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Resumo 

 

Após ter realizado o estágio hospitalar seguiu-se o estágio em farmácia comunitária, em 

que o local escolhido foi a Farmácia da Misericórdia (FM). 

O estágio começou dia seis de Março, uma segunda-feira, dia de feira, a qual se realiza 

quinzenalmente. Os dias de feira são habitualmente os dias mais exigentes, pois as pessoas 

aproveitam o facto de vir à feira para aviar a medicação. 

 No início comecei por estar na área de receção de encomendas, a qual está sob a 

responsabilidade da Vera Brandão. Aí tive a oportunidade de perceber como se processa a 

receção e conferência de uma encomenda, a marcação de preços e o armazenamento dos 

produtos. Esse período durou até que estivesse apta para realizar a recepção de uma encomenda 

de forma autónoma. 

 Seguindo-se à receção de encomendas chegou a fase de atendimento ao balcão. Aqui a 

maneira como se interage com o utente é crucial para um bom atendimento, sobretudo porque se 

convive com muita população idosa com dificuldade em se expressar e em explicar o que 

realmente precisa e/ou as suas dúvidas. Sem dúvida que foi uma das fases do estágio de maior 

nervosismo e em que mais aprendi com todos os profissionais da FM. 

As dúvidas mais frequentes foram relativas aos casos de gripe ou constipação, 

problemas relacionados com diarreia ou obstipação, alergias e questões de dermofarmácia. 

Ao longo do período de estágio tive a oportunidade de realizar o envio mensal da 

documentação de psicotrópicos e estupefacientes para o INFARMED, com a Dra. Stephanie e, 

com a Dra. Marta de enviar para Administração Regional de Saúde (ARS) o processamento do 

receituário. 

Pude também realizar pesquisa sobre os produtos farmacêuticos, nos quais surgiram 

dúvidas, bem como fazer um pequeno livro de apontamentos sobre as ferramentas disponíveis 

no sistema informático. Foi-me autorizado efetuar um pequeno inquérito sobre “A dor” aos 

utentes da farmácia e, também, consultar as vendas dos medicamentos com indicação 

terapêutica para estados de dor, de forma a analisar quais são os mais vendidos. 

Além disto assisti a formações e, sobretudo as de dermofarmácia, contribuíram em 

muito para um maior à vontade na hora de aconselhamento.  

Toda esta aprendizagem contribuiu para um crescimento a nível pessoal e também 

enquanto profissional de saúde. 
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Parte I – Contextualização da Farmácia da Misericórdia 

1. Descrição  

1.1.Localização e Horário de Funcionamento 

 A Farmácia da Misericórdia (FM) está localizada no Largo da Matriz na Vila de Ponte 

de Lima. Excetuando os dias de serviço encontra-se aberta das 8:30 às 19:00h, de segunda a 

sexta e, das 9:00 às 13:00h aos sábados e domingos. Além deste horário de funcionamento 

também, uma vez por semana a FM é a farmácia de serviço, estando assim aberta por um 

período de 24 horas. 

1.2.Perfil de Utentes 

 O leque de utentes da FM é amplo e distribui-se por todas as idades contudo uma grande 

parcela deste público corresponde a pessoas idosas. Isto não se deve só ao facto da localização 

mas também a uma fidelização que estes utentes têm para com a farmácia.  

Além dos utentes do Concelho de Ponte de Lima também conta com vários utentes estrangeiros 

devido ao forte turismo da região.  

1.3.Espaço físico 

 No interior da FM, a primeira divisão em que utente entra corresponde à zona de 

atendimento ao público. Esta zona é constituída por expositores com produtos nomeadamente, 

de dermofarmácia e cosmética, de higiene oral, puericultura, entre outros. Nesta área está 

disponível o tensiómetro que indica a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica e o 

batimento cardíaco (Anexo I). Também está disponível a balança, que fornece o peso, a altura e 

o Índice de Massa Corporal (IMC) (Anexo II).  

 O balcão de atendimento é constituído por quatro postos não individualizados. Atrás 

deste encontram-se armazenados os medicamentos de marca dispostos em gavetas de correr 

organizados por ordem alfabética (Anexo III). São divididos respetivamente por: 

comprimidos/cápsulas; pós; ampolas bebíveis; medicamentos oftálmicos; produtos naturais; 

sistemas transdérmicos; injetáveis; soro fisiológico; dentífricos e, por fim elixires.  

 Os medicamentos de venda livre situam-se por baixo de cada balcão de atendimento, em 

exemplo, as pastilhas para a garganta, a água do mar e sprays nasais, os champôs, géis de banho, 

entre outros (Anexo IV). 

 Na zona interior ao balcão de atendimento é disponibilizado ao utente o serviço de 

medição de parâmetros bioquímicos - glicémia e colesterol total. 
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 É crucial também a existência de uma zona de atendimento personalizado, de modo a 

possibilitar maior comodidade ao utente. Esta área é utilizada quando se retiram as medidas aos 

utentes para obtenção de meias de compressão, bem como para a administração de injetáveis e 

realização de curativos.  

 É nesta área mais reservada que se localiza o cofre que contém psicotrópicos e 

estupefacientes (Anexo V). Os medicamentos genéricos são armazenados neste espaço em 

prateleiras por ordem alfabética, bem como as pomadas/cremes, os tópicos e os enemas (Anexo 

VI). Os produtos de protocolo e os produtos que se encontram reservados para um determinado 

utente são também aqui armazenados (Anexo VII). Por fim, existem nesta divisão cacifos 

privativos para os funcionários da FM. 

 Outra área é a de receção de encomendas, onde as mesmas são rececionadas, conferidas 

e os produtos são introduzidos no stock da farmácia (Anexo VIII). Neste local existe também 

um espaço destinado à devolução de produtos, um frigorífico para armazenar a frio e gavetas de 

arrumação para produtos de veterinária, compressas e pensos, leites em pó, etc (Anexo IX). 

 O laboratório limita-se a um espaço reduzido que maioritariamente é utilizado para a 

preparação de xaropes. Raramente são preparados manipulados. 

 Por fim existe a zona dos sanitários. 

 O armazém não se situa no interior da FM devido à inexistência de espaço para tal, por 

isto, situa-se a relativamente poucos metros de distância. No armazém são armazenados todos 

os produtos que não cabem nas respetivas gavetas na farmácia, separadamente os medicamentos 

genéricos dos medicamentos de marca, produtos de dermofarmácia e cosmética, pomadas, 

cremes, entre outros. 

 Todos os dias são retiradas as “faltas” isto é, os produtos que saíram do sistema da 

farmácia e que existem em stock no armazém. Posteriormente vão-se buscar esses produtos ao 

armazém para a reposição de stocks. Nem todos os produtos existem no armazém, os que 

existem aparecem no sistema informático aquando da realização de uma encomenda com um 

“L”. As faltas são retiradas duas vezes ao dia, a meio da manhã e a meio da tarde. 

1.4.Recursos Humanos 

 O proprietário da FM é o Dr. Manuel Pimenta.  

 A gestão da farmácia é da responsabilidade do Engenheiro José Antas de Barros.  

 O cargo de Farmacêutica Adjunta é delegado à Dra. Stephanie Meixedo. 

 A Dra. Marta Barbosa e a Dra. Rafaela Fernandes são farmacêuticas, sendo que a Dra. 

