, com cerca de 60 a 80% do sangue 

total, e é composto por veias que têm a função de realizar o transporte sanguíneo dos tecidos e órgãos até ao 

coração, de forma a promover a sua recirculação e reoxigenação, através da remoção de impurezas. 35,40,41 

Estas veias dividem-se em três sistemas venosos, o sistema superficial, o profundo e o perfurante, 

localizados em dois compartimentos. O profundo e o superficial comunicam entre si através das veias 

perfurantes, apresentando uma elevada complexidade, devido à forma como estão dispostos anatomicamente. O 

compartimento profundo está demarcado superficialmente pela fáscia muscular e é constituído pelas veias 

profundas e o compartimento superficial é delimitado profundamente pela fáscia muscular e superficialmente 

pela derme. 35,40,43 

O bom funcionamento do sistema venoso e o combate à gravidade naturalmente exercida, deve-se à 

existência de 4 mecanismos e/ou estruturas anatómicas específicas que intervêm no regresso do sangue ao 

coração. São eles: 

•   ‘Coração – bomba central; 

•   Bomba venosa periférica; 

•   Plexo venoso plantar; 

•   Válvulas venosas’. 40 

Uma vez que o pé esteja assente no chão, essa pressão vai impulsionar o sangue no sentido ascendente e 

fazê-lo chegar ao coração. Além disso, existem músculos inferiores que vão promover uma compressão venosa e 

aumentar essa impulsão. Por fim, mas não menos importante, existem as válvulas, que se encontram no interior 

de praticamente todas as veias, mas em maior número nas veias dos membros inferiores, e que possibilitam que 

o sangue flua em direção ao coração, impedindo o seu refluxo. 40,43 

O que ocorre na DVC, é uma alteração do funcionamento de alguns destes mecanismos, processo 

denominado por disfunção dos músculos propulsores ou incompetência valvular, sendo que esta última pode ser 

mais ou menos grave de acordo com o sistema afetado.35 

Os fatores de risco, referidos posteriormente, estão na sua origem e têm como consequência o aumento da 

pressão e inflamação venosa, que provocam, por sua vez, alteração das válvulas e da sua parede e a modificação 

do circuito normal do sangue venoso. Apesar de todas as disfuncionalidades, as paredes e as válvulas oferecem 

alguma resistência à hipertensão venosa, contudo, a partir de um determinado limite, começam a surgir 

problemas, que se traduzem em: 

•   ‘Desgaste; 

•   Alongamento; 

•   Separação ou Rotura; 

•   Espessamento; 

•   Retração; 

•   Adesão dos folhetos valvulares; 

•   Ausência de válvulas subterminais; 

•   Diminuição do número de válvulas venosas.’ 40 
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Como consequência da incompetência valvular gerada, forma-se o refluxo venoso, que vai provocar a 

estimulação da libertação de substâncias, tais como mediadores da inflamação ao nível da célula endotelial. 

Assim, ocorre ‘ativação, adesão e migração dos leucócitos através do endotélio venoso, produção de citoquinas 

e de fatores de crescimento, resultando numa alteração da matriz extracelular’. A presença destas substâncias 

no endotélio provoca um dano ininterrupto nas válvulas, levando à incompetência valvular e refluxo venoso. O 

refluxo venoso gera novamente a hipertensão venosa e uma maior incompetência valvular, dando-se desta forma 

a ‘bola de neve’ causadora da DVC. 35,36,40,41 

No que se refere aos músculos inferiores, estes atuam por compressão das veias profundas e, nesta zona, 

existem também desequilíbrios que originam hipertensão venosa geral ou local e inflamação venosa. Estes 

acontecimentos decorrem da presença de líquidos e de fibrinogénio em abundância e o seu agravamento pode 

surgir devido à disfunção da bomba muscular. Devido ao facto de o tecido muscular diminuir, há a necessidade 

de contra-balançar a sobrecarga de volume das veias insuficientes, expulsando um volume ainda mais elevado. A 

bomba propulsora torna-se insuficiente com o agravamento do refluxo e a pressão não é reduzida o necessário, 

criando-se um estado de hipertensão venosa duradouro. 35,36,40,43 

Durante uma caminhada normal, os músculos inferiores de um indivíduo saudável reduzem a pressão 

venosa dos membros inferiores cerca de 70%, sendo que 30 segundos de repouso são suficientes para que a 

pressão atinja valores normais. Na presença desta patologia, a pressão venosa é reduzida apenas em 20% e, 

aquando numa posição ortostática, aumenta de forma lenta, demorando alguns minutos até retornar ao normal e 

gerando assim o estado de hipertensão e inflamação venosa. 35,36,43 

A insuficiência valvular gerada, leva a que a permeabilidade capilar fique aumentada e, consequentemente, 

haja a passagem para o endotélio de moléculas grandes. Associado a este acontecimento, há ainda a diminuição 

do fluxo linfático, que provoca lesão do tecido subcutâneo e, por conseguinte, úlcera venosa. 40 

	  
3.4.   Diagnóstico 
Inicia-se o diagnóstico se o paciente apresentar sinais e/ou sintomas da DVC, ou seja, queixas de pernas 

cansadas e pesadas, edema, cãibra, dor, hiperpigmentação cutânea, varizes ou mesmo úlcera. À investigação 

realizada pelo médico, onde se procura aspetos importantes, tais como sintomas, duração da doença, queixas do 

paciente, hábitos de vida, profissão, caracterização de doenças anteriores, traumatismos prévios e fatores que 

possam estar na origem da sua causa, dá-se o nome de anamnese e é onde se inicia o diagnóstico. 35,40 

A avaliação seguinte será um exame físico, que ajudará, não só a fazer um diagnóstico preciso, como 

contribuirá numa fase mais avançada para a tomada de decisão correta quanto à terapia. Quanto a este exame, o 

paciente deve estar numa sala bem iluminada e com uma postura ortostática, de forma a permitir o máximo 

alongamento das veias. Os membros inferiores devem estar desprovidos de vestuário para que o exame seja 

realizado na sua totalidade, desde o pé até às virilhas. Deve ser realizada uma inspeção visual, observando todos 

os sinais visíveis comuns da DVC, tais como a presença de um possível edema, hiperpigmentação, atrofia 

branca, lipodermatosclerose, veias superficiais dilatadas e/ou varicosidades maiores. Deve também ser feita 

palpação para detetar varicosidades adicionais não encontradas de forma visual, verificando a presença de 

irregularidades e protuberâncias. 35,37,38,40 caso o exame físico não seja suficiente, poderá ser necessário fazer 

investigações adicionais, mais profundas, invasivas ou não, dependendo do nível em que o paciente se encontra. 
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É necessário excluir inicialmente problemas agudos venosos e causas de edema, como insuficiência cardíaca, 

nefrose, problemas ao nível do fígado e disfunções endócrinas. 35,40 

Paralelamente, existem vários métodos imagiológicos de diagnóstico. O mais conhecido e o método padrão 

é o Eco-Doppler de ondas contínuas, que possibilita a deteção de refluxo nos vários segmentos venosos de forma 

não invasiva e a localização e a morfologia das alterações. 35,40 

Existem vários níveis de diagnóstico pré-estabelecidos consoante a classificação da doença. Relativamente 

ao Nível I, é conveniente a avaliação da situação clínica do paciente e a realização do exame físico, podendo ser 

ou não realizado o Eco-Doppler. Neste Nível, encontram-se doentes com telangiectasias ou varizes reticulares. 

No Nível II, os exames realizados são mais invasivos e, neste Nível, encontram-se os doentes que apresentam 

varizes sem edema e sem alterações tróficas ou com edema, com ou sem varizes e sem alterações tróficas. 

Relativamente ao Nível III, a realização de exames invasivos é totalmente recomendada, assim como estudos 

imagiológicos e deve ser realizado em pacientes que mostrem sinais de obstrução. 35,40 

Alguns métodos passíveis de serem utilizados além do Eco-Doppler, são o Doppler Scan Venoso, a 

Pletismografia, a Ultrassonografia, a Venografia e testes fisiológicos da função venosa, tempo de recarga 

venoso, máxima ejeção venosa, contração muscular, medição da Pressão Venosa ou Ultrassonografia 

Intravascular. Na Figura 8, do Anexo IX, podemos observar um exemplo de um algoritmo de diagnóstico 

consoante as várias classificações atribuídas, que serão desenvolvidas no ponto seguinte.35,38,43 

 

3.5.   Classificação 
A classificação da DVC surgiu com o objetivo de uniformizar internacionalmente os parâmetros em que 

todos os profissionais de saúde se baseiam, de maneira a permitir um diagnóstico clínico homogéneo e completo, 

e a facilitar a comunicação. Através da evolução da ciência, da otimização do diagnóstico e de uma melhor 

compreensão da patofisiologia da DVC, surgiu nos anos 90, um sistema de classificação denominado CEAP 

(Clínica, Etiológica, Anatómica e Patológica). 36,39,42 

O sistema de classificação CEAP é o mais utilizado e aceite internacionalmente, serve para classificar a 

DVC consoante a sua gravidade e avalia vários parâmetros, como o critério clínico, a etiologia da doença, a sua 

anatomia e a sua patologia. Relativamente às suas desvantagens, é difícil de interpretar, complexo para novos 

utilizadores e trabalhoso de meter em prática diariamente. No entanto, todas as vantagens se sobrepõem e é 

atualmente o método mais completo existente, que permite não só classificar a doença, mas também escolher a 

melhor terapia para o utente e decidir quanto à necessidade de intervenção. 36,39,45 

A classificação da DVC só é realizada após o médico ter em posse o historial clínico do paciente e de ter 

realizado o diagnóstico através dos métodos anteriormente referidos (Figura 9, Anexo X) 

 

3.6.   Fatores de Risco 
Os fatores de risco podem ter uma relação direta ou potenciar indiretamente o aparecimento dos sinais e 

sintomas da DVC, havendo evidências científicas e estudos que sugerem e comprovam o risco que apresentam. 

Estes podem advir de condições não modificáveis ou de comportamentos que o paciente adquire ao longo da sua 

vida. 
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Os fatores de risco genéticos são os principais responsáveis, presentes em cerca de 1/3 dos pacientes 

portadores da doença tem historia familiar de DVC. O sexo feminino e a idade avançada são também fatores de 

risco, devido à elevada prevalência da doença neste grupo. 37,44 

Está cientificamente comprovado de que a gravidez, o excesso de peso e a obesidade possuem uma relação 

de causa direta da DVC. Ao contrário do sedentarismo, das dietas deficientes em vegetais ricos em fibras, da 

obstipação e do tabagismo, que ainda necessitam de estudos que o comprovem. 40,43 

A atividade diária e o número de horas que a pessoa se encontra em pé ou sentada, minimizam a atividade 

dos músculos inferiores e comprometem o retorno venoso, causando pressões venosas elevadas.  

Por fim, o uso de anticoncecionais hormonais, a presença de traumatismos ou de trombose venosa profunda 

ou a exposição a ambientes quentes, são fatores que contribuem para a potenciação da doença por estarem na 

origem da vasodilatação das veias e na obstrução ou mau funcionamento das válvulas.41,43,44 

 

3.7.   Manifestações clínicas 
As mesmas manifestações clínicas podem resultar de vários mecanismos fisiopatológicos e possuem um 

impacto socioeconómico elevado na vida do paciente, impedindo-o de participar nas atividades diárias e 

reduzindo a sua qualidade de vida. Inicialmente, a pessoa até pode nem observar qualquer sinal visível, contudo, 

esta doença é progressiva, podendo surgir algumas complicações com o avançar da idade. 35,41 

Existe um conjunto de sintomas associados à DVC, que fazem o utente procurar o tratamento e uma 

solução, e que podem ter consequências mais graves ou não. Exemplos de sinais e sintomas são sensação de 

pernas pesadas e cansadas, presença de dor constante nas pernas, comichão ou formigueiro, veias dilatadas, 

alterações cutâneas, inchaço ao nível dos pés e tornozelos (edema), pernas dormentes e cãibras noturnas. Todos 

estes sinais e sintomas são indicativos de início de DVC ou da sua presença, podendo ser agravados com 

comportamentos de risco, como permanecer em pé ou sentado longos períodos de tempo. 35,41 

Podem surgir sinais como as telangiectasias (derrames ou manchas) ou varizes reticulares e tronculares, que 

podem derivar de tromboflebites e evoluir para rompimento da variz. O edema venoso está também muito 

presente e pode ser sentido ao nível do tornozelo e ao longo da perna, sinal que tem propensão para agravamento 

no fim do dia e pode mesmo ficar presente de forma crónica, sendo bastante incapacitante. 35,41 

O sinal mais visível e que, por questões estéticas e não só, faz o doente recorrer a um médico mais 

rapidamente, é a presença de pigmentação e alterações na coloração da pele. Assim como o eczema, que se 

traduz na existência de placas vermelhas pruriginosas, que contêm vesículas que libertam líquido e formam 

escamas e crostas. A alteração da cor acontece predominantemente ao nível do tornozelo e deve-se à passagem 

do sangue para a zona extra-vascular. A lipodermatosclerose, consiste numa inflamação crónica e localizada que 

pode favorecer o aparecimento de infeções na pele. 35,41 

A maior consequência desta doença é a úlcera venosa, que corresponde ao seu estágio mais avançado e é 

uma lesão da pele e do tecido celular subcutâneo.  35,41 

 

3.8.   Tratamento 
Existem vários métodos de tratamento e rotinas diárias que podem ajudar na diminuição dos sintomas 

anteriormente referidos. Por conseguinte, podemos dividir o tratamento da DVC em três fases importantes, que 
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diferem nos objetivos pretendidos e devem ser enquadradas e aplicadas ao paciente de acordo com o seu score 

do CEAP.  

 

3.8.1.   Tratamento Não Farmacológico 
Refere-se às medidas higieno-dietéticas que os pacientes devem adotar na sua rotina como adjuvantes na 

recuperação e como forma de diminuição da sintomatologia. Apesar de sabermos da existência de fatores de 

risco não modificáveis, tais como a idade e o sexo, existem alguns que podem ser evitados de forma a prevenir a 

progressão da doença. Segundo a Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular (SPACV), os doentes 

com DVC devem: 

•   ‘Promover o exercício dos membros inferiores, aquando longos períodos sentados ou em pé’: 

Este passo tem o objetivo de não deixar estagnar o sangue nas veias, devido ao peso que o sangue 

exerce. As pernas cruzadas devem também ser evitadas;	  

•   ‘Praticar desporto adequado’: A caminhada vai fazer com que as veias dos pés sejam 

comprimidas e desta forma impulsionem o sangue até às pernas. Por outro lado, a contração 

muscular das pernas vai também ter um papel importante e ajudar a que o sangue suba até ao 

coração. É aconselhada a prática de natação, ginástica, ciclismo, entre outros que não sejam 

demasiado agressivos;	  

•   ‘Diminuir a exposição ao calor’: A dilatação venosa vai aumentar com o aumento da temperatura 

e, como tal, devem ser evitados comportamentos que envolvam a sua exposição, tais como 

depilações com cera quente, estar muito próximo da lareira, banhos muito quentes, entre outros;	  

•   ‘Lugares frescos’:  Pelo contrário, o frio vai promover uma contração venosa o que é bastante 

favorável nesta doença. Recomendam-se caminhadas na praia e água fria nos membros inferiores 

para ativar a função venosa e amenizar os sintomas;	  

•   ‘Sapatos e vestuário adequados’: Os sapatos devem ser confortáveis e não devem ter muito salto, 

mas também não devem ser totalmente planos. O recomendável é terem cerca de 3 a 4 cm de altura. 