Rafaela encontra-se a realizar estágio profissional. 

 Como Técnicas de Farmácia temos Ana Marinho, Fátima Nunes e Filipa Silva. 

 A área de receção e conferência de encomendas é da responsabilidade da Vera Brandão, 

praticante.  
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 Por fim, a Dona Alice, que auxilia a limpeza da farmácia.  

2. Gestão e organização 

2.1.Sistema Informático 

 A glintt Farma é a unidade de negócio da Glintt que atua em exclusivo para a Farmácia 

[1]. Um dos serviços disponibilizados é o SIFARMA 2000, um sistema informático que permite 

além da realização de vendas com receita e sem receita médica, uma atualização em tempo real 

de stocks. 

 O SIFARMA 2000 é o sistema informático utilizado na FM que disponibiliza 

informação científica sobre os medicamentos, interações medicamentosas, informações sobre 

vendas, permite realizar devoluções de produtos bem como realizar e rececionar encomendas, 

entre muitas outras funções.  

2.2.Gestão de stocks 

 Cada produto presente na farmácia tem a sua respetiva “ficha de produto” onde se 

encontram todas as informações relativas a esse produto, desde o Código Nacional de Produto 

(CNP), sob o qual são registados na farmácia, a informação científica, informações sobre as 

vendas ao longo dos meses, preços de custo e respetivos fornecedores, entre muitas outras mais 

informações. Existe também um parâmetro que indica o “stock mínimo” e o “stock máximo” 

que deve existir na farmácia, definido consoante a sua necessidade. Esta ferramenta permite, 

não só, evitar roturas de stock, como também evitar o excesso de stock que predispõe um 

investimento estagnado. 

 O SIFARMA 2000 cria automaticamente uma proposta de encomenda com os produtos 

que atingiram o stock mínimo. Este tipo de encomendas são designadas “Encomendas Diárias”. 

2.3.Aquisição de produtos farmacêuticos 

 A aquisição de produtos é feita através de encomendas diárias, encomendas 

instantâneas, encomendas por via verde, encomendas diretamente por telefone e encomendas 

directamente aos delegados. 

 As encomendas diárias são realizadas duas vezes por dia, ao final da manhã e a meio da 

tarde. Geralmente recorre-se a distribuidores grossistas como fornecedores, sendo o principal a 

COOPROFAR seguindo-se o A.Sousa e Cia e Alliance and Health care. As encomendas 

realizadas por telefone são geralmente entregues juntamente com as diárias. Na escolha do 

fornecedor é imperativo preferir o que oferece o preço mais baixo. 

 As visitas de delegados à farmácia, de forma a encomendar diretamente os produtos ao 

laboratório – encomendas diretas – são realizadas mensalmente, geralmente no inicio do mês.  
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 No período de estágio foi possível participar na realização de encomendas diárias, 

instantâneas e, mais ativamente, na realização de encomendas diretamente por telefone. 

2.4.Receção e conferência de encomendas   

 Na área de receção de encomendas a primeira etapa aquando da receção é consultar a 

fatura que acompanha a encomenda. Esta traz o original e o duplicado que são armazenados em 

áreas distintas. O segundo passo é procurar a encomenda no sistema informático, se ela já 

existir, rececionamos, se não, primeiramente é necessário criar uma encomenda manual e 

posteriormente rececionar. 

 Após a receção da encomenda o sistema informático solicita o número de fatura e o 

total monetário. Só após isto é que se realiza a entrada de todos os produtos no sistema 

informático.  

 Para finalizar é necessário indicar o preço de custo para todos os, isto é o Preço de 

Venda à Farmácia (PVF) e, para os medicamentos de venda livre é preciso calcular o Preço de 

Venda ao Público (PVP), através de uma multiplicação que integra o PVF, o IVA (6% ou 23%) 

e, por fim, a margem da farmácia. Outro passo importante consiste em introduzir corretamente 

os prazos de validade (PV) dos produtos no sistema informático.  

 Após a realização de todos os passos anteriores é necessário verificar se o total 

monetário inicial corresponde exatamente ao valor gerado no sistema informático e, só após 

isto, é que se torna possível terminar a receção da encomenda. 

 A parte da receção e conferência de encomendas preencheu um largo período de estágio 

de forma a tornar-me apta para realizar a recepção de uma encomenda de forma autónoma. 

2.5.Armazenamento  

 O armazenamento correto dos produtos é uma propriedade fulcral para o bom 

atendimento ao utente. De maneira a garantir sempre a máxima qualidade e segurança, quer dos 

medicamentos, quer dos produtos de saúde, é necessário conservar a sua estabilidade e 

caraterísticas físico químicas. Para isso é importante que as condições de humidade e 

temperatura sejam similares às exigidas pelo fabricante.   

 Os produtos de frio são armazenados no frigorífico a uma temperatura compreendida 

entre os 2º e 8ºC. 

 Psicotrópicos e estupefacientes, por serem medicamentos de exigências especiais, são 

armazenados em cofre.  

 A restante medicação, como não apresenta condições especiais de armazenamento, é 

armazenada de forma a evitar exposição direta à luz, com humidade inferior a 60% e uma 

temperatura que oscile entre os 15 e 25 ºC. 
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 Em qualquer caso impera a regra “first in, first out” e “first expires, first out”, de modo 

a que os produtos com prazo de validade mais reduzido sejam os primeiros a ser dispensados. 

 Participei ativamente no armazenamento de PF durante todo o período de estágio. 

2.6.Controlo de prazos de validade 

 A verificação dos PV inicia-se no processo de receção de encomendas, onde são 

colocados os PV no sistema informático para cada produto. Este passo é crucial e permite que, 

todos os meses, no início de cada mês, seja emitida uma listagem de produtos com aproximação 

do término de validade. Esta listagem é sempre elaborada com três meses que antecedem o fim 

da validade dos produtos, através do SIFARMA 2000. 

 É exigência dos fornecedores, que produtos com PV a terminar sejam devolvidos com 

dois meses de antecedência. Com isto, os que se encontram nesta condição são devolvidos, ao 

respetivo fornecedor, juntamente com uma Nota de Devolução (ND) que indica como motivo 

“fora de prazo”. Cabe ao fornecedor fazer a reposição do produto ou então emitir uma Nota de 

Crédito (NC). 

 Além da devolução de produtos com aproximação do fim do PV aos fornecedores 

também é possível a devolução diretamente aos laboratórios. Neste caso os produtos são 

entregues ao delegado que visita a farmácia, sendo o processo exatamente o mesmo, com 

reposição do produto ou emissão de NC. Laboratórios como a Eucerin
®
, por exemplo, aceitam a 

devolução de produtos.  

 Laboratórios como Azevedos não aceitam a devolução com o motivo “fora de prazo”. 

Nestes casos os produtos são encaminhados para um fundo de medicamentos – designado 

Quebras – e, após cinco anos vão para incineração. As Quebras servem para que a farmácia 

recupere o valor do IVA do produto, daí a necessidade de separar produtos de IVA a 6% dos 

produtos de IVA a 23%. 

 Durante o estágio foi possível acompanhar a colega delegada ao controlo dos PV bem 

como proceder às respetivas ND. 