A roupa também não deve ser muito justa para não promover a compressão das veias;	  

•   ‘Elevar ligeiramente as pernas enquanto dorme’: É recomendada a colocação de uma almofada 

que deixe os pés ligeiramente numa posição superior, cerca de 10 a 15 cm, para melhorar a 

circulação do sangue estimulando o sistema venoso;	  

•   ‘Obstipação e Obesidade’: estes dois fatores têm a mesma ação ao nível das veias, promovem um 

aumento da pressão sanguínea, como tal recomenda-se uma alimentação saudável e rica em fibras e 

uma ingestão de água adequada;	  

•   ‘Supervisão médica’: Condições como a gravidez e a toma de contracetivos orais, podem agravar 

esta condição devido ao excesso de estrogénio, que aumenta a permeabilidade venosa, e de 

progesterona, que promove vasodilatação;	  

•   ‘Massajar as pernas’: Sempre no sentido de baixo para cima, para permitir uma melhor circulação 

sanguínea. 41,40,45	  
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3.8.2.   Tratamento Compressivo 
O tratamento compressivo não resolve a doença, tal como as medidas não farmacológicas, mas ajuda na 

melhoria da sintomatologia a curto prazo e todos os pacientes devem ser instruídos a adotar esta medida. É 

considerado um tratamento adjuvante e indispensável na DVC e, para a sua realização, existem vários tipos de 

meias elásticas, ligaduras elásticas compressivas, botas de Unna (loção de calamina, glicerina, óxido de zinco e 

gelatina) ou aparelhos pneumáticos. 44 

O método mais usado são as meias de compressão, em que existem vários tamanhos e graus de compressão 

adaptados aos diferentes estadios da doença. Existem três modelos disponíveis, até ao joelho, até à cocha ou 

collants. Além disso, de acordo com as medidas da pessoa em questão, existem meias standard ou então meias 

feitas por medida. 40,43,45 

Este tratamento é o mais utilizado aquando a presença de varizes tronculares, edema, mudança de 

pigmentação da pele e úlcera venosa ativa. A compressão pode ser de vários graus e é adaptada a cada estádio da 

doença: 

•   ‘Grau I- Compressão ligeira:15-21 mmHg; 

•   Grau II – Compressão média: 23-32 mmHg; 

•   Grau III – Compressão forte: 34-46 mmHg; 

•   Grau IV - Compressão muito forte: >49 mmHg;’ 

Por um lado, as meias de compressão evitam a formação de edema e o seu desaparecimento, e por outro melhora 

a contração muscular através da diminuição do calibre das veias, aumentando o fluxo sanguíneo, reduzindo o 

refluxo em ortostatismo e a pressão venosa. 40,44,45 

A SPACV definiu o uso dos graus de compressão definidos anteriormente de acordo com a classificação 

clínica obtida. O Grau I é utilizado na ausência de sinais ou sintomas (C0S), na presença de veias reticulares (C1) 

ou de varizes tronculares (C3). O Grau II é indicado quando a DVC for classificada com C1 e C2, o que significa 

presença de edema (C4), alterações na pigmentação (C5). Quanto à úlcera venosa cicatrizada (C5), devem ser 

usados o Grau II ou III e, por fim, na úlcera venosa ativa (C6), o método indicado é o uso de ligaduras elásticas. 
40,45 

Deve haver um cuidado especial no uso destas meias, um grau de compressão mais elevado do que o 

necessário pode provocar necrose tecidual por pressão em demasia. Além disso, é necessário ter atenção às co-

morbilidades do paciente, principalmente se tem doenças arteriais, insuficiência cardíaca, presença de abcessos e 

dermatite exsudativa, de forma a não promover uma insuficiente perfusão do membro e trazer ainda mais 

complicações ao utente. 40,43,44 

Associado a este tratamento existem algumas vantagens, tais como, o fácil acesso às meias de compressão, a 

sua natureza não-invasiva e a sua eficácia a curto prazo. No entanto, existem motivos que fazem com que os 

pacientes não utilizem este método diariamente, tais como o preço, o desconforto derivado do seu uso, devido à 

presença de calor naquela zona, e o efeito não estético, principalmente no verão. 38,40,45 

	  
3.8.3.   Tratamento Farmacológico 

O tratamento farmacológico, ao invés dos dois anteriormente referidos, não reúne um consenso geral e não é 

aceite por toda a comunidade clínica, devido ao facto do seu mecanismo de ação não estar totalmente esclarecido 

e comprovado cientificamente. No entanto, na maior parte dos países europeus, os fármacos venoativos são já 
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considerados uma terapêutica adjuvante ao tratamento compressivo em praticamente todas as classes da DVC. 

Além disso, pode também ser utilizado como tratamento único em países onde, devido ao calor, as meias não 

sejam toleradas, em situações de doença arterial devido à incompatibilidade e infeções da pele.38,40,45 

Este grupo de fármacos pode ser de origem natural ou sintética e tem diferentes modos de ação consoante o 

grupo químico a que pertence. Os principais objetivos são reverter os sintomas, melhorando a qualidade de vida 

do paciente, mas nunca substituindo a terapêutica compressiva nem os hábitos de vida. 38,40,45 

Relativamente aos fármacos de origem natural, temos as alfa-benzodiazepinas (cumarina), as gama 

benzopironas ou flavonóides (diosmina, fração flavonóica purificada micronizada), as saponinas (escina) e 

outros extratos de plantas (antocianósicos, protoantocianidinas). O dobesilato de cálcio, a benzarona e a 

naftazona são de origem sintética. 38,40,45 

Os vários MSRM e MNSRM comercializados em farmácia comunitária que possuem estas substâncias são 

os descritos na Figura 10, do Anexo XI. 

As suas funções e o seu modo de ação podem ser tanto ao nível da macro como da microcirculação. O 

medicamento ou o suplemento ideal, deveriam: aumentar o tónus venoso, diminuir a permeabilidade capilar, 

impedir o refluxo venoso, proteger as células endoteliais de hipoxia, melhorar o fluxo a nível linfático e ter efeito 

anti-inflamatório, através da inibição da interação leucócito-endotélio e da redução dos radicais livres, 

melhorando a permeabilidade vascular. 38,40,45 

Estudos demonstraram a eficácia da maioria destes fármacos venoativos em sintomas como, edema, cãibras, 

dor, comichão e sensação de pernas cansadas e pesadas, em relação ao placebo.  

Uma das maiores queixas dos pacientes é a presença de edema venoso, onde se demonstrou que a FFPM, o 

rutósido, a diosmina e a hesperidina têm elevada ação. Na úlcera venosa ativa, o único fármaco recomendado é a 

FFPM associada à terapia de compressão e tratamento local adequado. Estudos anteriores também mostraram 

que a toma de pentoxifilina 3 vezes por dia faz com que haja uma cicatrização e cura da úlcera ativa mais rápida. 

39,40,45 

De referir que existem desvantagens associadas a estes fármacos, tais como alguns efeitos adversos que 

acarretam. Por norma, são bem tolerados, no entanto, podem provocar sonolência, dor abdominal, desconforto 

gástrico, vómitos e diarreia em 5% dos pacientes. A cumarina e a benzarona podem ainda estar associadas a um 

risco de hepatotoxicidade. 38,40,45 

Em grávidas, o uso benéfico não está totalmente esclarecido e como tal este deve ser realizado com alguma 

precaução, à exceção da FFPM que possui eficácia e segurança documentadas. 38,40,45 

Os fármacos venoativos podem ser tomados por todas as classes clínicas da DVC, sendo aconselhados para 

pacientes com e sem sinais ou sintomas. Relativamente à C0, são utilizados com o intuito de diminuir a dor e a 

sensação de pernas cansadas e pesadas. Nas classes C1 a C4, o principal objetivo é a redução do edema e todos os 

sintomas associados e no estádio C5 e C6 são bastante importantes no processo de cicatrização da úlcera ativa. 

40,45 

 

3.8.4.   Tratamento cirúrgico 
O tratamento cirúrgico não está indicado em todas as classes de DVC e a sua realização não invalida o 

seguimento das medidas não farmacológicas e uma terapêutica oral previamente estabelecida. Com este 
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tratamento pretende-se conseguir aquilo que não foi possível com os dois anteriormente referidos, uma melhor 

circulação venosa principalmente ao nível do sistema venoso superficial. 36 

Existem vários métodos disponíveis, nomeadamente a Ablação Química, Térmica e Mecânica. Na Ablação 

Química podem ser aplicadas a escleroterapia líquida e com espuma, que consiste na administração de um 

agente esclerosante que atua ao nível do endotélio para destruição das fibras de colagénio. 38,40,45 

Na Ablação Térmica é utilizado o Vapor, Laser ou Radiofrequência, sendo uma técnica muito prometedora 

e que permite uma melhoria da qualidade de vida dos pacientes e um regresso rápido às suas atividades diárias. 

38,40,45 

 Por fim, a Ablação Mecânica, é feita com recurso a Flebotomia minimamente invasiva, Stipping clássico, 

CHIVA e ASVAL. Esta técnica tem como principal objetivo a melhoria da hipertensão venosa e do refluxo 

através da extração de varizes e é a que permite o retorno às atividades mais rápido. 38,40,45 

 

4.   Resultados do Questionário 
O questionário desenvolvido foi realizado com base num questionário presente no site Alerta Doença 

Venosa Crónica da SPCAV e teve como grupo alvo todas as faixas etárias e o género masculino e feminino. O 

questionário implementado pretende abordar e perceber os vários fatores de risco da DVC a que o indivíduo 

estaria exposto (Figura 7, do Anexo VIII). Cada resposta tinha uma maior pontuação quanto maior fosse a 

influência do fator de risco na progressão da doença, sendo que o questionário podia ter a pontuação total 

mínima de 0 e máxima de 33. Quanto maior fosse a pontuação total, maior o risco de o indivíduo desenvolver a 

DVC.  

A análise dos resultados foi feita individualmente e de forma geral. De forma geral, foram avaliadas as 

percentagens de todas as respostas para perceber que fatores de risco eram mais comuns e poder concluir acerca 

da sua incidência. A nível individual, foi avaliado o número total de indivíduos com baixo risco, risco 

considerável ou elevado risco de sofrer da DVC. 

Contou com a participação de 99 pessoas, de entre as quais 82 Mulheres e 17 Homens. Foram excluídas 13 

respostas por não terem o questionário completo e os resultados obtidos estão presentes nas Figuras 11 e 12, do 

Anexo XII.  

Como podemos observar, a maior parte das respostas foi do género feminino, com uma percentagem de 

82,80%, e o intervalo de idades predominante foi o de 15-29 anos, com 75,80%. Relativamente ao peso, os 

inquiridos referiram na sua maioria, 62,80%, que se encontravam dentro dos valores normais, e cerca de 55,60% 

afirmaram que mantinham um estilo de vida ativo. Quanto ao número de horas que se encontravam em pé ou 

sentados, 58,60% do total disse que era entre 4 e 8 horas por dia. Quando questionados se os pais tinham varizes, 

58,60% respondeu que apenas um dos pais tinha. Ocasionalmente, 57,6% dos pacientes referiu que sentia as 

pernas cansadas ou pesadas e cerca de 65,30% referiu que essa sensação se agravava com o calor. Por fim, 

59,6% dos inquiridos nunca sentiam os tornozelos e/ou pernas inchadas, ao contrário dos 30,30% que sentiam 

com o tempo quente ou viagens longas.  

Através deste questionário pude concluir alguns aspetos importantes que vão de encontro ao referido neste 

documento. A amostra inicial, apesar de possuir uma grande quantidade de mulheres, possui uma grande 

quantidade de jovens. O que significa que, por um lado foi possível avaliar os sinais e fatores de risco no sexo 

predominante, mas por outro, estes sinais podem ainda não estar presentes na grande maioria dos inquiridos por 
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estes possuírem uma idade ainda muito jovem. Além disso, através das percentagens referidas anteriormente, 

verifiquei que muitos dos inquiridos têm pais com varizes ou encontram-se entre 4-8 horas de pé por dia, 

sentindo ocasionalmente as pernas pesadas e cansadas, sensação que se agrava com o calor. Outro facto 

observado, foi que a grande maioria dos inquiridos não selecionou a resposta com a maior pontuação, isto é, 

maior fator de risco, mas também não selecionou a resposta com pontuação 0, ou seja, sem fator de risco. 

Concluindo daí que, por terem uma idade jovem, podem vir a desenvolver a DVC, mas esta ainda não se 

manifestou ou os seus sinais ainda não se encontram muito visíveis. 

Para complementar estas conclusões, decidi avaliar individualmente as respostas e o risco de desenvolver 

DVC dos 99 inquiridos. Foi obtida uma percentagem de 27,20% para indivíduos com baixo risco de desenvolver 

a DVC e uma percentagem de 77,80% para indivíduos com risco considerável. Estes resultados só vieram 

reforçar os anteriores e o modo como a DVC se desenvolve, de forma evolutiva, com o passar dos anos e uma 

maior ou menor exposição aos fatores de risco.  

	  
5.   Conclusão 

A DVC é uma doença bastante subestimada na sua fase inicial, por ter um conjunto de sintomas não tão 

graves numa fase inicial e por ainda não ter sido encontrada uma correlação perfeita entre os fatores de risco e a 

sintomatologia presente. É um problema de saúde pública muito grave e com grande impacto na rotina dos seus 

portadores, envolvendo custos elevados no seu tratamento e comprometendo as suas relações sociais. 

A escolha deste tema deveu-se, principalmente, à sua prevalência e incidência, mas também à necessidade 

que surgiu, enquanto farmacêutica, de fomentar melhores comportamentos que culminassem num acréscimo da 

qualidade de vida dos portadores.  

Considero que foi um trabalho bastante positivo, que me permitiu obter as noções básicas da DVC e que me 

possibilitou a transmissão aos utentes dos vários comportamentos que podem adotar para amenizar os seus 

sintomas.  

A realização do questionário e do panfleto informativo proporcionou-me, sem dúvida, um contacto mais 

próximo com os utentes e fez com que ficassem despertos e curiosos para esta temática. Sinto que de alguma 

forma mudei rotinas e comportamentos, através das informações prestadas e do trabalho desenvolvido.  
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Tema: Incontinência Urinária 
	  
1.   Escolha do Tema 

A escolha da Incontinência Urinária (IU) como segundo tema para o desenvolvimento deste Projeto, 

prendeu-se com a necessidade de fazer chegar informação aos utentes mesmo quando estes não a procuram. Por 

ser um tema tabu e por estar associado a um estigma social elevado, não é comum os utentes queixarem-se ou 

procurarem alternativas e soluções para o seu problema, ficando muitas vezes confinados às suas próprias casas 

e abdicando das suas atividades sociais, por vergonha e medo.  

Como futura profissional de saúde, é uma temática que me preocupa, por ter associados elevados custos 

socioeconómicos e por ter bastantes consequências no dia-a-dia de quem sofre de IU. De facto, os utentes ficam 

bastante afetados a nível psicológico, podendo mesmo desenvolver quadros de depressão e outras co-

morbilidades.  

Com o envelhecimento da população, os custos associados a esta patologia tendem a aumentar e é 

importante estarmos atentos, para evitar custos desnecessários ao Estado e à própria pessoa, visto ser uma 

patologia que pode ser tratada ou diminuída se houver uma abordagem adequada por parte dos profissionais de 

saúde ao seu dispor.  

 

2.   Objetivos e Metodologias 
O objetivo principal com o desenvolvimento deste tema foi criar uma aproximação ao utente através da 

disponibilização de informações úteis, claras e objetivas acerca da patologia em si, dos principais tipos de 

incontinência, dos vários tratamentos associados e das medidas não farmacológicas que podem ser aplicadas.  

Para fazer a informação chegar aos utentes, realizei um folheto informativo (Figura 13, Anexo XIII), no qual 

abordei os pontos fulcrais da IU. Decidi escolher este método de divulgação pela facilidade na abordagem e por 

não criar grande constrangimento ao utente, sentimento muitas vezes associado à IU.  

 
3.   Introdução 

A IU tem associado um diagnóstico difícil, um processo fisiopatológico bastante complexo e pode ter na sua 

origem várias causas. Com o avançar da ciência, através de uma avaliação correta e de um tratamento adequado 

ao diagnóstico, esta patologia pode ser resolvida ou minorada. 56-58 

Tem uma maior prevalência na faixa etária mais avançada, embora também possa ocorrer nos mais jovens, e 

é importante e imprescindível o seu estudo, de forma a diminuir o impacto e as consequências no quotidiano dos 

lesados. 56-58 

Neste documento, contextualizarei a doença, identificando os vários tipos de IU existentes, os tratamentos e 

as formas de diagnóstico adequadas, assim como os vários fatores de risco e manifestações clínicas associadas. 