2.7.Verificação física de stocks 

 Para o bom funcionamento de uma farmácia é importante que o stock informático dos 

produtos corresponda ao stock real dos mesmos. Quando isto não se verifica, o que pode 

acontecer, por exemplo, na verificação dos PV ou até mesmo aquando do atendimento ao 

balcão, é necessário proceder ao acerto do stock – Acerto das Contagens Físicas.  

 Para realizar o acerto de stocks são necessárias duas listas, a Lista de Contagens Reais 

(recolha de existências) e a Lista de Diferenças. Com base nestas listas o SIFARMA 2000 

atualiza automaticamente o stock.  

 Por regra, o acerto de stocks, é realizado semanalmente. 
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 O INFARMED pode requerer o arquivo com as Listas de Diferenças que, para além de 

arquivadas no sistema informático, também são armazenadas pelo período de dois anos na 

farmácia. 

 Participei ativamente na verificação física de stocks bem como no acerto das contagens 

físicas. 

2.8.Gestão de devoluções 

 A devolução de um produto, só é passível de ser realizada após rececionar a encomenda 

em que o produto está inserido. Posto isto, quando o produto a devolver se encontra no stock da 

farmácia, é possível criar uma ND na secção de Gestão de Devoluções do SIFARMA 2000.  

 Uma ND deve conter: a identificação da farmácia; o fornecedor ao qual foi adquirido o 

produto; o número/identificação da fatura; a identificação do produto com a quantidade e preço 

de custo e, por fim, o motivo de devolução. A devolução pode ter diversos motivos entre os 

quais remarcação de PVP, erro no pedido, cartão fidelidade, fora de prazo, produto alterado, 

embalagem incompleta/danificada, entre outros. 

 Terminada a ND é necessária a impressão tripla da mesma. Original e duplicado seguem 

juntamente com o produto e são devolvidos ao respetivo fornecedor, que reencaminha o 

duplicado para o laboratório produtor. O triplicado é arquivado na farmácia aguardando uma 

posterior NC ou reposição do produto.  

 Em termo de exemplo, distribuidores como a Alliance and Health Care exigem que o 

original e o duplicado das ND sigam devidamente datados, carimbados e assinados.  

 Caso a devolução não seja aceite, o valor do produto entra para as Quebras da 

contabilidade anual da farmácia, o que permite reaver o valor do IVA. 

 Durante o estágio foi possível perceber que a realidade de uma farmácia envolve muito 

a devolução de produtos de forma a satisfazer os utentes. Mutas vezes os utentes não estão 

certos de que produto necessitam e a farmácia tem que os encomendar para que os utente os 

possam ver e aí escolher o que realmente mais lhe interessa. Desta forma, e por todos os outros 

motivos em que se devolvem produtos, foram muitas as devoluções realizadas durante o período 

de estágio em que participei de forma ativa. 

3. Dispensa de medicamentos 

3.1.Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

 Segundo o Decreto-Lei n. º 176/2006 de 30 de Agosto “estão sujeitos a receita médica: 

os medicamentos que possam constituir um risco para a saúde do doente quando usados para o 

fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica, quando utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; 

medicamentos que contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias cuja 
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actividade ou reacções adversas seja indispensável aprofundar; medicamentos que se destinem a 

ser administrados por via parentérica.” [2] 

 A apresentação de receita médica, manual ou eletrónica (receita sem papel ou receita em 

papel), é obrigatória para a dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) que 

são exclusivamente dispensados em farmácias. Os medicamentos sujeitos a esta condição 

possuem na própria embalagem o PVP. 

 A fase de atendimento ao balcão começou com a dispensa de MSRM. As receitas 

eletrónicas são mais fáceis de executar do que as receitas manuais por isto, no início, tive a 

oportunidade de verificar receitas manuais ao fim do dia para ver se estava tudo conforme, de 

modo a tornar mais fácil a dispensa correta deste tipo de receitas ao balcão.  

3.1.1. Psicotrópicos e estupefacientes   

 Psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos cujo controlo é de extrema 

segurança. Devido a isto não são armazenados juntamente com as outras classes de 

medicamentos, mas sim em cofre. 

 Aquando da receção de uma encomenda que contenha psicotrópicos ou estupefacientes 

a requisição referente aos mesmos vem isolada da fatura dos restantes medicamentos. Além 

disso é necessário que, quer o original quer o duplicado da requisição, sejam assinados e 

carimbados pelo diretor técnico ou farmacêutico responsável. A obrigatoriedade de arquivar o 

original durante três anos na farmácia e de enviar o duplicado novamente para o fornecedor, são 

exigências legais impostas às farmácias. 

 Quando é lida uma receita no sistema informático que contenha prescrito um 

psicotrópico, aparece de imediato o símbolo PSI, a vermelho. 

 A dispensa destes medicamentos requer momentaneamente a identificação do doente e 

do adquirente. Os dados requeridos do doente são o nome, a morada e o código postal. Para o 

adquirente acresce o número do BI/CC, a validade do mesmo, a data de nascimento e a idade. 

Só após o preenchimento destes campos é que o sistema informático autoriza a finalização da 

venda. 

 Após realizar a dispensa de um psicotrópico ou estupefaciente o sistema informático 

imite dois comprovativos que contêm informação relativa ao medicamento (identificação e 

quantidade), identificação do médico, identificação do adquirente e identificação do doente. 

Estes comprovativos são anexados a uma cópia da receita e são arquivados na farmácia durante 

um período de 3 anos, imposto pela legislação em vigor, Circular n. º 2219-2015 (Anexo X). 

 O INFARMED emitiu uma circular informativa n. º 166/CD relativa ao registo de 

medicamentos contendo substâncias estupefacientes ou psicotrópicas. Esta circular estabelece a 

obrigatoriedade de enviar mensalmente, até ao dia 8 do mês seguinte, as cópias das receitas e o 

registo de saídas de todos os produtos [3]. 

 Este procedimento é o mesmo para todas as farmácias portuguesas. 



 

8 
 

 Durante o período de estágio tive a oportunidade de dispensar muitas receitas com 

psicotrópicos ou estupefacientes e, também, com o auxílio da Dra. Stephanie Meixedo pude 

realizar o envio mensal das cópias das receitas e respetivos registos de saída.  

3.2.Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 Medicamentos que não preencham as condições previstas no artigo de MSRM, não 

estão sujeitos a receita médica e por isto, salvo raras exceções, não são medicamentos 

comparticipados pelo Estado.  

 Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) não são de venda 

exclusiva em farmácias. Aqui o aconselhamento farmacêutico é crucial. 

 Muitas vezes, o farmacêutico é o primeiro recurso que o utente procura, devido a isto, 

um aconselhamento informado e com segurança traz confiança e fidelização do utente. Ao 

longo do estágio na FM os casos mais solicitados de aconselhamento farmacêutico 

corresponderam a gripes, constipação, rinite alérgica e dermofarmácia. 

3.2.1. Cosmética e dermofarmácia  

 Os produtos cosméticos e de dermofarmácia são uma importante fonte de rentabilidade 

para a farmácia. Para a venda destes produtos o conhecimento e aconselhamento do 

farmacêutico é essencial. Sem dúvida foi uma das áreas em que senti mais dificuldade, devido à 

imensa variedade de produtos no mercado.  