No que diz respeito à classificação e ao diagnóstico da IU, estes não são pontos unânimes e nem todos os 

autores os realizam da mesma forma. Segundo as orientações da Associação Portuguesa de Urologia, podem 

haver vários tipos de IU, consoante a sintomatologia apresentada, o diagnóstico obtido, a etiologia e a 

fisiopatologia da doença. Relativamente às causas da IU, estas podem ter uma duração temporária ou levar à 

instalação da doença de forma permanente. Estas causas derivam de fatores de risco, que podem ter origem 

intrínseca, uroginecológica ou que podem ser promotores da doença.56,57 
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3.1.   Definição 
Existem várias formas de definir a IU, no entanto, esta é definida pela Sociedade Internacional de 

Incontinência como ‘uma condição na qual a perda voluntária de urina é um problema social ou higiénico e é 

objetivamente demonstrado’. 56,59 

Esta patologia resulta de um estado de anormalidade, que pode estar associado a alterações ao nível do trato 

urinário inferior ou à presença de co-morbilidades como a hiperplasia benigna da próstata, a DM, a insuficiência 

cardíaca, entre outras. Na IU, o paciente é incapaz de controlar a saída de urina, o que resulta numa perda 

involuntária, que pode ir desde uma pequena fuga esporádica, a grandes quantidades, de forma frequente. 57,58 

De forma a que se consiga definir corretamente a IU, é necessário ter em conta alguns aspetos, como os 

sintomas presentes, os sinais físicos e a avaliação da urodinâmica, obtidos através da análise ao doente. 57,58,60 

Relativamente aos fatores de risco, estes podem intrínsecos, uroginecológicos ou promotores da patologia, 

enquanto que as causas podem ser temporárias ou permanentes. 57,58,60 

Os fatores de risco intrínsecos incluem: 

•   Raça: estudos mostraram uma maior prevalência da IU em mulheres brancas quando comparadas com 

mulheres negras devido a diferenças fisiológicas; 

•   Predisposição familiar; 

•   Alterações anatómicas e/ou neurológicas. 

Por sua vez, dos fatores de risco uroginecológicos, fazem parte: 

•   Gravidez; 

•   Parto e o peso elevado do feto ao nascer; 

•   Prolapso genital; 

•   Efeitos laterais da cirurgia pélvica; 

•   Debilidade dos músculos do pavimento pélvico; 

•   Infeções do trato urinário; 

•   Prostatectomias. 

 Finalmente, os fatores de risco promotores, que contribuem para o agravamento da doença, incluem: 

•   Aumento da idade, pela redução do tónus do músculo liso da bexiga, diminuindo a sua contratilidade; 

•   Degeneração nervosa, atrofia celular; 

•   Diminuição do tecido muscular; 

•   Diminuição da pressão de fecho da uretra; 

•   Demência e agravamento cognitivo; 

•   Obesidade; 

•   Co-morbilidades, como o Alzheimer, o Parkinson, DM e Hipertensão; 

•   Menopausa e o hipoestrogenismo, devido à perda de estrogénios; 

•   Farmacoterapia, principalmente em pacientes polimedicados. Os sedativos/hipnóticos, os agonistas alfa-

adrenérgicos, os antagonistas alfa-adrenérgicos, os fármacos anticolinérgicos, os bloqueadores dos 

canis de cálcio e os analgésicos estupefacientes podem exacerbar ou estar mesmo na origem da IU. 56-58 

Contudo, nem todos os fatores de risco referidos anteriormente são irreversíveis e é por essa mesma razão 

que a IU tem tratamento. As infeções do trato urinário inferior, a ingestão de álcool, café ou líquidos em demasia 
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e a toma de medicação que leva ao relaxamento da uretra ou que provoca poliúria, são causas reversíveis e que 

levam ao aparecimento da IU de forma temporária. Já a redução dos estrogénios, a diminuição da contratilidade 

dos músculos da bexiga, cirurgias prostáticas, cirurgias pélvicas ou histerectomias e cancro, são causas 

permanentes e que nem sempre estão associadas a tratamento. A contribuição dos fatores de risco para cada tipo 

de IU é abordada mais à frente de forma individual. 57,58 

 

3.2  Epidemiologia 
A IU afeta uma elevada percentagem da população, sendo que 1 em cada 3 pessoas se sente envergonhada 

em falar do problema e que apenas 10% faz o tratamento com recurso a medicamentos. Os números do sucesso 

obtido com o tratamento da IU de esforço (IUE), contrastam com a procura e rondam os 90%. 58 

Apesar de estar muitas vezes associada ao processo de envelhecimento e de ter uma incidência elevada na 

população com idade superior a 65 anos, pode também afetar a população mais jovem. Segundo estudos 

realizados em Portugal, 33% das mulheres e 16% dos homens com mais de 40 anos, revelam sintomas 

característicos da IU. Resumindo, 1 em cada 5 portugueses com idade superior a 40 anos sofre desta patologia. 
58,61 

Estima-se que a IU seja 3 vezes mais prevalente em mulheres do que homens, entre os 45 e os 65 anos. 

Sendo que a IUE é o tipo mais frequente no sexo feminino, devido às disfunções anatomo-fisiológicas e 

hormonais. Nos homens, esta patologia surge mais associada a complicações cirúrgicas, neuropatias vesicais ou 

patologias da próstata. 57-59,61 

A nível global, a IU atinge mais de 60 milhões de pessoas, número com tendência a aumentar com o 

envelhecimento da população. A raça Caucasiana é a mais afetada, seguida da Asiática e da Afro-americana. 58,62 

 

3.3.   Diagnóstico 
De forma a realizar o diagnóstico, é indispensável, e na maioria das vezes suficiente, a anamnese, a história 

clínica do paciente e um exame objetivo.  

A história clínica do paciente é importante para verificar a presença de doenças ou causas que possam levar 

à IU, como a toma de alguma medicação específica. Também se pode questionar o doente relativamente à 

quantidade de pensos ou fraldas que usa por dia, embora esta seja uma avaliação indireta permite ao médico 

avaliar o quanto pode ou não estar avançada. A anamnese, permitirá avaliar a presença ou não de obesidade, a 

sintomatologia do doente, possíveis fatores de risco e suspeitar que tipo de IU está presente, de forma a dirigir o 

diagnóstico. 57,59,63 

 O exame objetivo inicia-se com a realização de um exame geral, onde se avalia a presença ou ausência de 

alterações neurológicas e anatómicas. Neste ponto, analisa-se o biótipo e realiza-se um exame abdominal. A 

exploração do estado neurológico do sistema urinário inferior é realizada através da avaliação do ‘tónus do 

esfíncter anal, sensibilidade genital e reflexo bulbo-cavernoso’. É feito o exame genital com a mulher em 

posição ginecológica e é feito o exame genital, onde se avalia o ‘grau de estrogenização, o grau de 

hipermobilidade do colo vesical, a existência de prolapsos pélvicos e uma avaliação perineal.’ A demonstração 

da perda de urina é realizada em posição decúbito e é pedido à paciente que realize esforços, como tossir, de 

forma a avaliar a saída de urina pela uretra. Caso não haja indícios da presença da IU, realizam-se os mesmos 
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procedimentos com a paciente em posição ereta. Relativamente ao homem, o toque retal, que faz parte da 

avaliação prostática, também é realizado. 59,63 

No que diz respeito aos exames complementares, análises gerais e citologia são normalmente suficientes 

para encaminhar o doente para tratamento. Além disso, pode ser pedido um diário miccional ao paciente. Este 

diário deve ter a duração mínima de 3 dias e é realizado para proporcionar a recolha de mais informações, 

avaliando-se o intervalo e o número de micções por dia, o volume esvaziado, o horário da ingestão de líquidos, 

os episódios de IU e as suas possíveis causas. 56,57,59 

A avaliação do resíduo pós-miccional e da urofluxometria, apesar de serem testes não invasivos, são 

importantes para retirar informações da fase de esvaziamento e eliminar a presença de resíduos pós-miccionais. 

Estudos urodinâmicos, como a fluxometria, a cistometria, o perfil uretral e a função uretral são importantes 

quando se pretende diferenciar a IU de Urgência (IUU) da IUE, ou em casos particulares, devido ao tratamento 

ineficaz ou indicação para cirurgia. Isto acontece porque é necessário verificar a presença ou ausência de 

contrações involuntárias do músculo detrusor na fase de enchimento e só através de métodos complexos é 

possível. Uretrografias, cistouretrografia e ecografias reno-vesicais podem também ser realizadas em função dos 

resultados obtidos no exame objetivo. 56-59,63 

	  
3.4.   Fisiopatologia 
Para perceber a IU, é necessário perceber de que forma se dá o funcionamento complexo do sistema urinário 

inferior e o modo como se sincronizam todos os mecanismos envolvidos. 

O sistema urinário inferior tem duas funções principais, armazenar a urina produzida e promover a sua 

eliminação. Para que estas funções se realizem, é necessária a participação de diversas estruturas anatómicas, 

como os rins, que tem a função de produzir a urina, os ureteres, que promovem o escoamento da urina para a a 

bexiga, a bexiga, que promove o seu armazenamento e, por fim, a uretra, que promove a sua eliminação. Não 

obstante, o Sistema Nervoso Autónomo e somático, os neurotransmissores, os esfíncteres e o músculo detrusor, 

são também imprescindíveis na manutenção da continência. Há a ‘intervenção de fibras sensoriais aferentes, 

simpáticas de armazenamento, parassimpáticas de esvaziamento, somáticas eferentes e reflexos medulares, do 

tronco cerebral e controlo voluntário cortical.’ 58,59,63 

A micção é o resultado de duas fases que alternam entre si, o enchimento da bexiga e o seu esvaziamento, 

sendo que a junção vesico-esfincteriana possibilita a sua realização de forma equilibrada. 59,63 

Na fase de enchimento, a bexiga enche de urina através dos ureteres e a pressão da uretra mantém-se 

elevada para que não ocorram perdas de urina. Nesta fase, estão inibidos os reflexos da micção, através da 

inibição vesical por meio da estimulação simpática e inibição da estimulação parassimpática, ou seja, dá-se um 

relaxamento do músculo detrusor e o encerramento do esfíncter. Além disso, estão ativados os mecanismos de 

enchimento vesical através da estimulação esfincteriana. 62-64 

Relativamente à fase de esvaziamento, quando a quantidade de urina atinge cerca de 200-400 mL, são 

enviados sinais ao Sistema Nervoso para que se dê a micção. Ocorre ativação dos reflexos da micção através da 

estimulação vesical parassimpática e inibição dos reflexos de enchimento, através da atividade esfincteriana. 

Deste modo, o músculo detrusor contrai e o esfíncter relaxa, permitindo o esvaziamento completo da bexiga sem 

interrupções. 58,64 
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Na IU, o que acontece são desequilíbrios que alteram o armazenamento e os mecanismos de continência, 

que se podem dar através de: 

•   ‘Anomalias na Bexiga’: 

o   ‘Hiperatividade do músculo detrusor, contrações involuntárias e não inibida do músculo 

vesical’; 

§   Causas neurogénicas: AVC, Parkinson, Esclerose Múltipla – Hiperreflexia do 

detrusor; 

§   Causas Não Neurogénicas: Obstrução vesical, cálculos renais, tumores vesicais, 

cistites – Instabilidade do detrusor; 

o   ‘Reduzida compliance’; 

§   Causas neurogénicas: Lesão medular, fibrose, lesão dos nervos periféricos – 

Diminuição da capacidade vesical; 

•    ‘Anomalias do Esfíncter’: 

o   ‘Deficiência Intrínseca do Esfíncter’; 

§   Cirurgias pélvicas prévias; 

§   Patologias neurológicas; 

o   ‘Hipermobilidade da uretra’; 

§   Partos ou cirurgias pélvicas prévias; 

§   Obesidade; 

§   Alterações hormonais. 59 

 

3.5.   Tipos de Incontinência Urinária 

3.5.1.   Incontinência Urinária Noturna 
Este tipo de IU ocorre em pessoas com idade mais avançada, embora possa também ocorrer nas faixas 

etárias inferiores, e caracteriza-se como sendo uma perda de urina durante o período noturno, mais 

concretamente durante o sono. Está presente quando o utente refere que se levanta mais do que uma vez da cama 

para urinar, quando há uma produção de urina superior a 0,9 ml/min ou superior a 33% da produção de urina 

diurna. 56,57 

Existem algumas causas que levam a uma maior produção de urina noturna, como ingestão de líquidos 

antes de dormir, ingestão de bebidas diuréticas, como café ou álcool, ou distúrbios do sono. O aumento da 

produção da vasopressina também pode ser um fator desencadeante. Além disso, a IU Noturna está associada a 

uma diminuição da capacidade vesical, a uma hiperatividade do músculo detrusor que derivam do processo de 

envelhecimento. Relativamente às co-morbilidades, é mais comum em portadores de DM ou Diabetes insipidus, 

em doentes renais, em insuficientes venosos e em casos de hipoalbuminemia. 56,57 

 

3.5.2.   Incontinência Urinária de Esforço 
O sexo feminino é o principal afetado com este tipo de IU, principalmente na faixa etária mais 

avançada, sendo que o sexo masculino raramente é afetado. A IUE consiste em fugas de urina pequenas 
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despoletadas por comportamentos de risco e que têm como origem uma hipermobilidade da uretra e/ou uma 

insuficiência esfincteriana. 56,58,63 

A IUE manifesta-se no sexo feminino através da hipermobilidade uretral causada por uma fraqueza do 

pavimento pélvico ou devido a cirurgias prévias. A diminuição do nível de estrogénio, cirurgias pélvicas, 

desnervação do pavimento pélvico também podem estar na sua origem, causando deficiência esfincteriana 

intrínseca. No sexo masculino, pode dever-se ao funcionamento inadequado dos mecanismos esfincterianos, 

maioritariamente devido a prostatectomias. 56,58 

Devido a estas fragilidades, comportamentos como tossir, rir, saltar, espirrar, fazer esforços, fazer 

desporto, podem provocar pequenas perdas de urina devido ao aumento da pressão sobre a bexiga e à contração 

insuficiente do esfíncter. 56,58 

 

3.5.3.   Incontinência Urinária por Urgência  
A IUU é caracterizada por uma vontade repentina e abundante de urinar, causada por uma contração 

involuntária do músculo detrusor. Ocorre quando o paciente se queixa de um desejo súbito de urinar e é 

confirmada através da presença de contrações vesicais involuntárias verificadas através de exame urodinâmico. 
56,57 

A IUU pode ser causada por uma instabilidade detrusora ou por uma hiperatividade do músculo 

detrusor. O primeiro termo aplica-se a pacientes que apresentem contração involuntária do detrusor demonstrada 

através de exame urodinâmico, sem causas neurológicas associadas. O segundo, é despoletado por causas 

neurológicas, como Parkinson, Esclerose Múltipla, entre outros. Esta alteração ao nível do músculo detrusor 

pode ter como origem um aumento ou uma diminuição da força de contração da musculatura vesical, devido a 

cirurgia, tumores vesicais, infeções do trato urinário, entre outras causas, ou pode existir um problema de 

enchimento e armazenamento vesical. Nem sempre é possível saber qual a causa da IUU, principalmente nos 

pacientes mais idosos. 56,57 

 

3.5.5.   Outros tipos de Incontinência Urinária 
Os tipos de IU referidos anteriormente são os mais comuns, no entanto, existe também a IU por 

extravasamento, em que há perda de urina contínua e involuntária. Esta ocorre quando há uma pressão 

exacerbada do líquido e os mecanismos não são suficientes para o controlo das perdas. Neste tipo, as causas 

podem ser fístulas, défices uretrais graves ou ureter ectópico. 56,57 

Relativamente à IU funcional, tem como principais causas as alterações neurológicas, como demências, 

Parkinson, Alzheimer, Esclerose Múltipla, e ocorre normalmente em doentes institucionalizados. 57 

A IU Mista, é o resultado da combinação da IUE e da IUU, definida pela perda voluntária de urina 

devido a urgência e esforço. 58 

Quanto à bexiga hiperativa, não é um tipo de IU, mas pode ser um fator causal. É uma patologia 

caracterizada por uma contração não inibida do músculo detrusor, que ocorre antes do tempo ou depois, fazendo 

com que a pessoa tenha urgência em se deslocar à casa de banho. Muitas vezes não o consegue realizar e isso faz 

com que hajam perdas de urina. Tem uma maior incidência em mulheres, principalmente depois dos 40. 58,63 
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3.6.   Tratamento 
Nesta fase, é imprescindível um correto diagnóstico da IU para que se possa aplicar o melhor tratamento. 

Contudo, não é apenas necessário saber o tipo de IU, mas também a história clínica do paciente, as 

consequências da IU na sua vida, o seu estilo de vida, entre outros fatores, para que se possa avaliar o 

risco/benefício dos vários tratamentos disponíveis. 57 

3.6.1.   Tratamento Conservador 
O primeiro tratamento realizado é o tratamento conservador que consiste na aplicação de medidas 

suplementares que ajudam de alguma forma na recuperação da condição normal de um determinado indivíduo. 

Dele fazem parte várias medidas e procedimentos, sendo considerado essencial na abordagem terapêutica ao 

doente incontinente. 57 

Estas medidas passam pela melhoria das condições de habitabilidade do paciente através da criação de 

melhores acessos aos quartos de banho, sem que hajam barreiras físicas, ou da instalação de estruturas de 

adaptação sanitárias que tornem a tarefa mais facilitada. 57 

Nas mulheres, é muito comum a IU ter como causa complementar o excesso de peso. Como tal, uma 

das medidas consiste na diminuição do peso e na adoção de um estilo de vida mais saudável, comportamentos 

que podem ajudar a diminuir a sobrecarga que ocorre ao nível do pavimento pélvico. Foi demonstrado também 

que o tabagismo leva a um aumento da pressão abdominal, estando por isso o seu consumo desaconselhado. A 

ingestão de líquidos deve ser limitada até ao máximo de 3 horas antes de o paciente se deitar e deve-se reduzir o 

consumo de substâncias diuréticas, como o café, álcool e chá, principalmente em casos de IU ligeira. 56,57,59,62 

 A medicação que o doente toma ou as doenças associadas têm um papel preponderante na IU. Como 

tal, deve-se verificar a medicação do utente e a presença de co-morbilidades, como edema periférico e 

insuficiência cardíaca congestiva, devido à acumulação de líquidos nos membros inferiores. Neste caso, deve-se 

promover o uso de meias elásticas para permitir uma reabsorção do líquido de maneira uniforme e diminuir a 

produção de urina durante a noite. 57 

O uso de absorventes é aconselhado em alguns pacientes, consoante o estilo de vida e a disponibilidade 

dos seus cuidadores. Por um lado, constitui um elemento eficaz e ao qual muitos utentes recorrem, permitindo 

amenizar as perdas resultantes da IU. Contudo, pode também ser uma forma de mascarar a doença, impedindo 

que esta seja diagnosticada e corretamente tratada. 57,62 

Além de todas as medidas referidas anteriormente, que estão ao alcance de praticamente todos os 

doentes, existem técnicas de modificação do comportamento, que podem ser complexas e difíceis de aplicar em 

pacientes mais idosos, necessitando de uma grande motivação por parte dos mesmos. Estas técnicas têm como 

objetivo a recuperação do padrão normal de esvaziamento vesical, através de micções planeadas, onde se vão 

aumentando os tempos de intervalo. Desta forma, o paciente aprende a gerir melhor a vontade de se deslocar ao 

quarto de banho. Este tratamento é considerado em mulheres com IUE leve a moderada, em que não tenha sido 

realizada cirurgia. 57,62 

A IU resulta inúmeras vezes do enfraquecimento dos músculos do pavimento pélvico e do músculo 

detrusor. O treino muscular desta zona possibilita uma melhoria elevada nos sintomas da IU e pode ser 

conseguido através da aplicação de técnicas de bio-retroalimentação e electroestimulação. Os exercícios e as 

medidas aplicadas, como os exercícios de Kegel, ajudam no restabelecimento de um movimento uretral 

adequado e ajudam a que o paciente ganhe algum controlo da função urinária. Fazem com que, face aos esforços 
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realizados, a resposta muscular se torne rápida e coordenada. Os exercícios do pavimento pélvico são 

considerados o tratamento de primeira linha em mulheres com IUE leve a moderada e consistem em esquemas 

pré-definidos. Tais como, 3 séries de 8-12 contrações durante 6-8 segundos, 3-4 vezes por semanas, durante 15-

20 semanas. 57,59,62 

 

3.6.2.   Tratamento Farmacológico 
No tratamento farmacológico, os riscos/benefícios devem ser avaliados devido aos efeitos secundários 

dos fármacos disponíveis. Pelo facto de a IU ter uma etiologia bastante variável, nem sempre o tratamento 

farmacológico é suficiente e indicado, devendo ser selecionado de acordo com o historial do paciente. 

Relativamente à IUE, o seu tratamento é preferencialmente cirúrgico, embora também existam fármacos 

disponíveis para tratamento farmacológico. 62,65 

 

3.6.2.1.   Tratamento da Noctúria 
Quando ocorre noctúria, a utilização de diuréticos, de análogos da desmopressina, e de estrogénios, 

pode trazer benefícios. Os diuréticos podem ser vantajosos em pacientes com co-morbilidades como o edema 

periférico. A desmopressina é importante na medida em que reduz a produção urinária e assim a frequência 

noturna. E, por fim, os estrogénios, apesar de gerarem bastante controvérsia, podem ser utilizados como 

terapêutica adjuvante, principalmente em mulheres com baixos níveis de estrogenização que possuem atrofia do 

tecido pélvico. 56,65 

 

3.6.1.2.   Tratamento da Incontinência Urinária de Urgência 
Na IUU, o tratamento com a ajuda de fármacos é mais comum, tendo um maior efeito na diminuição da 

sintomatologia. Como referido anteriormente, na fisiopatologia da IU, estão envolvidos o esvaziamento e o 

enchimento vesical, o SNsimpático, o SNParassimpático e o SNSomático, assim como neurotransmissores 

centrais e periféricos. Assim, no tratamento adjuvante da IUU podem ser utilizadas várias classes de fármacos 

que vão atuar nestes sistemas, como: 

•   Anticolinérgicos; 

•   Antiespasmódicos com ação anticolinérgica variável; 

•   Antagonistas alfa-adrenérgicos; 

•   Agonistas beta-adrenérgicos; 

•   Antidepressivos; 

•   Inibidores da síntese das prostaglandinas; 

•   Análogos da vasopressina; 

•   Outros;  

As várias classes de fármacos existentes apresentam mecanismos variados, podendo intervir na diminuição da 

contratilidade da bexiga e no aumento ou diminuição da resistência uretral. 62,65 

 Os principais fármacos utilizados na diminuição da IUU são os que possuem ação anticolinérgica 

devido à sua ação antagonista nos recetores muscarínicos presentes na parede da bexiga e que intervêm na sua 

contração. Contudo, os recetores muscarínicos não se encontram apenas na zona da bexiga, mas também em 
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outras regiões do organismo, o que faz com que haja uma inibição não seletiva desses mesmos recetores, 

resultando em efeitos anticolinérgicos que muitas vezes limitam o uso destes fármacos. Alguns dos efeitos 

adversos mais recorrentes são a secura da boca, o aumento da pressão intra-ocular, a midríase, a taquicardia, 

entre outros, razões pelas quais estão contra-indicados num elevado número de pacientes, tais como hipertensos, 

pacientes com glaucoma e insuficientes cardíacos. 65,68 

Apesar de existirem inúmeras moléculas para esta patologia, apenas foram comercializados alguns 

princípios ativos, tais como: 

•   Cloreto de Tróspio, SPASMOPLEX® (Neo-farmacêutica, S.A.): Está indicado na hiperatividade ou 

hiperreflexia do detrusor, na IUU e exerce a sua ação relaxante sobre o tecido muscular liso, 

diminuindo o tónus; 

•   Tolterrodina DETRUSITOL RETARD® (Laboratórios Pfizer, Lda.): indicado no tratamento da IUU. 

Possui seletividade para os recetores muscarínicos presentes na bexiga; 

•   Solifenacina VESICARE® (Astellas Farma, Lda.): Está indicado no tratamento sintomático da IUU, 

atuando na inibição da contração do músculo liso detrusor pela acetilcolina. 62,65,68-71 

Além dos anticolinérgicos, são também utilizados fármacos que possuem uma ação mista, isto é, que 

possuem ação anticolinérgica e espasmódica na musculatura lisa do detrusor. Exemplos desses fármacos são: 

•   Oxibutinina, DITROPAN® (Sanofi-Produtos Farmacêuticos, Lda.) : Um dos fármacos mais utilizados 

no tratamento da IUU e atua aumentando a capacidade vesical e diminuindo a frequência das 

contrações espontâneas. Possui efeitos anticolinérgicos marcados; 

•   Propiverina, MICTONORM OD® (Apogepha Arzneimittel Gmbh) : Combina os efeitos 

anticolinérgicos juntamente com a ação antagonista do cálcio; 

•   Flavoxato, URISPAS® (Jaba Recordati, S.A.) : Atua no relaxamento das fibras musculares lisas do 

detrusor, ação antiespasmódica.  62,65,68,72-74 

No que diz respeito aos antidepressivos, o único fármaco utilizado para o tratamento desta patologia foi a 

Imipramina, TOFRANIL®	   (Amdipharm Limited), devido às suas marcadas propriedades anticolinérgicas. 
62,65,66,68 

O Baclofeno, LIORESAL® (Novartis Farma – Produtos Farmacêuticos, S.A.), relaxante muscular de ação 

central, pode atuar na IUU através dos seus efeitos indiretos, que se traduzem numa melhoria da capacidade 

vesical. 65,68,75 

A toxina botulínica constitui um tratamento promissor, embora tenha um custo elevado. Devido à sua ação 

inibidora na libertação de acetilcolina e outros neurotransmissores na fenda sináptica, promove uma menor 

contração do detrusor e uma atrofia muscular no local de injeção. 65,68 

Os antagonistas alfa-adrenérgicos, os agonistas beta-adrenérgicos e os inibidores da síntese das 

prostaglandinas podem ser vantajosos em situações muito específicas de IU, embora ainda não existam muitos 

estudos que o comprovem. 65,68 
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3.6.1.3.   Tratamento da Incontinência Urinária de Esforço 
Neste tipo de IU, os agonistas alfa-adrenérgicos e os antagonistas beta-adrenérgicos estão também em 

fase de desenvolvimento e não há ainda muitos estudos que comprovem a sua eficácia no tratamento desta 

patologia. 56,65 

A Imipramina, TOFRANIL® (Amdipharm Limited) pode ser usada pelas mesmas razões referidas para 

a IUU e a Duloxetina CYMBALTA® (Eli Lilly Nederland, B.V.) mostrou ter um efeito significativo no 

esfíncter aquando a fase de enchimento e esvaziamento. Além disso, um aumento da capacidade vesical também 

está demonstrado. 56,65-67 

 

3.6.3.   Cirúrgico 
Nem sempre o tratamento farmacológico e as medidas conservadoras permitam ao utente recuperar ou 

melhorar a sua condição de continente. Como tal, a cirurgia pode estar indicada nestas situações ou em casos de 

IUE moderada a severa. 57,59 

O objetivo da cirurgia é, efetivamente, aumentar a resistência uretral, de forma a impedir as fugas de 

urina e de forma a permitir um esvaziamento vesical completo a baixas pressões uretrais. Existem vários tipos de 

cirurgia que podem ser realizados, consoante o tipo e a gravidade da IU em questão, como: 

•   Processos de desnervação e neuromodulação das raízes sagradas; 

•   Esfincterotomia; 

•   Ampliação vesical; 

•   Derivação urinária. 57,59 

 

4.   Conclusão 
A IU continua associada a um grande estigma social. O objetivo deste trabalho consiste em, acima de tudo, 

mostrar aos doentes com IU que este tema não é um assunto tabu, que existe a possibilidade de o seu bem-estar 

interior ser recuperado, assim como a sua autoestima, o seu conforto e a sua segurança.  

A IU é uma doença subestimada e, na sua fase inicial, tende a ser ignorada com medidas que encobrem a 

sua presença. É um problema higiénico de saúde pública, com grande impacto na rotina dos doentes e que 

compromete acima de tudo as suas relações sociais. 

O desenvolvimento deste tema teve um resultado bastante positivo. Nem sempre é fácil falar abertamente 

destas doenças e dos seus sintomas aos utentes, no entanto, através do desenvolvimento do panfleto informativo, 

essa tarefa foi facilitada, o que permitiu criar uma maior relação de proximidade e abertura face a esta temática. 

O importante no meu parecer, foi poder deixar os utentes mais alerta para os sintomas, tratamentos e 

medidas que podem aplicar diariamente e sinto que esse objetivo foi atingido.  
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Anexos 
 

Anexo I – Cronograma das atividades desenvolvidas na Farmácia Matos 
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Anexo II – Planta da Farmácia Matos 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 

 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 1: Planta da Farmácia Matos 
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Anexo III – Esquema da receção de encomendas na Farmácia Matos 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 

 
	  
	  

Figura 2: Esquema da receção de encomendas na Farmácia Matos 
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Anexo IV – Valores de referência da pressão arterial 

 
 Pressão Diastólica Pressão Sistólica 

Normal 80 Até 120 

Pré-hipertensão 80-89 120-139 

Hipertensão arterial estádio 1 90-99 140-159 

Hipertensão arterial estádio 2 >100 >160 

	  
	  

 

 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 3: Valores de referência da pressão arterial29 
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Anexo V – Certificados de Formações Realizadas 
	  
	  
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Certificados das formações frequentadas 
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Figura 4: Certificados das formações frequentadas 
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Anexo VI – Campanhas de Marketing desenvolvidas 
	  

	  

Figura 5: Campanhas de marketing desenvolvidas 
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Anexo VII – Folheto informativo desenvolvido acerca da Doença Venosa Crónica 
 

 
 
 

Figura 6: Folheto informativo desenvolvido acerca da Doença Venosa Crónica Crónica 
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Anexo VIII – Questionário elaborado acerca da Doença Venosa Crónica 
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Figura 7: Questionário elaborado acerca da Doença Venosa Crónica 
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Anexo IX – Diagnóstico da Doença Venosa Crónica 
 
	  
	  
	  

	   	  

Figura 8: Diagnóstico da Doença Venosa Crónica 38 
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Anexo X – Classificação Clínica, Etiológica, Anatómica e Patológica da Doença Venosa 
Crónica 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

C: 

Classificação 

Clínica 

0 Ausência de sinais ou sintomas E: 

Classificação 

Etiológica 

C Congénita 

 1 Telangiectasia ou veias reticulares  S Secundária 

 2 Varizes tronculares  P Primária 

 3 Edema, de etiologia exclusivamente venosa   N Sem etiologia 

identificada 

 4a Pigmentação ou eczema A: 

Classificação 

Anatómica 

S Superficial 

 4b Lipodermatosclerose ou atrofia branca  P Perfurante 

 5 Úlcera venosa prévia, atualmente cicatrizada  D Profunda 

 6 Úlcera venosa ativa  N Sem localização 

identificada 

 S Sintomático, incluindo dor, sensação de peso ou 

aperto, irritação cutânea, cãibras musculares 

P: 

Classificação 

Patofisiológica 

R 

 

Refluxo 

 A Assintomático  O Obstrução 

    R-O Refluxo e Obstrução 

    N Sem processo 

patofisiológico 

identificado 

Figura 9: Classificação CEAP da Doença Venosa Crónica 45 
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Anexo XI – Resumo dos medicamentos mais utilizados na Doença Venosa Crónica 
	  

	  

Medicamento Forma 
Farmacêutica 

Composição Indicação Posologia Ação 

Capilarema 
 

MNSRM 

Comprimido Aminaftona Tratamento de 
situações nas quais as 
estruturas e funções 
dos vasos 
sanguíneos estão 
alteradas 

1 comprimido 
duas vezes ao dia 
para dose de 
manutenção 

Normaliza os vasos 
sanguíneos, diminui a 
obstrução e melhora a chegada 
do sangue em quantidade 
suficiente para promover a 
oxigenação muscular 

Daflon 500® 
 

MNSRM 

Comprimido Fração flavonóica 
purificada 
micronizada, permite 
uma absorção mais 
rápida e uma maior 
biodisponibilidade da 
diosmina e da 
hesperidina 

Tratamento dos 
sintomas e sinais 
associados à 
insuficiência venosa 

1 comprimido 2 
vezes ao dia 

Minimiza a distensibilidade 
venosa e promove a circulação 
sanguínea, diminui a 
fragilidade capilar e faz com 
que a permeabilidade fique 
restaurada 

Venotop® 
 

MNSRM 

Comprimido Escina Tratamento da 
insuficiência venosa 
crónica e 
minimização dos 
sintomas associados 

1 comprimido 2 
vezes ao dia 

Redução da permeabilidade 
vascular e diminuição da 
atividade das enzimas 
lisosómicas, que têm atividade 
aumentada na DVC 

Venoparil® 
 

MNSRM 

Gel Escina e salicilato de 
dietilamina 

Alívio sintomático 
dos sintomas da 
insuficiência venosa 
crónica e aguda 

Aplicar 1/2 vezes 
por o gel na 
perna de baixo 
para cima 

 

Venex® 
 

MNSRM 

Comprimido Diosmina  Toma única de 1 
comprimido de 
900 mg por dia 
ou toma 
fraccionada 

A diosmina possui um efeito 
venotónico e venoprotetor, 
reduzindo a permeabilidade 
capilar, e reduz os níveis das 
enzimas responsáveis pela 
metabolização dos 
mucopolissacáridos no tecido 
venoso; 

Doxi-om® 
 

MNSRM 

Comprimido Constituído por 
dobesilato de cálcio 
mono-hidratado 

Insuficiência venosa 
crónica dos membros 
inferiores e todos os 
sinais associados 

500 mg ou 
1000mg em dose 
única ou 
fracionada; 

Regula a permeabilidade 
vascular e melhora a 
resistência venosa 

Antistax® 
 

MNSRM 

Comprimido Medicamento à base 
de plantas, 
constituído por 
extrato de Vitis 
vinífera L.; 

Tratamento de 
sintomas associadas à 
insuficiência venosa 
crónica 

1 a 2 
comprimidos por 
dia; 

Fluxo sanguíneo microvascular 
melhorado e redução do edema 

Cyclo 3® 
 

MNSRM 

Cápsula Extrato seco de 
Ruscus aculeatus, 
hesperidina metil 
chalcona e ácido 
ascórbico; 

Tratamento de 
sintomas relacionados 
com insuficiência 
venolinfática e 
sintomas 

3 cápsulas por 
dia; 

Atua sobre a circulação 
linfática e tem ação 
vasculoprotetora 

Venosmil® 
 

MNSRM 

Cápsula Constituído por 
hidrosmina; 

Tratamento 
sintomático da 
insuficiência venosa 
crónica dos membros 
inferiores 

1 cápsula, 3 
vezes ao dia; 

Reduz a permeabilidade 
capilar, diminui a viscosidade 
do sangue, melhora o fluxo 
linfático 

Venosmil Gel® 
 

MNSRM 

Gel Hidrosmina Tratamento tópico 
adjuvante das 
manifestações de 
insuficiência venosa 
crónica 
 

aplicar o gel na 
zona afetada, 
com fricção 
ligeira, 3 a 4 
vezes ao dia.  
 