 Segundo o INFARMED produtos cosméticos são “produtos destinados a limpar, cuidar 

ou embelezar; incluem champôs, geles de banho, cremes de rosto e corpo, desodorizantes, 

pastas dentífricas, etc” [3]. A relevância do cuidado da pele assenta em diversos fatores. A 

necessidade que qualquer pessoa apresenta em se sentir confortável com a sua pele, tento em 

conta que existem diferentes tipos de pele - seca, oleosa, atópica, acneica, com rosácea, etc. 

Devido ao facto de a pele ser o maior órgão do corpo humano e, por fim e com uma importância 

crucial, o facto de a pele ser a primeira barreira às agressões externas. 

 A FM trabalha com diversas marcas como Caudalie
®
, Uriage

®
, La Roche-Posay

®
, 

Avene
®
, Vichy

®
, Eucerin

®
, PizBuin

®
, Klorane

®
, entre outros. 

 No campo da higiene oral trabalha com a Elgydium
®
, Arthrodont

®
, Hextril

®
, Tantum 

Verde
®
, Corega

®
, Kukident

®
, etc. 

3.2.2. Puericultura 

 Esta área é muito procurada pelas mães, sobretudo pelas recém mamãs e pelas mães 

com crianças que apresentam problemas de pele. A FM trabalha com produtos da marca 

Uriage
®
, Mustela

®
, Chicco

® 
e Suavinex

®
. A La Roche-Posay 

® 
também apresenta produtos 

indicados para o bebé  ̧sobretudo para casos de pele atópica.  

 Na Uriage
® 

e Mustela
® 

podemos encontrar géis de banho, champôs, cremes hidratantes, 

pomadas para as assaduras da fralda, perfumes e outros produtos para higiene do bebé. 
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Biberões, chupetas e brinquedos estão maioritariamente presentes na gama da Chicco
® 

e da 

Suavinex
®
.  

 Relativamente às primeiras fraldas a FM trabalha com produtos da Libero
®
. 

3.2.3. Produtos fitoterapêuticos e suplementos alimentares 

 Para problemas menores a toma de produtos preparados à base de plantas com 

propriedades terapêuticas pode, realmente, ser uma ajuda para o doente.  

 Em casos de stress, ligeiros problemas de ansiedade e dificuldade em adormecer 

produtos contendo o extrato da planta Valeriana, como o conhecido Valdispert
®
, são os mais 

aconselhados. Em casos de obstipação a utilização de chás como o Agiolax
®
 e o Bekunis

®
 

também é aconselhada. 

 Os produtos dietéticos também são muito procurados, sobretudo nos meses que 

antecedem o início da época balnear.  

 A FM trabalha com produtos naturais do laboratório TheraLab
®
, essencialmente, mas 

também com alguns produtos da Tilman
®
.  

 Os suplementos alimentares são muito procurados em casos de maior fadiga mental e/ou 

físico e, nos casos em que seja necessário uma maior concentração, como por exemplo, em 

período de exames para os estudantes. Nestas situações produtos como o Centrum
®
, 

SUSTENIUM
® 

e Meritene
®
 são aconselhados. 

3.2.4. Medicamentos de uso veterinário 

 O INFARMED define medicamento veterinário como “todo o medicamento destinado 

aos animais” [4].  

 Como a FM se insere em ambiente rural é comum a criação de animais para consumo 

doméstico sendo a Terramicina®, antibiótico com o princípio ativo oxitetraciclina, um dos 

medicamentos veterinários mais vendido. Relativamente aos animais domésticos a maior 

preocupação é com a desparasitação externa contra pulgas, carraças e mesmo insetos. A FM 

trabalha com antiparasitários como a FRONTLINE
®
, a Advantix

®
 e o 

Advantage®.  Desparasitantes internos e anticoncecionais também são procurados, como é o 

caso do ZIPYRAN
® 

Plus e pilusoft
®
, respetivamente. 

3.2.5. Medicamentos manipulados 

 Segundo o INFARMED “Os medicamentos manipulados são medicamentos preparados 

segundo fórmulas magistrais ou oficinais, cuja preparação compete às farmácias ou serviços 

farmacêuticos hospitalares, sob a direta responsabilidade do farmacêutico” [5]. Na FM não se 

preparam manipulados sendo que estes são encomendados à Farmácia Barreiros, no Porto, com 

o respetivo envio da prescrição médica por FAX. Quando o manipulado é rececionado na FM 

tem que vir acompanhado da respetiva ficha de preparação (Anexo XI).   

https://www.bayerpet.com.br/produtos/caes/antipulgas/advantage/
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3.2.6. Medicamentos homeopáticos 

 “Um medicamento homeopático é um medicamento obtido a partir de substâncias 

denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico 

descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial 

num Estado membro, e que pode ter vários princípios” [6].  

 A FM não tem o hábito de trabalhar com medicamentos homeopáticos, contudo no stock 

da farmácia podemos encontrar medicamentos como o COCCULINE
®
, do laboratório 

BOIRON
®
, que é utilizado em casos de enjoo em viagem e medicamentos como o Traumeel

®
, 

do laboratório Heel
®
, utilizado para tratar sintomas de dor e inflamação. 

3.2.7. Produtos para alimentação especial 

 Os produtos para alimentação especial são importantes para os lactentes e para os 

idosos, isto porque ambos têm necessidades especiais que muitas vezes só são atingidas com o 

recurso a produtos que forneçam a quantidade de nutrientes e vitaminas necessárias, quer a um 

bom desenvolvimento, quer a complementar uma alimentação de baixa qualidade. 

 A existência destes produtos na farmácia é sem dúvida uma mais valia no apoio à 

comunidade, nos casos de mães que não têm possibilidade de amamentar, em casos de bebés 

que sofrem de cólicas, com tendência a desenvolver alergias e, também, em bebés tendentes a 

regurgitação. No caso de pessoas com mais idade, pessoas com problemas digestivos e pessoas 

com uma alimentação mais débil, a existência destes produtos surge no sentido de colmatar as 

faltas nutricionais. 

 No que respeita aos lactentes é vário o leque de produtos com que a FM trabalha. 

Primeiramente e com o maior volume de vendas encontra-se a Aptamil
®
, seguindo-se outras 

marcas como a Nutribén
®
, NAN

®
, Nidina

®
 e Miltina

®
. 

 No sentido de colmatar as faltas nutricionais a FM trabalha com a Nestlé
®
, Nutribén

®
 e 

Nutricia
®
. 

3.2.8. Dispositivos médicos 

 Segundo o INFARMED “os dispositivos médicos são destinados, pelo seu fabricante, a 

serem utilizados para fins comuns aos dos medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou 

tratar uma doença humana. No entanto, os dispositivos médicos devem atingir os seus fins 

através de mecanismos que não se traduzem em acções farmacológicas, metabólicas ou 

imunológicas” [7]. Fazem parte de dispositivos médicos o material ortopédico tal como cintas, 

mãos e pés elásticos, meias elásticas e meias de descanso; material pediátrico como os biberões, 

chupetas e fraldas; algodão; compressas; termómetros; preservativos; testes de gravidez; entre 

outros. 

 Na FM as meias elásticas são um dos dispositivos médicos mais vendido sendo 

importante o seu uso em casos de insuficiência venosa, na fase pós-operatória e na grávida. 