Reduz a permeabilidade 
capilar, induz a contração da 
musculatura lisa, melhora o 
fluxo linfático 

Figura 10: Medicamentos mais utilizados na Doença Venosa Crónica 46-55 
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Anexo XII – Resultado do Questionário realizado 

	  
	  

	  
	  

	   	  
Figura 11: Resultados gerais do questionário realizado 
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Figura 12: Resultados gerais do questionário realizado 
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Figura 12: Resultados individuais do questionário realizado 
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Anexo XIII – Panfleto desenvolvido acerca da Incontinência Urinária 

	   	   Figura 13: Panfleto desenvolvido acerca da Incontinência Urinária 
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Resumo 

	  
Este relatório é o resultado de um estágio profissionalizante na vertente de Farmácia Hospitalar, realizado de 

12 de Setembro de 2016 a 4 de Novembro de 2016 nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Centro Hospitalar 

do Baixo Vouga, em Aveiro.    

Ao longo das oito semanas deste estágio passei pelos vários setores dos serviços farmacêuticos sob orientação 

da Dr.ª Cristina Mautempo. Durante este período, assimilei muita informação e tentei, na medida do possível, fazer 

a ligação do meu conhecimento teórico e prático e a prática diária propriamente dita.     

O estágio em Farmácia Hospitalar foi uma ferramenta bastante importante para a minha formação enquanto 

futura farmacêutica e permitiu-me adquirir conhecimentos que de outra forma seriam difíceis de conseguir. Desde 

a seleção e aquisição de medicamentos, à verificação de prazos de validade e elaboração de etiquetas de 

identificação para os diversos medicamentos, aprendi muito e percebi a base do seu funcionamento e necessidade 

de organização diária, assim como o contributo de todos os funcionários para que tudo corra conforme planeado. 

Como tal, neste documento falo de uma forma geral das características do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, 

Entidade Pública Empresarial, da organização e gestão do serviço farmacêutico,  dos sistemas de distribuição de 

medicamentos, da sua produção e controlo, das várias Comissões existentes no  Centro Hospitalar e das atividades 

que desenvolvi, entre outros assuntos.
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Introdução 

	  
Segundo o Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962, a farmácia hospitalar define-se como ‘o conjunto 

de atividades 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 ação de investigação científica 

e de ensino que lhes couber.’ Como tal, os serviços farmacêuticos hospitalares possuem uma importante e 

indispensável função nos cuidados de saúde diariamente prestados aos utentes.1 

Os serviços farmacêuticos hospitalares constituem departamentos com autonomia técnica, ainda que sujeitos 

a orientação por parte dos órgãos de administração do respetivo hospital, e a sua direção deverá ser assegurada 

obrigatoriamente por um farmacêutico com a categoria de Diretor de Serviço. De uma forma geral, é a equipa que 

faz parte deste serviço que faz a seleção, a aquisição e a armazenagem de medicamentos, que faz chegar 

diariamente a medicação aos utentes e que promove a dispensa de medicamentos em ambulatório, entre outras 

funções determinantes.1,2 

Desde o início do meu percurso no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas que este estágio foi uma 

opção, por saber que seria uma contribuição para a minha evolução enquanto estudante de farmácia e 

posteriormente farmacêutica e por querer viver de perto esta realidade e perceber toda a logística envolvida.  

O meu período de estágio foi de 12 de Setembro de 2016 a 4 de Novembro de 2016 e teve a duração de 2 

meses, nos quais fui orientada pela Dr.ª Cristina Mautempo. Durante estas 8 semanas, tive a vantagem de estar 

cada semana com um farmacêutico diferente, o que me permitiu adquirir conhecimentos mais consistentes acerca 

das funções que cada um desempenhava.  
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1.   Características Gerais do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E. P. E.  
O local onde realizei o meu estágio foi o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Entidade Pública Empresarial 

(CHBV) e, pelo Decreto-Lei (DL) n.º 30/2011, de 2 de Março, este resulta da fusão de 3 unidades hospitalares do 

Distrito de Aveiro e possui o Número de Identificação de Pessoa Coletiva que se segue: 510 123 210. Dele fazem 

parte, o Hospital Infante D. Pedro, E. P. E (Aveiro), que é também a Sede Social do CHBV, o Hospital Distrital 

de Águeda e, por último, o Hospital Visconde de Salreu, em Estarreja, como podemos observar na Figura 1.3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.   Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E. P. E. – Aveiro 

A sede do CHVB na Unidade de Aveiro, anteriormente designada por Hospital Infante D. Pedro, localiza-se 

na Avenida Artur Ravara, na Freguesia da Glória-Vera Cruz, em Aveiro, com o Código Postal 3814-501. Os 

concelhos abrangidos por este centro hospitalar são vários, Águeda, Albergaria-a-Velha, Ílhavo, Oliveira do 

Bairro, Murtosa, Vagos, Estarreja e Server do Vouga.4 

Figura 1 - Unidades Hospitalares 



Relatório de Estágio Profissionalizante 
2016/2017 
	  

	   3	  

2. Farmácia Hospitalar 
De entre as funções que a equipa da farmácia hospitalar realiza, podemos destacar, segundo o Manual da 

Farmácia Hospitalar: 

•   Gestão (seleção, aquisição, armazenagem e distribuição) do medicamento; 

•   Gestão de outros produtos farmacêuticos (dispositivos médicos, reagentes, etc); 

•   Implementação e monitorização da política de medicamentos definida no Formulári Nacional de 

Medicamentos (FNM) e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT); 

•   Gestão dos medicamentos experimentais e dos dispositivos utilizados para a sua administração; 

•   Apoio técnico aos serviços de análises, de esterilização de sangue ou outros que dele careçam; 

•   Cooperação na ação médica e social, tanto curativa, como recuperadora ou preventiva e a gestão da 

segunda maior parcela do orçamento do Hospital.2,5 

Relativamente aos serviços farmacêuticos hospitalares (SFH) do CHBV, estes têm autonomia administrativa 

o que facilita a comunicação e permite a resolução de problemas de forma mais atempada, promovendo uma 

proximidade que se vê importante e cada vez mais necessária. 

 
2.1.  Serviços Farmacêuticos 
Os serviços farmacêuticos (SF) do CHBV situam-se no rés-do-chão do Bloco 6/8 e são de fácil acesso interno 

e externo. Tal como pressuposto, todas as áreas que englobam os SF, como o ambulatório e armazém, encontram-

se no mesmo piso.2 

Relativamente à sua proximidade com os demais serviços, o ideal seria os SF encontrarem-se próximos dos 

que exigem uma relação prioritária, tais como, o atendimento público, o hospital de dia, o bloco de partos, o 

internamento e as consultas externas, o que permitiria integrar o circuito normal dos doentes que necessitassem de 

medicamentos em ambulatório, facilitando a sua deslocação. Contudo, não é possível estar próximo de todos os 

serviços tendo em conta o espaço e condições existentes. 2 

Atualmente, existem aproximadamente 500 camas no serviço de internamento do CHVB (Aveiro, Estarreja e 

Águeda), sendo vários os serviços clínicos (SC) presentes. São eles, a Cardiologia, a Cirurgia, as Especialidades 

Médicas (Neurologia e a Unidade de AVC), as Especialidades Cirúrgicas (Urologia, a Otorrinolaringologia, a 

Oftalmologia e a Estomatologia), a Infecciologia, a Pneumologia, o Bloco Operatório, as Medicinas I, II e III, a 

Ortopedia, a Psiquiatria, a Obstetrícia, a Ginecologia, a Pediatria, a Unidade de Cuidados Intermédios Neonatal 

(UCIN), a Unidade de Cuidados Intensivos de Cardiologia (UCIC) e a Medicina Intensiva. O centro hospitalar 

dispõe ainda de serviços como a Consulta Externa, o Hospital de Dia das várias especialidades, a Medicina Física 

e de Reabilitação, o Serviço de Sangue, a Imagiologia, a Anatomia Patológica, a Urgência Geral e Pediátrica e os 

serviços de medicina de Águeda e Estarreja. 

 

2.2.  Áreas Funcionais dos Serviços Farmacêuticos do CHBV 
A planta dos SFH do CHBV pode ser consultada no Anexo I deste documento e estes são constituídos pelas 

seguintes áreas funcionais: 

•   Gabinete da direção; 

•   Gabinete administrativo; 

•   Gabinete dos farmacêuticos; 
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•   Gabinete do ambulatório; 

•   Zona de receção e verificação de encomendas/Armazém; 

•   Sala de distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU), sala de preparação de gavetas para o 

Kardex® e preparação de malas de urgência; 

•   Sala dos ensaios clínicos e armazenagem de citotóxicos (CTX); 

•   Cofre de estupefacientes e psicotrópicos (MPE); 

•   Laboratório de manipulados/ Sala de reembalagem; 

•   Instalações sanitárias; 

•   Zona comum, onde se encontram os cacifos;  

•   Arrumações. 

 

2.3.  Horário de Funcionamento 
Os SFH do CHBV funcionam todos os dias úteis, sem pausa para almoço, das 08h30 às 19h00 e ao Sábado 

iniciam as suas funções às 09h00 e terminam às 13h00. De forma a assegurar que todos os SC seguem com igual 

normalidade, e para colmatar falhas de medicamentos que possam surgir ou resolver situações de urgência, 

possuem ainda um regime de prevenção que funciona das 19h00 até à 00h00 nos dias úteis e ainda das 13h00 à 

00h00 de Sábado e das 08h30 à 00h00 de Domingo.  

O atendimento em regime de ambulatório, inicia-se às 08h30 e termina por volta das 19h00, de Segunda a 

Sexta.  

 

3.   Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

3.1.  Gestão de Recursos Humanos 
Os SFH são constituídos por uma vasta equipa de funcionários, onde se encontram farmacêuticos, técnicos de 

diagnóstico e terapêutica (TDT), administrativas e ainda assistentes operacionais (AO).  

Contam com a Diretora de Serviço, Drª. Isabel Rosete, e uma equipa de 7 farmacêuticos, a Drª. Filipa Loreto, 

o Dr. Ricardo Leitão, a Drª. Cristina Mautempo, a Drª. Patrícia Barbosa, a Drª. Ana Rocha, a Drª. Michele Martins 

e a Drª. Cristina Pires. Fazem ainda parte desta equipa 9 TDT, 2 funcionárias administrativas e 6 AO.  

O Diretor de Serviço tem como função coordenar e representar o serviço junto do conselho de administração 

(CA), integrar a CFT e participar ou delegar participação nas restantes comissões técnicas existentes no hospital, 

elaborar o plano de atividades, organizar e planear o serviço, distribuir funções, cumprir e fazer cumprir a 

legislação relativa às atividades hospitalares e à assistência farmacêutica e apresentar o relatório das ações 

desenvolvidas.5 

Todos os restantes farmacêuticos hospitalares (FH) têm funções relacionadas com as várias áreas do 

medicamento, tais como a preparação de medicamentos manipulados, os ensaios clínicos, a validação das 

prescrições médicas das várias especialidades, o atendimento, a dispensa de MPE, entre outros.  

Os TDT estão envolvidos na reposição de stocks dos vários serviços por níveis, previamente validados pelo 

FH, e na DIDDU. Relativamente aos AO, estes são os responsáveis por receber e armazenar as encomendas 

diariamente, por transportar as várias malas e stocks para os respetivos serviços e por identificar e preparar os 

medicamentos destinados a DIDDU com antecedência.  
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3.2.  Gestão de Recursos Económicos 

Para os SFH está definido um plafond mensal, calculado com base nos consumos médios mensais do ano 

anterior, que regula o orçamento da farmácia durante o mês corrente. Qualquer aumento de encargos ou 

necessidades tem de ser submetido ao parecer do CA, que tomará uma decisão.  

 

3.3.  Sistema Informático 

É utilizado o GHAF – Gestão Hospitalar, Armazém e Farmácia, programa desenvolvido pela empresa ST+I, 

Serviços Técnicos de Informática. Este sistema permite que todos os profissionais que deste serviço fazem parte 

consigam exercer as suas funções, assim como a verificação de lotes e prazos de validade (PV), a gestão de 

encomendas, a validação da prescrição, o controlo de stocks, entre outras. 

 

3.4.  Gestão de Existências 

A gestão de existências é realizada através do programa informático referido anteriormente e tem dois 

principais objetivos, garantir que não falta medicação aos pacientes no tempo previsto e não ter medicação em 

demasia no armazém. Este processo engloba várias fases e vai desde a seleção do medicamento até à sua 

administração ao doente, passando pela seleção, aquisição, armazenagem e distribuição. 2 

É definido um limite mínimo que se designa por ponto de encomenda de um determinado medicamento, e 

quando este for atingido o sistema informa o responsável por essa gestão. O ponto de encomenda é um parâmetro 

dinâmico e estimado. Há a possibilidade de consultar, aquando a realização da encomenda, a quantidade pedida 

anteriormente. Posteriormente, é gerada, se necessário, uma nota de encomenda que será validada pelo 

farmacêutico responsável no momento. É também feito um inventário anualmente, que a qualquer momento pode 

sofrer novas contagens se assim for necessário, de forma a gerir da melhor forma os vários produtos existentes e 

verificar falhas possíveis. 

 

3.5.  Seleção 

A seleção do medicamento é um processo que deve assegurar uma terapêutica racional e implicar a escolha 

de medicamentos com evidência e eficácia clínica demonstrada, baixa toxicidade, maior comodidade posológica 

e menor custo, ainda que a qualidade precise de ser salvaguarda. Uma seleção racional é um fator imprescindível 

em ambiente hospitalar devido ao grande mercado farmacêutico, o que só pode ser atingido com o seguimento 

eficaz de políticas e protocolos terapêuticos.7 

A seleção é feita com base no FNM e os medicamentos usualmente presentes na farmácia são os que constam 

deste formulário. Há ainda a possibilidade de utilização de adendas ao formulário, que envolvem o CA e a CFT e 

devem estar permanentemente disponíveis para consulta.6,7 

 Em algumas situações, surge a necessidade de fazer um pedido extra-formulário, que consiste na utilização 

de um medicamento específico para um determinado tratamento ou patologia, que não consta do FNM, ou até 

mesmo um medicamente recentemente introduzido no mercado que justifique uma melhoria da qualidade de vida 

do visado. É feito um pedido extra-formulário, que pode ou não ser apresentado à CFT. Caso seja necessária a sua 

apresentação, esta dará um parecer que aprova ou não o uso do medicamento com a respetiva justificação da 

decisão. Podemos observar um exemplo desse pedido no Anexo II deste documento.2,6 
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3.5.1.   Funções do Formulário Hospitalar do Medicamento 

O formulário por onde os profissionais se regiam anteriormente era o Formulário Hospitalar Nacional do 

Medicamento, no entanto, atualmente, o documento regente é o FNM. Este encontra-se no site da Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P (INFARMED) e está ainda em desenvolvimento.  

Este formulário consiste numa publicação oficial elaborada pela comissão técnica especializada do 

INFARMED e tem como função fazer uma seleção dos medicamentos mais aconselháveis para uso hospitalar, 

harmonizando as várias fontes de informação existentes. A sua utilização é de cariz obrigatório pelos prescritores 

dos hospitais integrados no Sistema Nacional de Saúde, segundo o Despacho nº 13885/2004. Não deve ser visto 

como um sistema coercivo da prescrição, pois é passível de sofrer alterações através das chamadas adendas ao 

formulário. 6, 7 

Neste documento, os medicamentos estão divididos consoante o grupo farmacoterapêutico e no início de cada 

grupo existe um breve resumo com a informação mais relevante de cada um, orientando o prescritor e promovendo 

uma maior disciplina terapêutica, com informações claras e concisas, sendo um instrumento indispensável na 

política do medicamento. 6,7 

 

3.6.  Aquisição 
Relativamente à aquisição, existem vários procedimentos. Segundo o DL N.º 18/2008 de 29 de Janeiro, a 

aquisição de bens ou serviços deve ser precedida de vários procedimentos. Os mais utilizados no CHBV são, o 

Concurso Público, Concurso Público com visto do Tribunal de Contas, Ajuste Direto Simplificado, Ajuste Direto 

e Acordo de Quadro e devem ser realizados pelo SF.2,8 

A aquisição de medicamentos através do Acordo de Quadro diz respeito a medicamentos que constem no 

catálogo e é obrigatoriamente realizada pela SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E., 

cabendo aos centros hospitalares a obrigação de comunicar a quantidade de medicamentos que necessitem para 

um ano. Este catálogo pertence à Administração Central de Sistemas de Saúde e contém propostas de diferentes 

fornecedores para o respetivo medicamento, permitindo a aquisição do que oferece o preço mais baixo e se adequa 

ao pedido em questão. Caso hajam preços iguais, a decisão é feita por sorteio e é realizada a nota de encomenda, 

que pode ser consultada no Anexo III do presente documento.9,10 

Relativamente ao Ajuste Direto Simplificado, este procedimento é utilizado quando o montante não ultrapassa 

os 5.000,00€, ao contrário do Ajuste Direto, em que o montante pode atingir o valor de 75.000,00€. Por fim, 

recorre-se ao Concurso Público quando os valores estão entre 75.000,00€ e 350.000,00€. Para valores superiores, 

o Concurso Público deve ser acompanhado de um visto do Tribunal de Contas. 

 

3.6.1.   Autorização de Utilização Especial  
A este ponto dizem respeito os medicamentos que não possuam uma autorização de introdução no mercado 

(AIM) e para os quais não exista uma alternativa terapêutica válida e também os medicamentos com AIM que não 

tenham avaliação farmacoeconómica realizada pelo INFARMED. Para que seja permitida a sua aquisição através 

do Catálogo de Aprovisionamento Público de Saúde é necessário que a sua utilização seja aceite previamente. 

Para o primeiro caso, é realizado um pedido de AUE dirigido ao INFARMED, que deve ser submetido 

anualmente durante o mês de Setembro para vigorar no ano seguinte, devendo referir as quantidades do 

medicamento necessárias para esse ano. Posteriormente, o INFARMED avalia o pedido de AUE, comunica a 
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decisão às entidades requerentes e Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, incluindo a identificação dos 

medicamentos e o número de unidades autorizadas. Relativamente ao segundo, o Diretor do SC apresenta uma 

proposta, a CFT aprova (Anexo IV), o Diretor Clínico e Presidente da CFT assinam e o pedido é remetido ao 

INFARMED que posteriormente avaliará os pedidos de AUE e comunicará a decisão, o número de medicamentos 

autorizados e as suas quantidades. O INFARMED comunica ainda aos Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde, os medicamentos autorizados, quantidades e os preços máximos de aquisição, que vão servir como preços 

base.9,11 

 

3.7.  Receção e conferência de produtos adquiridos 
Esta etapa engloba vários processos e inicia-se com a receção e o desempacotamento das remessas vindas do 

exterior, seguida da conferência de guia de remessas e introdução no sistema de gestão de stocks. Concretamente, 

no CHBV, a receção da encomenda realiza-se numa das zonas do armazém com acesso direto ao exterior e envolve 

os passos enunciados na Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na conferência da encomenda são verificados o PV, a quantidade recebida, a forma farmacêutica, o princípio 

ativo, a dosagem, o lote, o fornecedor e o preço. O farmacêutico responsável pela receção de encomendas confirma 

todos os dados anteriormente revistos pelo AO. Os produtos termolábeis têm prioridade na sua receção de forma 

a garantir a sua estabilidade.2 

Excecionalmente, a conferência de hemoderivados, os gases medicinais e de estupefacientes envolve um 

processo de conferência diferente.  Relativamente aos hemoderivados, os boletins de análise e os certificados de 

aprovação emitidos pelo INFARMED, ficam arquivados junto com a respetiva fatura em dossiers específicos.2 

Posteriormente, todos os produtos que não apresentem os devidos acondicionamentos ou não correspondam 

à nota de encomenda são devolvidos e é feito o contacto com o fornecedor de forma a regularizar a situação. 

 

3.8.  Armazenagem dos Produtos/ Prazos de Validade 
Segundo o que consta no Manual de Farmácia Hospitalar, ‘os medicamentos e outros produtos devem ser 

armazenados de forma a garantir as condições necessárias e adequadas de espaço, luz, temperatura, humidade e 

Figura 2 - Processo de Receção de Encomendas 
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segurança’, havendo para isso forma de controlar e registar a temperatura e a humidade regularmente, através de 

um alarme automático de temperatura.2 

Todas as prateleiras e gavetas estão devidamente rotuladas e os medicamentos são arrumados por ordem 

alfabética no respetivo sistema de distribuição. Existem vários sítios de armazenagem no CHVB, o armazém geral 

(Anexo VI) onde se arrumam os produtos que possuem um maior volume, que cheguem em quantidades elevadas, 

e os produtos de frio. Existem ainda as gavetas deslizantes, os armários deslizantes e a sala de preparação de 

DIDDU. De cada vez que um medicamento é arrumado, é seguido o princípio do PV ou FEFO (first expire, first 

out).2 

No CHVB, os medicamentos possuem especificidades diferentes e como tal são armazenados de forma 

diferente. Temos como exemplo, os produtos de refrigeração que são armazenados nos frigoríficos 

correspondentes (Anexo VII), os CTX (Anexo VIII), os MPE (Anexo IX), os hemoderivados, os gases medicinais 

e os medicamentos usados em ensaios clínicos (Anexo X) que são armazenados em locais apropriados como se 

mostra nas figuras, cumprindo assim a legislação em vigor.  

Todos os meses é impressa uma lista dos vários medicamentos existentes nos SF através do GHAF (Anexo 

XI), onde se vão sinalizar os medicamentos que possuem PV a terminar um mês depois dessa data. Esses 

medicamentos são então sinalizados com uma etiqueta vermelha a informar de que o PV se aproxima do fim. 

Durante este período o objetivo é permitir um melhor escoamento do produto para que o PV não seja atingido.  No 

mês seguinte, todos os medicamentos sinalizados são revistos e caso hajam medicamentos fora do PV estes 

tornam-se obsoletos. Caso algum medicamento apresente algum dano, este é também designado de obsoleto.  

Este ponto, é importantíssimo ao nível da gestão dos recursos económicos e permite aos SF gerirem de forma 

adequada o serviço e prevenir que qualquer medicamento atinja o seu PV e chegue ao paciente. 

 

4.    Sistemas de Distribuição de Medicamentos 
A distribuição do medicamento constitui um passo fulcral no circuito do medicamento. Sem este, a terapêutica 

não é conseguida, e para isso é necessário proceder à sua distribuição através das mais variadas formas. Este passo, 

tem o objetivo de fazer chegar aos doentes a medicação prescrita com o menor erro possível para que a sua 

administração seja correta e permite uma gestão de stocks mais eficiente. Possui várias vantagens, como a 

diminuição de erros ao nível da administração de medicação não prescrita, a troca da via de administração, a 

administração de uma dose errada, entre outras.2 

 

4.1.  Distribuição a Doentes em Regime de Internamento 

4.1.1.   Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

O sistema de DIDDU inicia-se com a validação, por parte de um FH, das prescrições realizadas pelo médico 

a cada doente de um determinado serviço. Após a prescrição ser validada e processada, esta é preparada e entregue 

no serviço, cobrindo as 24h subsequentes. Com exceção dos fins-de-semana, em que a medicação é preparada para 

72h. Caso existam sobras do dia corrente, essa medicação volta para os SF e procede-se à sua revertência.  

O FH deve ter em atenção vários aspetos aquando a validação, tais como a posologia, a dosagem, a via de 

administração, a duração do tratamento, muito importante no caso dos antibióticos e não só, e as interações da 

medicação prescrita e possíveis duplicações terapêuticas. Existe sempre a possibilidade de contactar o médico caso 
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o farmacêutico tenha dúvidas acerca da prescrição por este realizada, para que se chegue a um consenso e se tome 

a decisão mais adequada ao paciente.  Após este processo, temos então a prescrição validada, sendo que esta é 

associada às várias dosagens e formas farmacêuticas correspondentes que existem no serviço. É gerado um mapa 

terapêutico (Anexo XII) e os TDT dão início ao processo de preparação da medicação do respetivo doente, que 

pode ser realizada de forma manual ou de forma semiautomática com o sistema Kardex®, onde se coloca a 

medicação diária com a identificação do serviço de internamento, nome do doente, número de processo e número 

de cama. O Kardex®, é um equipamento muito vantajoso que permite a diminuição de erros e o tempo dispensado 

com esta tarefa, promovendo uma maior segurança no circuito do medicamento. Na Figura 3 e no Anexo XIII, 

podemos observar, respetivamentem um exemplo e um esquema da cronologia de preparação da medicação por 

este sistema. 

Como os medicamentos são individualizados, há a necessidade de estes estarem identificados com o nome da 

substância ativa, a dosagem, o lote e o PV. Muitos já vêm do laboratório com estas características, no entanto, 

existem determinados medicamentos que necessitam de ser etiquetados com estes dados previamente pelos AO.  

No CHBV, a medicação é preparada de segunda a quinta, diariamente e em doses individuais para as 24h 

seguintes, com exceção da Sexta-Feira onde são preparados os 3 dias subsequentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.   Sistemas de Reposição de stocks nivelados 
O sistema de reposição de stocks nivelados resulta de um acordo entre o Diretor do SC, o enfermeiro-chefe e 

o farmacêutico, de forma a resolver situações em que os farmacêuticos não estejam presentes, tais como o fim-de-

semana e períodos noturnos. Existe como complemento aos serviços com unidose, embora hajam serviços, como 

a pediatria e a medicina intensiva (unidades de internamento), que não possuem o sistema de distribuição por 

unidose e possuem este sistema como principal. Neste caso, o farmacêutico está responsável por verificar as 

quantidades e medicamentos necessários em articulação com o Diretor do SC e o enfermeiro-chefe.  

Neste sistema, estão presentes nos vários serviços stocks definidos e é feito um pedido semanal pela 

enfermagem aos SF, que disponibilizam a medicação. Os valores mínimos e máximos são definidos tendo em 

conta o consumo dos medicamentos. 

Figura 3 - Preparação de medicação pelo Kardex® 
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4.1.3.   Armazéns Avançados 

Este método constitui um upgrade relativamente aos stocks nivelados e resulta como o anterior de um 

consenso entre o Diretor do SC, o enfermeiro-chefe e o farmacêutico, que analisam as patologias mais frequentes, 

as medicações mais prescritas, a urgência de determinados medicamentos e a frequência do seu consumo. Este 

sistema existe em poucos serviços, tais como a Obstetrícia, o Bloco Operatório e a Psiquiatria, onde existe um 

stock específico e informatizado que pertence à farmácia, mas que existe fisicamente fora desta. Contudo, os 

sistemas de distribuição principais nestes serviços são o Pyxis® ou a distribuição por unidose.  

Quando um produto é retirado pelo enfermeiro, é feito o seu débito no sistema através da leitura ótica do seu 

código de barras e o seu stock é atualizado em tempo real. As vantagens associadas são o combate ao desperdício, 

permitindo visualizar em tempo real o consumo do material e levar a uma redução dos custos e até mesmo evitar 

ruturas de stock. No entanto, também possui algumas desvantagens associadas, tais como o enfermeiro retirar o 

produto sem dar a saída do mesmo em situações de maior aperto, tirar uma quantidade superior à que debita, entre 

outras. 

Neste caso, a reposição é feita de forma semanal e é da responsabilidade do farmacêutico verificar os stocks 

e validar a sua distribuição, fazendo chegar uma lista ao TDT que a disponibiliza. Periodicamente, é realizada uma 

auditoria interna onde se verificam stocks, PV e mau acondicionamento e posteriormente faz-se o relatório com 

proposta de correção. Podemos verificar no Anexo XIV o exemplo da Obstetrícia.  

 

4.1.4.   Pyxis® 

Este método constitui uma autêntica revolução no que diz respeito aos métodos existentes no CHBV, por 

facilitar o controlo de stock de cada serviço, racionalizar os recursos humanos e promover a diminuição dos erros 

de medicação. Tem ainda a vantagem de reduzir o stock das enfermarias, assim como fazer um registo completo 

de todos os consumos, facilitando a intervenção e monitorização farmacêutica.  

É definido como um serviço de dispensa automática e constituído por um conjunto de armários controlados 

eletronicamente e geridos por um software. Atualmente, encontram-se instalados no serviço de 

Obstetrícia/Ginecologia, Sala de Observações, Bloco Operatório e Especialidades Cirúrgicas, havendo ainda uma 

consola central nos SF (Anexo XV). 

Este sistema permite o controlo em tempo real das quantidades de produtos existentes nos respetivos serviços. 

Possui gavetas com diferentes níveis de segurança consoante o tipo de medicamento e a segurança exigida e o 

stock máximo e mínimo de cada serviço é previamente definido com base nos consumos médios anuais e 

posteriormente semanais pelo SC, SF e enfermeiro-chefe. Permite ainda ter acesso ao funcionário que retirou a 

medicação, a quantidade retirada e ao utente para quem foi retirada.1,12 

Nos SF do CHBV, a reposição é feita de acordo com a necessidade. Caso haja um stock inferior ao mínimo 

estabelecido, é verificado pelo farmacêutico responsável, validado e o TDT dispensa os medicamentos necessários, 

que devem ser transportados em caixas fechadas para os SC. Excecionalmente, os MPE são repostos pelo 

farmacêutico e todos os medicamentos extra-pyxis® são enviados diariamente a uma hora específica. Na última 

semana de cada mês, é verificado o PV e havendo algum medicamento fora do prazo deve proceder-se à sua 

recolha.  
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4.2.  Distribuição de Medicamentos a Doentes em Ambulatório 

Esta modalidade surge devido ao facto de existirem medicamentos com efeitos secundários muito agressivos 

associados, por ser necessário efetuar um controlo e uma vigilância maior e de forma a assegurar que todos os 

doentes aderem à terapêutica, uma vez que estamos a falar de medicamentos com grandes custos associados. 

Apesar de representar apenas uma minoria, também tem como objetivo fornecer medicamentos a doentes que não 

necessitem de internamento, reduzindo os custos associados e diminuindo a probabilidade de surgirem infeções 

hospitalares características deste serviço. Além disso, permitem que o doente realize a terapia no seu ambiente 

familiar e execute as suas tarefas na medida do possível.2 

Os medicamentos dispensados são abrangidos por uma legislação em vigor e com receita médica 

obrigatoriamente eletrónica. Para cada patologia especial está disponível um Despacho publicado em Diário da 

República que vai sendo atualizado regularmente.13 

No CHBV, as patologias/especialidades mais frequentes são, o HIV, a Insuficiência Renal, a Esclerose 

Múltipla e a Hepatite B e C, Oncologia, Reumatologia e Dermatologia. 