Existem três graus de compressão (I, II e III) que variam consoante a existência e extensão do 
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edema. Como já foi referido é importante a medição correta da(s) perna(s) do utente, a qual 

deve ser feita pela manhã visto que a perna se encontra menos inchada. As medidas necessárias 

são a altura da perna, a largura do tornozelo, da barriga da perna e da coxa.   

4. Serviços disponíveis  

 Além dos serviços apresentados posteriormente a FM presta também, de forma gratuita 

e sempre que necessário, o serviço de primeiros socorros aos seus utentes.  

4.1.Determinação de altura e peso corporal 

 É importante a existência na farmácia da determinação de altura e peso corporal de 

forma a permitir um controlo regular de peso. Este controlo é importante no caso de pessoas que 

apresentam excesso de peso como também no caso de pessoas que experimentam perdas de 

peso injustificadas. Devido a isto é fornecido este serviço ao utente, de forma independente com 

um custo associado e, permite assim determinar o peso e a altura corporal como também o IMC, 

indicando os respetivos intervalos do mesmo e os seus significados.  

4.2.Determinação de parâmetros bioquímicos 

 A FM oferece gratuitamente a determinação da glicémia aos utentes. Como a Diabetes 

mellitus é uma doença crónica que traz enumeras complicações a longo prazo, a preocupação 

dos doentes em manter os níveis de açúcar no sangue controlados. A determinação faz-se com 

utilização de dispositivos médicos de análise quantitativa em sangue capilar. O ideal é realizar o 

teste em jejum, sendo favoráveis valores inferiores a 110 mg/dL, no caso de não ser possível 

realizar em jejum, o valor ocasional da determinação da glicémia deve ser inferior a 140 mg/dL. 

 A determinação do Colesterol Total também é realizada, a qual apresenta um custo para 

o doente. Esta determinação requer também um período de jejum, preferencialmente de 12 

horas e, são considerados favoráveis todos os resultados inferiores a 190 mg/dL. 

 Em ambos os casos é possível criar uma conversa com o doente e perceber a sua rotina 

no que respeita exercício físico e alimentação. Devemos sempre relembrar a importância que a 

prática regular de exercício e uma alimentação cuidada e equilibrada têm na progressão destas 

doenças. 

4.3.Determinação da pressão arterial 

 Para a medição da pressão arterial aconselhamos sempre que o utente descanse 5 a 10 

minutos e, que durante a medição evite falar e movimentar-se. Os valores de referência são de 

120 mm Hg para a pressão arterial sistólica e de 80 mm Hg para a pressão arterial diastólica. 

Quando o utente apresenta valores superiores ao normal aconselhamos a prática de exercício 

físico regular e uma alimentação baixa em sal. Tentamos também que o doente faça o 

autocontrolo da sua doença com a prática regular de autovigilância.    
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4.4.Análise de água 

 Como se trata de uma zona urbana em que o consumo de água da nascente e 

proveniente de furos é comum a FM disponibiliza aos utentes o serviço de análise de água. Este 

serviço tem um custo relacionado.  

 Inicialmente o utente tem que preencher uma ficha com os seus dados, com o tipo de 

água e proceder ao pagamento de uma caução. Para casa leva duas garrafas, uma de tampa 

vermelha e outra de tampa branca bem como a respectiva folha com as instruções para a correta 

colheita de água.  

 Além dos cuidados indicados na folha de instruções a colheita da água deve ser 

realizada no mesmo dia de entrega dos recipientes na farmácia, onde se procede também ao 

restante pagamento. Nessa altura a farmácia contacta o laboratório e, no mesmo dia, é feita a 

recolha das amostras por parte do mesmo.  

4.5.VALORMED 

 “A VALORMED, criada em 1999, é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a 

responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. 

Resultou da colaboração entre a Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias em face da 

sua consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto resíduo” [8]. 

 O farmacêutico tem um papel crucial neste projecto, na sensibilização dos utentes para 

que estes compreendam a importância de entregar na farmácia os medicamentos que estão fora 

de prazo e também os que já não utilizam.  

 Os medicamentos recolhidos em farmácias comunitárias podem ser resíduos de 

embalagens de medicamentos de uso humano, contendo ou não restos de medicamentos e 

mesmo resíduos de embalagens de medicamentos de uso veterinário, contendo ou não restos de 

medicamentos. 

 Desta forma é possível contribuir para um bom ambiente de forma a evitar problemas 

para a saúde pública.  

5. Contabilidade e Gestão 

5.1.Dispensa e conferência de MSRM 

 Relativamente a receitas eletrónicas o processamento é simples. Basta introduzir o 

Número da Receita, o Código de Acesso e o Código de Direito de Opção e aparece a receita no 

sistema informático com os medicamentos que são possíveis dispensar. No final é aconselhado 

conferir todos os produtos dispensados através do leitor óptico como forma a evitar possíveis 

erros.  

 O procedimento é diferente para as receitas manuais. Quando o utente aparece com uma 

receita manual antes de qualquer passo é necessário verificar se a receita cumpre os seguintes 
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requisitos: justificação (falência informática, domicilio, etc); nome e número do cartão do 

utente; data, com validade de trinta dias; vinheta do médico e do local de prescrição; assinatura 

do médico e, por fim, só podem conter até quatro prescrições. Nestas receitas é necessário 

introduzir o plano de comparticipação, sendo o código 01 para o Sistema Nacional de Saúde 

(SNS), o código 48 para o regime pensionista, entre outros. No caso de o utente possuir acordos 

complementares é necessário tirar uma fotocópia do cartão respetivo e da receita.  

 No verso de cada receita manual é impresso o documento de faturação que é assinado 

pelo utente. O farmacêutico tem também que carimbar, datar e assinar o verso da receita. 

 No final do dia as receitas manuais são todas conferidas para verificar se a medicação 

foi corretamente dispensada. Desta forma, no caso de ocorrer algum erro, é possível contactar o 

utente. 

5.2.Processamento do receituário e faturação 

 Os MSRM são comparticipados pelo estado pelo que o doente só paga uma parte do 

preço do medicamento.  

 Como já foi referido, relativamente aos psicotrópicos e estupefacientes, no final de cada 

mês é necessário digitalizar as receitas com o respetico comprovativo de registo de saídas e 

enviar para o INFARMED. 

 No caso das receitas manuais são agrupadas, separadamente, consoante os diferentes 

organismos de comparticipação e são organizadas por lote e por ordem do número de receita. 

Cada lote tem até trinta receitas. 

 No final de cada mês é necessário, através do SIFARMA 2000, imprimir o Verbete de 

Identificação de Lote que é carimbado, assinado e anexado ao respetivo lote, seguidamente, 

imprimir a Relação de Resumo de Lotes e a Fatura Mensal de Medicamentos. Ambos devem ser 

carimbados, assinados e anexados ao Verbete. 

 As receitas relativas ao SNS e os respetivos documentos são enviados para a 

Administração Regional de Saúde (ARS) enquanto os restantes regimes de comparticipação são 

enviados para a Associação Nacional de Farmácias (ANF). Ambos via CTT. 

 O pagamento à farmácia é efetuado pela ANF, em ambos os casos. Para isso a ARS 

envia para a farmácia a Fatura Mensal carimbada, como comprovativo de receção e, a farmácia 

reenvia para a ANF sendo efetuado o pagamento. 

 Na eventualidade de ocorrer algum erro as receitas são devolvidas à farmácia 

acompanhadas com o motivo da devolução. Nestes casos a correção pode ser feita até ao mês 

seguinte.  