A distribuição em ambulatório é feita de Segunda a Sexta-Feira das 08h30 às 19h00, unicamente por um FH 

numa sala reservada e através do GHAF, que permite ao farmacêutico ter acesso à prescrição médica e promover 

à sua validação. Dependendo da patologia e do tratamento, este decide a quantidade de medicação que deve 

fornecer até à próxima consulta. O utente fornece o cartão do hospital, a receita médica (Anexo XVI) ou um 

documento comprovativo de que recebeu parte da medicação pelos SF anteriormente, que consiste num documento 

com medicação pendente (Anexo XVII). Posteriormente, o FH procede à validação da prescrição e para isso o 

utente deve apresentar o seu documento de identificação ou caso seja o seu cuidador, este deve apresentar tanto a 

sua identificação como a do utente em questão. Este assina um termo de responsabilidade (Anexo XVIII) no qual 

se compromete a utilizar corretamente o medicamento e de seguida é elucidado sobre o processo de monitorização 

e adesão e acerca das consequências que podem advir do não cumprimento do plano terapêutico. É cedida a 

medicação para o período máximo de 30 dias, tirando algumas exceções devidamente autorizados pelo CA. Caso 

a medicação seja de frio, o FH dispensa uma cuvete de gelo de forma a garantir a estabilidade, qualidade e 

conservação do produto. 

A venda de medicamentos não é permitida, exceto em localidades que não tenham farmácia particular, em 

situações que não estejam disponíveis no mercado local os medicamentos necessários, como por exemplo 

aconteceu com Vitamina B12 injetável no meu período de estágio. Se assim for, é necessária apresentar a receita 

carimbada por três farmácias em como não existe o medicamento, Anexo XIX.1 

Em Águeda e Estarreja, existem duas farmacêuticas responsáveis que preparam a medicação atempadamente, 

sendo esta posteriormente transportada em carrinha própria por motoristas, havendo um dia específico da semana 

em que visitam estas instalações. 

 

4.2.1.   Cirurgia de Ambulatório 

Esta modalidade é programada e realiza-se sob anestesia geral, locorregional ou local, num local onde o doente 

permanece em regime de internamento num período inferior a 24h. Os medicamentos dispensados após alta médica 

não podem nem devem ultrapassar o necessário para 7 dias de tratamento.  No CHBV, realizam-se cirurgias de 

ambulatório de Ortopedia, Otorrinolaringologia, Ginecologia, Oftalmologia, Cirurgia Geral e Urologia. Este 

serviço promove uma prática eficaz e racional a nível económico, com vantagem para as duas partes. Tem 
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inúmeras vantagens associadas, como redução de custos, uma melhor gestão das listas de espera e permite ao 

doente ter uma integração socioprofissional mais imediata evitando o seu internamento.14 

Os medicamentos abrangidos são os de administração oral, retal ou tópica, e devem pertencer aos seguintes 

grupos farmacológicos: analgésicos com exceção dos MPE, os anti-inflamatórios não esteróides (ibuprofeno) e 

antieméticos (metoclopramida). No entanto, após atualização dos DL, podem atualmente ser dispensados além dos 

anteriores: protetores da mucosa gástrica (pantoprazol), inibidores da bomba de protões e analgésicos e 

estupefacientes, como a codeína e o tramadol sempre que existam procedimentos cirúrgicos com dor esperada de 

intensidade não controlável com anti-inflamatórios não esteróides.14,15 

 

4.3.  Medicamentos Sujeitos a Legislação Restritiva 
Fazem parte desta lista os MPE, os hemoderivados, os CTX, os ensaios clínicos e os gases medicinais. Para a 

prescrição e dispensa destes medicamentos é seguido um circuito especial devido às suas características e 

imposições legais em que é preenchido um requisito próprio.  

 

4.3.1.   Psicotrópicos e Estupefacientes (MPE) 
O DL n.º 15/93 de 22 de Janeiro, que estabelece o ‘Regime Jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes 

e psicotrópicos’, e a lei nº 45/96 de 22 de Janeiro, que altera o DL nº 15/93, estabelece um conjunto de 

medicamentos que são sujeitos a legislações restritivas. Como é do conhecimento comum, os MPE estão bastante 

associados à prática de crimes e consumo de drogas, ou seja, a um consumo inapropriado. E como tal, a sua 

utilização encontra-se devidamente regulamentada. Isto acontece devido ao facto de serem utilizados em hospitais 

para a terapêutica de determinadas doenças, como por exemplo ao nível do Sistema Nervoso Central e doenças 

oncológicas, havendo a necessidade de os controlar de forma muito restrita. 16,17 

Assim, os MPE do CHBV encontram-se separados dos restantes medicamentos e entre eles, por prateleiras 

devidamente identificadas num cofre fechado. O controlo destas substâncias é da responsabilidade do INFARMED 

e envolve um procedimento igual para todos os SFH ao nível nacional. Todos os MPE que se encontrem nas 

Tabelas I, II, III e IV, com exceção da IIa, anexas ao DL nº 15/93 de 22 de Janeiro, pertencem ao circuito de 

distribuição que é da responsabilidade do farmacêutico.16 

Para a aquisição destes medicamentos é necessário preencher por parte do diretor de serviço o Anexo VII, 

correspondente ao Anexo XX deste documento, e enviar a cópia juntamente com a nota de encomenda. 

Posteriormente, o fornecedor envia o Anexo VII assinado que será arquivado pelos SFH com o original durante 

três anos.16 

O controlo do stock do cofre é feito de forma mais regular do que o restante, usualmente de 15 em 15 dias, e 

os PV são também verificados. 

 

4.3.1.1.   Distribuição mediante Requisição Manual pelos SC 
O médico deve preencher o Anexo X, presente neste documento com a designação de Anexo XXI, que é um 

impresso oficial autocopiativo, número 1509 da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Em cada SC existe um stock 

fixo de MPE e aquando a sua utilização, o Anexo X é preenchido e assinado pelo médico, pelo enfermeiro que 

administrou o medicamento e pelos intervenientes. Podemos encontrar várias informações no documento, tais 
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como a identificação do doente, a dose administrada, o número de unidades, a data de administração e a 

identificação do medicamento. 16 

Durante 3 anos, os duplicados são arquivados junto com o original. Para repor o stock, o enfermeiro dirige-se 

aos SF onde entrega a requisição ao farmacêutico responsável e este promove a sua dispensa de forma a repor o 

stock estabelecido, sendo que o duplicado fica no serviço correspondente.16 

 

4.3.2.   Distribuição de Hemoderivados 
Estes medicamentos são regulados pelo Despacho do Ministro da Saúde nº 5/95 de 25 de Janeiro e definem-

se como medicamentos derivados do sangue e plasma humano, que têm na sua constituição proteínas plasmáticas 

de interesse terapêutico, como a albumina, imunoglobulinas e fatores de coagulação (fator VII, fator VIII, fator 

IX, além dos complexos protrombínicos). Assim, tendo em conta a sua origem são submetidos a um controlo 

apertado e restrito.17,18 

Após a análise dos hemoderivados lote a lote pelo laboratório do INFARMED, há a emissão de um certificado 

de autorização de utilização desse mesmo lote (CAUL), que constata a qualidade do hemoderivado. Neste 

certificado, presente no Anexo XXII deste documento, estão presentes o número do lote, o número de unidades 

correspondentes ao lote, o nome comercial, a dose, as substâncias ativas, o número de AIM e o laboratório que o 

comercializa. 

Aquando a receção, o farmacêutico verifica se todos os documentos estão em conformidade com a legislação 

e estes são armazenados num armário à parte dos medicamentos restantes. Caso seja necessária a conservação no 

frio, estes são guardados no frigorífico numa zona especial.  

Para a requisição deste grupo de medicamentos, é exigido um registo feito através de uma requisição especial 

(Anexo XXIII), que é feito na ficha modelo exclusiva da Imprensa Nacional – Casa da Moeda, presente no 

Despacho Conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro (Anexo A.8).  Esta ficha é preenchida consoante o doente 

e pelo médico e só depois concluída pelo farmacêutico, que coloca o número de embalagens dispensadas, até um 

máximo de 13, o número de certificado correspondente, o lote, a data e assina.19  

A ficha referida anteriormente possui duas vias, a da Viafarmácia e a Viaserviço. A Viafarmácia é 

autocopiativa e contém as instruções relativas ao preenchimento, circuito e arquivo, sendo arquivada nos SFH com 

a folha de consumos. A via do Serviço acompanha a medicação e é onde os enfermeiros anotarão todas as 

administrações que efetuarem ao doente.  

Caso haja a necessidade de devolver o produto, é feito o registo na Viafarmácia e mensalmente é feita uma 

contagem do stock para garantir que não surgem erros. 

 

4.3.3.   Citotóxicos  

Segundo o INFARMED, os CTX são agentes neoplásicos que possuem um potencial carcinogénico, 

mutagénico e teratogénico e que interferem por vários mecanismos de ação com os ácidos nucleicos, levando à 

destruição de células. Possuem inúmeros efeitos adversos associados, tais como irritação da pele, olhos e mucosas 

ou até mesmo ulceração e necrose de tecidos.20 

No CHBV, não são os farmacêuticos que fazem a preparação destes fármacos, mas sim os enfermeiros. No 

entanto, é da responsabilidade do farmacêutico a preparação da medicação e o seu envio em contentores 

devidamente identificados para a sala de preparação de CTX, conforme a agenda de tratamentos do hospital de dia 
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e os protocolos de tratamento existentes (Anexo XXIV), que têm informações relevantes, como os fármacos a 

administrar, a duração da administração e alertas importantes de forma a facilitar a sua administração. 

 

4.3.4.   Medicamentos usados em Ensaios clínicos 

A Lei n.º 21/2014 regula a investigação clínica e define um ensaio clínico como, ‘qualquer investigação 

conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros 

efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, 

o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança 

ou eficácia.’21 

O CHVB tem em curso um número elevado de ensaios clínicos, sendo que os SFH são os responsáveis pela 

gestão, armazenagem e distribuição da medicação experimental utilizada, assim como por assegurar todas as 

condições necessárias à sua conservação, segundo o DL n.º 46/2004. Praticamente todos os farmacêuticos 

participam nestes ensaios e a medicação é armazenada e preparada em local próprio, como referido 

anteriormente.21 

 

4.3.5.   Gases Medicinais 

Os gases medicinais podem ser dispositivos médicos ou medicamentos e, por definição, são gases ou 

misturas de gases, liquefeitos ou não, que entram em contacto direto com o organismo, podendo ser dispensados 

sob a forma de gás, cilindros ou conduzidos através de sistemas de canalização. Devem cumprir a legislação 

inerente aos medicamentos, havendo por isso a necessidade de que o exercício farmacêutico esteja presente em 

todo o seu circuito. Esta definição pode ser utilizada desde 2006, altura em que os gases medicinais preenchem a 

noção de medicamento ou dispositivo médico, segundo o DL 176/2006. Como tal, estão sujeitos às mesmas 

legislações, e não só, que os medicamentos seguem. São um grupo de medicamentos que envolvem segurança e 

eficácia tal como os restantes e um padrão de qualidade elevado, devendo satisfazer as exigências descritas nas 

farmacopeias e os procedimentos do seu circuito integrado. 11,22 

Em 2008, é realizada a Deliberação nº 056/CD/2008 que regulamenta a disciplina jurídica aplicável à 

Direção Técnica da farmácia, ao fabrico dos gases medicinais, ao seu acondicionamento, rotulagem, folhetos 

informativos, transporte, distribuição, comercialização, entre outros pontos importantes. Como tal, são definidas 

e regulamentadas as funções dos SFH no circuito integrado dos gases medicinais, que podemos observar na Figura 

4 de forma sucinta. 23 

No CHBV, existem gases medicinais sob a forma de medicamento, são eles o Oxigénio líquido e o 

Protóxido de azoto, e sob a forma de dispositivos médicos, tal como o Anidrido carbónico, o Azoto líquido e a 

Mistura de 10% CO2 + 10% H2 + 80% N2. 
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Circuito Integrado dos Gases Medicinais Função dos SFH 

Seleção A CFT aprova a sua utilização na unidade hospitalar, 

informando quais os gases considerados medicamentos e 

quais as consequências desse novo estatuto. Compete 

ainda à CFT aprovar e validar os protocolos terapêuticos 

de acordo com as indicações do resumo das características 

do medicamento e estabelecer uma uniformização do seu 

uso em conjunto com o serviço de ação médica.  

Aquisição Os SFH são responsáveis pela sua aquisição e devem 

realizar a análise e a avaliação dos consumos realizados em 

cada ano civil. 

Gestão de stocks Os SFH garantem a cobertura das necessidades do CHBV, 

garantindo uma disponibilidade adequada e evitando 

ruturas de stock. 

Receção A receção pode ser realizada através de cilindros ou 

cisternas criogénicas e ocorre pelo funcionário 

responsável, sob supervisionamento de um farmacêutico, 

que realiza também a gestão dos documentos necessários 

e controlo de stocks.  

Armazenamento É realizado pelos SFH e pelos serviços de instalação e 

equipamento e deve promover a segurança dos demais. 

Deve ser uma zona limpa, seca, bem ventilada, livre de 

materiais combustíveis. Os vários tipos de gases devem 

estar separados e as zonas correspondentes a cada gás 

devidamente assinaladas. Deve ser uma zona que permita 

a rotação de stock e os cilindros não devem estar sujeitos 

as condições atmosféricas externas.  

Distribuição Não compete exclusivamente aos SFH devido ao facto de 

o fornecimento de gases ser muitas vezes realizado através 

de um sistema de redes de distribuição. No entanto, 

também pode ser feita a distribuição dos cilindros, esta é 

realizada através de uma requisição pontual, ou reposição 

por níveis. No processo de distribuição devem constar, 

como nos medicamentos em geral, o lote e o PV, de forma 

a garantir a sua rastreabilidade. 

Manuseamento Os SFH devem estabelecer normas de manuseamento dos 

gases medicinais e verificar o seu cumprimento, de forma 

a garantir tanto a segurança dos profissionais como do 

doente. 
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Monitorização Neste ponto, o FH deve estabelecer protocolos de 

utilização e garantir que as indicações presentes no resumo 

das características do medicamento são cumpridas. Deve 

validar a prescrição do médico, fazer o seu seguimento 

farmacoterapêutico, realizar protocolos de 

farmacovigilância e ainda analisar o seu consumo. 

Controlo e Supervisão Os SFH devem realizar sistemas adequados de imputação 

de custos através dos pontos de uso e tempos de uso, por 

unidade terminal e através de contadores presentes nos 

vários serviços clínicos. Devem ainda assegurar o controlo 

da qualidade e efetuar o controlo do PV, assim como 

possíveis defeitos que possam surgir. 

 

5.   Produção e Controlo de Medicamentos 

5.1.  Farmacovigilância 
A farmacovigilância consiste numa área que visa melhorar a qualidade e segurança de medicamentos, através 

da deteção, avaliação e prevenção de reações adversas ao medicamento (RAM), isto é, avaliação de respostas que 

se considerem nocivas e não intencionais a um ou mais medicamentos. Usualmente, as RAMs mais frequentes de 

um determinado medicamento, são geralmente detetadas na fase de ensaios clínicos, no entanto é necessária uma 

vigilância atenta aquando a comercialização de fármacos. Assim, é função do FH alertar o utente para o possível 

aparecimento de RAMs na medida em que este está numa posição privilegiada para a sua deteção.24 

É da responsabilidade do farmacêutico proceder à notificação do Sistema Nacional de Farmacovigilância de 

todas as suspeitas de RAMs graves, todas as RAMs não descritas mesmo que não se incluam na categoria grave e 

todas as suspeitas de RAMs graves e não graves. Esta notificação realiza-se através do preenchimento de um 

formulário presente no Anexo XXV, remetido à Direção de Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED 

ou às Unidades Regionais de Farmacovigilância.24 

 

5.2.  Farmacotecnia 
As preparações mais recorrentes deste setor são a reconstituição dos medicamentos CTX, soluções para 

nutrição parentérica, preparação de medicamentos em técnica assética, manipulados, adaptação de especialidades 

farmacêuticas já comercializadas e a posterior reembalagem. No CHBV, não se realiza a preparação de CTX, 

ficando esta a cargo do pessoal de enfermagem. No entanto, espera-se que num futuro próximo essa função fique 

totalmente a cargo dos Farmacêuticos. 

Relativamente à produção de medicamentos, existem formulários e farmacopeias reconhecidas pelo 

INFARMED e que surgem com o objetivo de uniformizar a preparação das várias formulações. O Formulário 

oficial dos Estados membros da União Europeia, o United States Pharmacopoea/National Formulary e o 

Formulário Galénico Português, Centro Tecnológico do Medicamento, Associação Nacional das Farmácias.25 

Figura 4: Funções dos SFH no circuito integrado dos gases medicinais (medicamentos) 
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A preparação de formulações no CHBV realiza-se quando estas não se encontram disponíveis no mercado e 

é necessária a sua utilização por parte de algum doente em regime de internamento ou ambulatório, de forma a ter 

uma resposta eficaz às suas necessidades específicas. Deste modo, segue-se a legislação das Boas Práticas de 

Fabrico de Medicamento Manipulados, que consta na Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho. Esta preparação realiza-

se no laboratório do CHVB, que foi implementado em 2009, e é efetuada maioritariamente para as seguintes 

situações: doentes individuais e específicos, como as fórmulas pediátricas, reembalagem de medicamentos de 

formas orais sólidas, preparações asséticas, como soluções e diluições desinfetantes e manipulação de 

especialidades farmacêuticas já comercializadas.26 

Todas as preparações realizadas seguem um determinado procedimento, que envolve os registos dos controlos 

e calibração dos aparelhos de medida, a ficha de preparação do medicamento manipulado e o arquivo dos boletins 

de análise de todas as matérias-primas. Pode ser consultado no Anexo XXVI um exemplo de um procedimento de 

um preparado oficinal de uma suspensão oral de Trimetoprim a 1% (m/V) realizada no período do meu estágio.26 

Ainda na área da farmacotecnia, insere-se o processo de Reembalagem. Como referido anteriormente, os 

serviços com DIDDU necessitam, em algumas ocasiões, de reembalar os medicamentos de forma a garantirem 

que, aquando a separação para a unidose, estes mantêm as informações necessárias. Estes devem ser 

reacondicionados em condições que permitam a sua proteção mecânica, proteção da luz e do ar, de forma a manter 

a sua integridade, higiene e atividade farmacológica. Para além da DIDDU, o equipamento utilizado na 

reembalagem é também utilizado para a distribuição em ambulatório e no sistema realiza-se a introdução do 

princípio ativo, a dose, o lote e o PV, que deve ser calculado. Estes dados devem ser duplamente confirmados de 

forma a diminuir a ocorrência de erros e é apresentado um exemplo deste aparelho no Anexo XXVII.29 

 

5.3.  Identificação de Medicamentos no CHBV 
No período do meu estágio no CHBV, foram implementadas novas etiquetas em todos os serviços, com vista 

a diminuir os erros de medicação ao nível da dispensa, por haverem embalagens e nomes similares e vias de 

administração e doses diferentes para um mesmo medicamento, assim como a necessidade de diluição.  

Todos os farmacêuticos implementaram nos seus serviços as novas etiquetas, que foram realizadas de acordo 

com a Norma 014/2014 e a Norma 020/2014 da Direção Geral de Saúde. No Anexo XXVII, está presente um 

exemplo de uma etiqueta de identificação que, como podemos observar, possui diferentes símbolos cada um com 

a sua regra. O símbolo aplica-se aos medicamentos LASA (Look-alike-Sound-alike), ou seja, 

medicamentos que possuem o nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto semelhante a outros existentes e que 

podem ser confundidos, sendo uma das causas mais comuns associadas a eventos adversos relacionados com a 

medicação. O símbolo está indicado para os medicamentos de alto risco (MAR), isto é, medicamentos 

que têm um risco potencial de causar danos graves ou mesmo fatais através de incorreta utilização. O símbolo 

aplica-se a soluções concentradas que necessitem de diluição e, por fim, o  aplica-se a todos os 

medicamentos que estão disponíveis em mais do que uma dosagem. Além dos símbolos, cada grupo 

farmacoterapêutico corresponde a uma cor de etiqueta, como podemos observar também no Anexo XXVII. 27,28 
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6.   Comissões e suas atividades 

6.1.  Comissão de Farmácia e Terapêutica  
A CFT deve ser constituída por, no máximo, seis elementos, em que três são médicos e os três restantes 

farmacêuticos. Reúne-se obrigatoriamente de 3 em 3 meses, no entanto, pode reunir-se sempre que uma reunião 

extraordinária for convocada pelo seu Presidente. No CHVB, a CFT reúne-se mensalmente. Tem como função 

promover uma relação mais estreita entre o serviço de ação médica e o SF, promover uma garantia de qualidade e 

controlo de custos, realizar as adendas de aditamento ou exclusão ao formulário e velar pelo seu cumprimento, 

promover o uso do FNM, realizar relatórios, enviados de 3 em 3 meses ao INFARMED, dos medicamentos 

incluídos ou excluídos do FNM, fazer uma lista de medicamentos urgentes para os serviços de ação médica, dar o 

seu parecer acerca dos medicamentos a adquirir, realizar uma lista de medicamentos urgentes a existir em cada 

SC, propor orientações terapêuticas e uma utilização mais eficiente dos medicamentos garantindo aos doentes a 

equidade do acesso à terapêutica, rever periodicamente os protocolos de utilização de medicamentos,  entre outras 

funções.1,30 

Estas reuniões abordarão a recolha de informação sobre a prescrição e uso dos medicamentos ao nível 

hospitalar, tendo como principal objetivo um tratamento eficaz, uma relação custo/qualidade e a gestão de stocks. 

31 

 

6.2.  Comissão de Ética  

Esta comissão é constituída por uma equipa multidisciplinar de consulta e independente. Corresponde a um 

órgão de sete membros, entre eles, médicos, enfermeiros, juristas, teólogos, psicólogos e sociólogos. Segundo o 

DL n.º 97/95, a Comissão de Ética para a Saúde tem como objetivo lutar pela salvaguarda da dignidade e 

integridade humanas, pelos padrões éticos no exercício da atividade médica, pronunciar-se acerca dos pedidos de 

realização dos ensaios clínicos e da sua execução, mas também acerca da sua suspensão ou revogação.32 

 

6.3.  Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos 

(PPCIRA) 
Este programa foi implementado através das recomendações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de 

Doenças e substitui os primeiros Grupos Coordenadores Regionais de Prevenção e Controlo da Infeção e os 

segundos Comissões de Controlo de Infeção e as Comissões de Antibióticos. 33 

O PPCIRA deve ser coordenado por uma equipa multidisciplinar e ter, no mínimo, 3 elementos com 

experiência na prevenção e controlo de infeção e uso de medicamentos. O coordenador deverá ser um médico 

pertencente à CFT e este grupo deve ter ainda na sua composição enfermeiros, representantes dos cuidados 

hospitalares, dos cuidados de saúde primária e dos cuidados continuados.34 

As suas principais funções são, segundo o Despacho n.º 15423/2013, ‘coordenar e apoiar as atividades de 

prevenção e controlo de infeção, o uso adequado de antimicrobianos e a prevenção de resistências a 

antimicrobianos, garantir o cumprimento obrigatório dos programas de vigilância epidemiológica nacionais e de 

infeção associada a cuidados de saúde e de resistência aos antimicrobianos, promover e monitorizar a 

investigação de surtos e a realização de inquéritos epidemiológicos, colaborando na realização de auditorias, 
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programar a realização de ações de formação e divulgação em cada região e elaborar um plano e um relatório 

anual de atividades e um plano de atividades trianual.’34 

No CHVB, a equipa que integra o PPCIRA já desenvolveu várias atividades. Procedeu à elaboração de 

protocolos profiláticos cirúrgicos para a prescrição de antibióticos, de forma a dirigir a terapêutica para um 

determinado tipo de bactéria e promover a utilização racional de antibióticos. No sistema informático, estipulou 

uma data de fim de tratamento, 7 dias após a prescrição, assim que um antibiótico é prescrito. Caso seja necessário 

prolongar a antibioterapia, está a cargo do médico a sua alteração. Além disso, desenvolveu ainda um formulário 

denominado Contextualização de Antibioterapia que pode ser consultado no Anexo XXIX e que aparece ao médico 

prescritor sempre que um antibiótico é prescrito. Este formulário surge para tornar os médicos conscientes da sua 

ação e prevenir prescrições desnecessárias. 

 

7. Atividades desenvolvidas 
Ao longo do tempo que passei no CHBV, realizei algumas atividades que me foram pedidas e observei as 

várias funções desempenhadas pelos farmacêuticos, enquadrando-me nas suas diferentes áreas de atuação. Nas 8 

semanas de estágio fui sempre acompanhando a validação da prescrição realizada pelos farmacêuticos, assim como 

os mapas terapêuticos, que foram bastante importantes para que tivesse perceção dos medicamentos utilizados nos 

vários SC e da medicação existente no SF. 

Na primeira semana fiquei sob orientação da Drª. Isabel Rosete, Diretora de Serviço, e tive a oportunidade de 

observar todo o processo de seleção e aquisição de medicamentos sob as mais variadas formas. Tive também a 

oportunidade de estar no gabinete com a Drª. aquando a visita de médicos do Hospital, delegados de informação 

médica, entre outros.  

Na semana seguinte, fiquei ao encargo da Drª. Cristina Mautempo, que me explicou de forma detalhada a 

preparação de manipulados no laboratório do CHBV, que me elucidou acerca dos fármacos mais utilizados nos 

serviços pelos quais está responsável, que me falou dos Ensaios Clínicos, e da função dos farmacêuticos para que 

estes progridam, e que me falou acerca do circuito do medicamento, passando pelos vários processos de 

distribuição existentes no CHBV. Nesta semana, tive ainda a oportunidade de auxiliar a Drª. Cristina Mautempo 

na elaboração das novas etiquetas de identificação anteriormente referidas, a serem implementadas em todos os 

serviços e de estar um dia no ambulatório. Este dia permitiu-me verificar que a patologia mais frequente para a 

qual se dispensam medicamentos em ambulatório é o HIV.  

Posteriormente, estive com o Dr. Ricardo Leitão com quem visitei todos os serviços pelos quais é responsável 

e pude contactar com vários médicos do serviço de Infecciologia e perceber a importância da proximidade do 

médico com o farmacêutico. Além disso, tive acesso aos Protocolos da Dor, de Ortopedia, existentes. Ajudei na 

elaboração de etiquetas dos seus serviços e na verificação dos lotes e quantidades existentes de hemoderivados na 

farmácia e no serviço de Imunihemoterapia. Tive a oportunidade de ler um livro bastante elucidativo acerca das 

Esclerose Múltipla de João Correia de Sá e Carlos Cordeiro, que me foi disponibilizado, e de ler uma apresentação 

acerca de Pensos e Feridas realizada pelo Dr. e apresentada no CHBV.  

Na quarta semana, fiquei com a Drª. Filipa Loreto e pude observar os protocolos existentes ao nível da 

oncologia, auxiliando-a na preparação da medicação para o Hospital de Dia. Nesta semana, tive ainda a 

oportunidade de estar presente numa formação acerca da Segurança do Medicamento desenvolvida com a Drª. 
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Michele e direcionada para os funcionários do hospital. Fiquei a conhecer o circuito dos MPE pelo facto de a Drª. 

Filipa ser a responsável e realizei a contagem de stocks e verificação dos PV. Auxiliei a Drª. na organização das 

requisições existentes e verifiquei se estava tudo conforme.  

Na quinta semana contactei com a Drª. Patrícia Barbosa, que me explicou de forma bastante aprofundada a 

implementação do sistema Pyxis® no CHBV e me falou da PPCIRA, programa do qual faz parte. Neste período, 

verifiquei os PV dos medicamentos que terminavam no mês seguinte e sinalizei os medicamentos que se 

encontravam nesta situação. Tive ainda a oportunidade de auxiliar na distribuição de medicamentos ao nível do 

Kardex® e ajudar os TDT na preparação de malas para alguns serviços.  

Com a Drª. Ana Rocha visitei os serviços de pediatria, obstetrícia e unidade de cuidados intermédios neonatal 

onde verifiquei a presença dos Armazéns Avançados e os serviços de distribuição implementados. Elaborei ainda 

uma tabela de anti-inflamatórios não esteróides apresentada no Anexo XXX, onde coloquei o princípio ativo, a 

forma farmacêutica, a dosagem e informações importantes ao nível do seu uso em pediatria. Tive ainda 

conhecimento de um projeto, desenvolvido pela Agencia Calidad Sanitaria Andalucia, que está em curso no 

Departamento da Mulher e da Criança dos CHBV e que pretende conceder a certificação correspondente a um 

determinado nível de certificação, emitindo o certificado respetivo. No fim do processo de acreditação, esta 

unidade tem a obrigação de manter um correto estado de funcionamento dos meios que determinaram a sua 

concessão e a manter uma equipa de profissionais devidamente qualificados. 

Na penúltima semana fiquei com a Drª. Cristina Pires, que me falou sobre a Comissão que integra, a CFT. 

Tive a oportunidade de preparar alguns envelopes de medicação para dispensa em cirurgia de ambulatório e fiz 

algumas etiquetas sob as novas normas definidas a pedido da Drª. para o Hospital de Águeda, como podemos 

observar no Anexo XXXI. Além disso, tive ainda a oportunidade de ter acesso ao Portal da Hepatite C e de ter 

conhecimento da percentagem elevada de doentes tratados até 14 de Outubro de 2016, que corresponde a 96,3%. 

A última semana foi passada com Drª. Michele Silva, que me mostrou as Normas da Direção-Geral da Saúde 

para os medicamentos de alerta máximo e para os medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto 

semelhantes. Tive ainda a oportunidade de ajudar a Drª. na elaboração de um rascunho de grelhas de auditoria 

interna e de participar no processo de validação, sempre sob a sua orientação.  
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Conclusão 

	  
Ao longo destes dois meses tive a oportunidade de conviver com uma realidade que me era bastante distante. 

Esta experiência enriqueceu-me enquanto profissional e permitiu o fortalecimento de determinados conceitos 

teóricos nas mais variadas áreas, assim como uma maior consciencialização acerca do papel do farmacêutico na 

área hospitalar e a importância das suas funções.  

Percebi que o papel do farmacêutico não se resume única e exclusivamente à distribuição da medicação, mas 

também à sua produção e controlo, participação em ensaios clínicos, participação nas comissões técnicas existentes 

no hospital, farmacovigilância, farmacotecnia, farmacocinética, entre outras funções de relevo.  

Considero, pelo anteriormente referido, que o balanço deste estágio é bastante positivo e sem dúvida que a 

farmácia hospitalar será uma possibilidade num futuro próximo, apesar de ter noção de que as propostas são 

bastante reduzidas. 
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Anexos 
 

Anexo I – Planta dos SFH do CHVB  
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Anexo II – Pedido extra-formulário 
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Anexo III – Nota de Encomenda 
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Anexo IV – Parecer da CFT para pedido de AUE 
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Anexo V – Pedidos de Calendário 
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Anexo VI – Armazém Geral 
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Anexo VII – Armazenagem de frios 
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Anexo VIII – Armazenagem de Citotóxicos 
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Anexo IX – Armazenagem de MPE 
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Anexo X – Armazenagem de produtos para os Ensaios Clínicos 
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Anexo XI – Lista dos PV 
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Anexo XII – Mapas terapêuticos 
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Anexo XIII – Preparação da medicação pelo Kardex® 
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Anexo XIV – Auditoria Interna aos Armazéns Avançados da Pediatria 
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Anexo XV – Consola Central do Pyxis® 
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Anexo XVI – Receita médica  
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Anexo XVII – Medicação Pendente 
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Anexo XVIII – Termo de Responsabilidade 
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Anexo XIX - Receita exterior 
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Anexo XX – Anexo VII Aquisição de MPE 
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Anexo XXI – Anexo X Requisição de MPE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  



Relatório de Estágio Profissionalizante 
2016/2017 
	  

	   45	  

Anexo XXII– Certificado de conformidade de um lote de albumina 
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Anexo XXIII – Documento de requisição de Hemoderivados 
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Anexo XXIV – Protocolos de tratamento oncológico  
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Anexo XXV – Notificação de Suspeita de Reações Adversas a Medicamentos 
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Anexo XXVI – Ficha de preparação de formulação 
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Anexo XXVII – Etiquetas para identificação de medicamentos consoante a sua classificação 
farmacoterapêutica 
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Anexo XXVIII – Reembalagem 
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Anexo XXIX – Contextualização de Antibioterapia 
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Anexo XXX – Tabela Anti-inflamatórios não esteróides para uso pediátrico 
 
 
 
 

 
 
 



Relatório de Estágio Profissionalizante 
2016/2017 
	  

	   55	  

 
Anexo XXXI – Etiquetas elaboradas para o Hospital de Águeda 
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