 Durante o estágio tive a oportunidade de realizar o processamento do receituário em 

conjunto com a Dra. Marta Barbosa e, em relação aos psicotrópicos e estupefacientes, em 

conjunto com a Dra. Stephanie Meixedo. 
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6. Formações 

Ao longo dos quatro meses de estágio tive a oportunidade de assistir a algumas formações, as 

quais passo a enumerar: 

 “Urgências em oftalmologia e secura Vulvo Vaginal” no Hospital privado de Braga; 

 Formação sobre a gama Eucerin
®
 pelo respetivo delegado na FM; 

 Formação sobre a gama Aptamil
®
 pelo respectivo delegado na FM; 

 “Cross and Up selling” e “A dor em Portugal” no Hotel Mercure em Braga; 

 Vichy
®
 e La Roche-Posay

®
 no Hotel Meliá em Braga; 

 “FAMA III – Infeções vulvovaginais” no Hotel Axis em Viana do Castelo; 

 Formação sobre o Cartão SAÚDA na FM; 

 Avène
®
 no Hotel do Golfe em Ponte de Lima; 

 Cosmética Ativa, fomação online sobre a Vichy
®
. 

7. Conclusão 
 O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas culmina com o estágio em farmácia 

comunitária. É, sem dúvida, um dos processos de aprendizagem mais importante que 

experimentamos ao longo do curso e aqui conseguimos colocar em prática todos os 

ensinamentos adquiridos até então. 

 O estágio permitiu perceber como se processa o funcionamento de uma farmácia e o que 

se espera de um farmacêutico como técnico superior de saúde. Durante os meses de estágio foi 

possível perceber que dentro de uma farmácia o farmacêutico não funciona exclusivamente 

como tal, tendo muitas vezes que aconselhar os utentes em problemas da sua vida pessoal. 

 Os utentes idosos são um grupo especial de utentes. São muitas vezes fiéis a uma 

determinada farmácia e usam-na para aviar a medicação mas também a procuram de modo a 

amparar a solidão que muitas vezes sentem, usufruindo assim de pequenos momentos para 

conversar e desabafar. No fundo, procuram muitas vezes companhia. Esta realidade foi sentida 

durante o estágio.  

 É notório que as pessoas que recorrem à farmácia confiam muito nos profissionais de 

saúde que lá trabalham. No entanto torna-se muitas vezes necessário conversar com o médico 

prescritor devido a dúvidas que surjam com a prescrição médica, entrar em contacto com outras 

farmácias quando alguma medicação não existe naquele momento e o utente necessita realmente 

e, também, entrar em contacto com o centro de saúde quando, por exemplo, precisamos de saber 

se o doente é pensionista ou não. Em todos estes casos foi notória a boa articulação entre os 

demais profissionais de saúde.  
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Parte II – Atividades desenvolvidas 

  

 A escolha do tema “A dor” surgiu ao longo do período de estágio devido à magnitude 

de prescrições que continham medicação analgésica. Este facto suscitou interesse e curiosidade 

em aprofundar o mecanismo da dor e as implicações envolventes assim como de aumentar o 

conhecimento relativamente aos fármacos disponíveis para o tratamento da dor. Neste 

documento será abordada a dor Nociceptiva, em que não existe lesão do SNC.  

 A realização do panfleto “Diarreia ou Obstipação? Nós temos a solução” (Anexo XIV) 

veio com o intuito de dar a conhecer aos utentes as várias opções que existem para tratar 

problemas como a diarreia, obstipação e os sintomas relacionados e, também, de modo a 

mostrar que existem várias formas farmacêuticas (comprimidos, cápsulas, xaropes, pós)  sendo 

que pode optar pela que lhe for mais conveniente.  

 O aconselhamento farmacêutico foi uma das áreas que suscitou maiores dúvidas ao 

longo do estágio. Estas dúvidas deveram-se a muitos aspetos entre os quais a falta de 

conhecimento relativa aos medicamentos de marca e, claro, devido ao variadíssimo leque de 

produtos que existem no mercado. Como o estágio começou no mês de Março os casos de tosse 

eram muito frequentes por isso achei importante desenvolver um guia de aconselhamento 

farmacêutico de forma a ajudar na altura do atendimento ao balcão (AnexoXI).No que ao bebé 

diz respeito não estava em nada familiarizada com os produtos que existem no mercado. 

Relativamente aos leites em pó, o facto de os delegados virem à farmácia explicar a gama de 

produtos contribuiu muito para a aprendizagem. Em relação aos primeiros dentes surgiu a 

necessidade de reunir alguns produtos que se usam para este problema de forma a conhecê-los 

melhor e assim proceder a um bom aconselhamento farmacêutico (Anexo XII). 

Tema I: A dor 

1. A dor 

 Segundo a Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED) “a dor é uma 

experiência multidimensional desagradável, envolvendo não só um componente sensorial mas 

também um componente emocional, que se associa a uma lesão tecidular concreta ou potencial, 

ou é descrita em função dessa lesão” [10]. Isto significa que a sensação de dor é característica de 

cada pessoa sendo que a mesma lesão em indivíduos diferentes pode ter índices de dor também 

diferentes. A dor é envolvente do ponto de vista emocional, interfere na vida das pessoas e tudo 

gira à volta da dor. Frases habitualmente proferidas tal como “não tenho medo de morrer, tenho 

medo de sofrer!” confirmam isso mesmo. 

2. Tipos de dor 

 A dor nociceptiva está dividida em dois tipos: dor crónica e dor aguda. Estas diferem 

maioritariamente na relação temporal. A dor aguda possui uma duração limitada, não superior a 
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três meses, surge de um modo repentino e geralmente com causa conhecida. É também 

característico o desaparecimento da dor aquando do tratamento da causa.  

 Outro tipo de dor que pressupõe maior gravidade, a dor crónica, é diagnosticada quando 

a duração é superior a três meses e geralmente prolonga-se mesmo após o tratamento da causa 

que a originou. Importante também referir que este tipo de dor pode ou não ter uma causa 

subjacente. A gravidade relacionada com a dor crónica prende-se no facto das complicações 

secundárias que lhe estão associadas, principalmente as alterações quotidianas que afetam a 

qualidade de vida dos indivíduos que sofrem deste problema [11,12]. 

3. Causas de dor 

 A sensação de dor está associada a um sentimento desagradável porém, a conotação de 

negatividade usualmente relacionada não se traduz na realidade. Muitas vezes a dor aguda é 

responsável pela procura de cuidados de saúde primários, cuidados estes que são benéficos para 

o individuo e que levam, quando possível, ao tratamento da causa da dor, ou então à prevenção 

da ocorrência de episódios nocivos. A dor aguda pode também ser um mecanismo de defesa 

face a um transtorno da homeostasia corporal em situações como queimaduras e cortes. 

Funciona como um sinal biológico, um sinal vital que pode indicar a existência de processos 

infeciosos, entre outos. São também causas de dor aguda intervenções cirúrgicas, procedimentos 

dentários, trabalho de parto, fratura e quebra de ossos, entre outros [13,14]. 

 Relativamente à dor crónica a observação de benefícios é nula, isto porque o 

prolongamento temporal característico desta dor afeta o doente em diversas áreas, quer pessoal 

quer profissional, porque é fundamentado o facto que a qualidade de vida do doente diminuí 

drasticamente. Um doente com dor crónica além do desgaste físico também apresenta desgaste 

mental, este manifesta-se em alterações de sono, insónias; cansaço; ansiedade; stress; depressão, 

etc. São referenciados também casos de suicídio devido a esta doença. Algumas causas de dor 

crónica são as doenças cancerígenas, cefaleias, lombalgias e dores nas articulações [14]. 

4. Fisiopatologia da dor 

 A classificação fisiopatológica da dor divide-a em três tipos: Dor nociceptiva, que 

resulta de uma lesão tecidular que causa uma estimulação excessiva dos nociceptores; Dor 

Neuropática, em que não existe nenhuma lesão tecidular mas sim uma lesão ou disfunção no 

Sistema Nervoso Central (SNC) e, por fim Dor Psicogénica, que é causada por processos 

mentais [15].  

 Os nociceptores são os neurónios aferentes primários do Sistema Nervoso Periférico 

(SNP) capazes de detetar e transmitir os estímulos dolorosos. Os estímulos capazes de os ativar 

designam-se de nóxicos e podem ser do tipo químico, mecânico ou térmico. Quando um 

nociceptor recebe um estímulo nóxico a sua função é converter a energia presente nesse 

estímulo num potencial de acão. Este processo designa-se transdução e, deste modo, os 

impulsos nervosos são conduzidos até à medula espinal [16].  
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Tabela 1 – Substâncias algogénicas e modo de ativação dos nociceptores.  

Adaptada de [16] 

 Existem três grupos de fibras sensitivas cutâneas - Aβ, Aδ e as C - no entanto as 

responsáveis por conduzir sensações dolorosas são somente as C e as Aδ. As fibras C são de 

condução mais lenta, causam uma dor mais tardia e difusa (subtipo Visceral da dor nociceptiva) 

enquanto as fibras Aδ causam sensações dolorosas agudas imediatas e bem localizadas (subtipo 

Somática da dor nociceptiva) [17].  

 Em termos de composição neuroquímica os nociceptores são divididos em três grupos: 

nociceptores C peptidérgicos, nociceptores C não peptidérgicos e nociceptores Aδ. Todos eles 

apresentam em comum o facto de possuírem o neurotransmissor glutamato e serem capazes de 

sintetizar moléculas como as prostaglandinas, ATP e óxido nítrico. Estas moléculas têm a 

capacidade de transmitir informação nociceptiva para os neurónios da medula espinhal.  

 Quando um estímulo nóxico provoca uma lesão tecidular (dor nociceptiva) ocorre a 

libertação de substâncias algogénicas para o meio extracelular. Estas substâncias têm a 

capacidade de ativar nociceptores e causar uma sensação dolorosa. São exemplos deste tipo de 

substâncias as prostaglandinas, o ATP, serotonina, bradicinina, glutamato, citoquinas, óxido 

nítrico, entre outras (Tabela 1). Os nociceptores têm a capacidade de, após serem activados, 

ativar também nociceptores vizinhos através da libertação para o meio extracelular de 

substância P, glutamato ou aspartato [16].  

 

Substâncias Algogénicas Modo de ativação dos nociceptores 

 

Glutamato e ATP 

Atuam nos receptores ionotrópicos, provocam a abertura de canais 

iónicos e a despolarização da membrana dos nociceptores. 

 

Prostaglandinas e Bradicinina 

Atuam nos receptores metabotrópicos, ativam sistemas de 

transdução intracelulares e modificam a concentração de AMP 

cíclico, diacilglicerol, 8 trifosfato de inositol ou Ca
2+

. Estas 

substâncias vão modular o funcionamento de canais iónicos ou 

recetores. 

Óxido nítrico 
Atravessa facilmente as membranas e exerce o seu efeito sobre o 

metabolismo do terminal periférico dos nociceptores. 

Serotonina 

Ativa receptores 5-HT. 

Provoca a despolarização da membrana dos nocicetores, devido à 

abertura canais de Na
+
. 

Também ativa a fosfolipase C que provoca o aumento da 

concentração de diacilglicerol, trifosfato de inositol e Ca
2+

, estes 

vão provocar um aumento prolongado da excitabilidade dos 

nocicetores, através da ativação de cinases proteicas e subsequente 

fosforilação de canais iónicos e/ou receptores que conduzem à sua 

sensibilização. 
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 As vias ascendentes da dor incluem nociceptores, neurónios e sistemas ascendentes 

espinhais e ainda os sistemas cerebrais. Estes últimos funcionam como centros de dor e são 

compostos pelo tálamo, um importante centro de dor pois recebe as principais vias com origem 

na espinhal medula, pelo sistema límbico, pelo córtex e pela formação reticular. 

 Relativamente aos neurónios e sistemas ascendentes espinhais, em termos funcionais, os 

neurónios medulares são classificados em neurónios não nociceptivos e em neurónios de 

segunda ordem. Os neurónios de segunda ordem englobam os nociceptivos específicos e os de 

Largo Espectro Dinâmico (WDR). Quando as fibras nociceptivas que conduzem estímulos 

dolorosos penetram na medula espinhal sinaptam com os neurónios de segunda ordem.  

 Os neurónios do corno posterior da espinhal medula podem também ser diferenciados 

em interneurónios, neurónios proprioespinais e neurónios de projeção. Relativamente aos 

interneurónios estes podem apresentar atividade excitatória ou atividade inibitória, sendo que 

ambos são ativados quer por fibras que conduzem estímulos dolorosos quer por fibras que não 

conduzem estímulos dolorosos. Eles diferem ao nível do conteúdo em neurotransmissores, 

enquanto os neurotransmissores dos interneurónios excitatórios são aminoácidos excitatórios 

como o glutamato e aspartato os neurotransmissores dos interneurónios inibitórios são o ácido 

γ-aminobutírico (GABA), a encefalina, as dinorfinas, a acetilcolina e a glicina, que apresentam 

propriedades com capacidade inibitória. Por isto os interneurónios inibitórios desempenham um 

papel modulador importante na transmissão da informação nociceptiva sendo que a sua 

activação inibe a transmissão da dor. 

 Para existir dor a capacidade antinociceptiva tem de ser ultrapassada pelas vias aferentes 

nociceptivas. Esta capacidade antinociceptiva é formulada pela existência de vias que exercem o 

controlo da dor. Este controlo pode ser sobre os terminais dos nociceptores, facilitando ou 

inibindo a libertação de neurotransmissores, ou sobre os interneurónios ou neurónios de 

projeção. Estas vias designam-se por vias descendentes. 

 Existem dois mecanismos para a analgesia. O primeiro denominado inibição segmentar 

aponta que os neurónios adjacentes activados por fibras Aβ (fibras que não conduzem 

informação dolorosa) enviam sinapses para os neurónios de segunda ordem. Quando estes 

impulsos prevalecem sobre os impulsos nóxicos a transmissão dolorosa é inibida e a dor é 

controlada. É este mecanismo que explica o alívio da dor sentido com a massagem ou com a 

estimulação elétrica. O segundo mecanismo, a inibição supra-espinal, indica que os sistemas 

cerebrais inibitórios atuam sobre os neurónios eferentes primários e sobre os neurónios de 

segunda ordem através de duas vias. Na primeira via através de mediadores que se ligam a 

Prostaglandinas e Serotonina 

Ativam de forma indireta um subtipo de canais de sódio sensíveis 

à voltagem (SNS/PN3) que existem exclusivamente nos 

nocicetores. 
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receptores opióides endógenos como a β-endorfina, a serotonina e a encefalina. Na segunda via 

através da estimulação α-adrenérgica com efeitos inibitórios medulares [17] 

5. Epidemiologia 

O Observatório Nacional de Saúde (ONSA) do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo 

Jorge realizou em 2002 um estudo com o objetivo de determinar a ocorrência de episódios de 

dor na população portuguesa. A amostra integrou 1414 indivíduos (amostra ECOS5), homens e 

mulheres maiores de 18 anos.  

Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 73,7% declaram a ocorrência de dor nos sete dias anteriores ao estudo; 

 49,6% referiram que sentiram mais de um tipo de dor. 

Relativamente à causa de dor: 

 51,3% dores lombares; 

 45,2% dores nos ossos e articulações; 

 34,7% cefaleias. 

Foram também evidenciadas diferenças em relação ao género sendo que, as mulheres 

nos sete dias anteriores ao estudo, sentiram dor em 5,8 dias enquanto os homens sentiram dor 

em apenas 4,8 dias. A intensidade da dor também integrou o estudo sendo a maior percentagem 

(53,3%) relativa a dor ligeira. Relativamente às medidas adotadas para combater a dor: 

 35,2% recorrem a medicamentos receitados anteriormente; 

 17,3% consultaram um médico; 

 33,7% optaram por não fazer nada [18]. 

 Outra análise realizada no ano de 2007 na Faculdade de Medicina da Universidade do 

Porto (FMUP) sob coordenação do Professor José Castro Lopes incidiu no estudo 

epidemiológico nacional sobre a dor. Das 1 200 entrevistas telefónicas realizadas mais de 40% 

revelaram sofrer de dor crónica e 16% classificaram a intensidade da dor como moderada ou 

forte. Outros resultados preocupantes foram: 

 50% refere que a dor crónica interfere de forma grave a moderada na sua 

atividade laboral; 

 15% demonstraram a necessidade de pedir a reforma antecipada; 

 13% foram diagnosticados com depressão; 

 Dos 80% medicados 30% consideram que não estão a ser bem tratados e que a 

dor não está controlada. 

Este estudo aponta o género feminino como o mais afetado pela dor crónica e, entre as 

causas de dor, a mais frequente são as lombalgias [19]. 

6. Custos indiretos da dor crónica em Portugal 

 A Direcção Geral da Saúde (DGS) divulgou em 2008 informações gerais sobre o estado 

de saúde da população portuguesa, detendo variadas fontes entre as quais: o Instituto Nacional 
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de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), a Direção de Serviços de Epidemiologia e Estatísticas de 

Saúde (DSEES), o Instituto Nacional de Estatística (INE) e os Inquéritos Nacionais de Saúde 

(INS). 

Com base na Tabela 2 verificamos que a dor crónica representa o segundo maior tipo de 

doença crónica no Continente Português (16,3%), sendo ultrapassada apenas pela tensão arterial 

alta. Doenças crónicas como a diabetes, cancro e enfarte do miocárdio apresentam-se com 

percentagens consideravelmente inferiores, englobando as três um total de 9,7%. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Relativamente a consultas externas, com suporte na Tabela 3, apenas 0,7% das 

especialidades médicas (57,7%) foram destinadas a consultas para a dor. De acordo com a 

Figura 1 que demonstra um menor número de diabéticos comparativamente a pessoas que 

sofrem de dor crónica, também as consultas de diabetologia (0,6%) foram inferiores às 

consultas por dor [20].  

 Devido a todos os impactos sociais e económicos que a dor acarreta, em particular a dor 

crónica, e a forte morbilidade associada despoletaram a criação de um Dia Nacional da Luta 

Contra a Dor. Este dia comemora-se na terceira sexta-feira de Outubro, tendo como intuito 

assinalar a necessidade de combater a dor humana [21].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: População inquirida que já teve ou tem doença crónica, em 

percentagem, 2005/2006. 

Adaptada de [20] 

Tabela 3: Número e percentagem de consultas externas em hospital, por 

especialidade,  no Continente Português, 2008. 

Adaptada de [20]. 
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 Com base nos dados do 4º Inquérito Nacional de Saúde de 2005/2006 foi possível 

estimar os custos indiretos da dor crónica em Portugal relativamente a perdas de produção 

devido à redução do emprego e ao aumento do absentismo. As causas de dor crónica neste 

estudo foram as lombalgias e as dores articulações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com base na Figura 1 o grupo etário com maior incapacidade para trabalhar devido à 

dor crónica é o dos 50 aos 59 anos. Contudo através da análise da figura é possível concluir que 

a dor crónica causa incapacidade em todos os grupos etários o que leva a redução de emprego e 

com isso aumento dos custos indiretos associados.  

 É compreensível que os custos indiretos associados à redução de emprego diminuam 

partir dos 60 anos, apesar de a dor crónica afetar maioritariamente a população idosa com idade 

mais avançada, isto porque a partir dos 60 anos muitos portugueses abandonam o emprego, daí 

os custos indiretos diminuírem também [22].  

7. Plano Nacional da Luta Contra a Dor 

 O Plano Nacional de Luta Contra a Dor (PNLCD) foi aprovado por Despacho 

Ministerial em 26 de Março de 2001. Este plano refere que “A dor é pela sua frequência e 

potencial para causar incapacidades um verdadeiro problema de saúde pública que justifica (…) 

a implementação de um Plano Nacional de Luta Contra a Dor, que define o modelo 

organizacional a desenvolver pelos serviços de saúde e orientações técnicas que promovam boas 

práticas profissionais na abordagem da dor.” Os objetivos deste plano foram inicialmente 

estipulados para 2007 e previam “o desenvolvimento nos serviços oficiais de prestação de 

cuidados de saúde, a organização de Unidades de Dor que proporcionem alívio da dor aguda ou 

crónica” [23].  

 Em 2008 a DGS emitiu o novo Programa Nacional de Controlo da dor (PNCDOR) que 

visa dar continuidade, numa versão actualizada, ao anterior PNLCD. Os princípios orientadores 

Figura 1 – Custos da redução de emprego devido à dor crónica em 

Portugal, em 2010. 

Adaptada de [22] 
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Figura 4 – Escala Qualitativa 

Adaptada de [25]. 

 

do PNCDOR são os seguintes: subjectividade da dor, a dor como 5º sinal vital, direito ao 

controlo da dor, dever do controlo da dor e tratamento diferenciado da dor. O PNCDOR tem 

como objetivos gerais reduzir a prevalência da dor não controlada na população portuguesa, 

melhorar a qualidade de vida dos doentes com dor, racionalizar os recursos e controlar os custos 

necessários para o controlo da dor [24].  

8. A dor como 5º sinal vital e a Escala de intensidade da dor 

Como norma de boa prática nos serviços prestadores de cuidados de saúde deve ser 

realizada a avaliação e registo da intensidade da dor. Face a isto desde 2003 integra-se a dor 

como 5º sinal vital, seguindo-se à frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial e 

temperatura corporal. O registo da dor deve ser realizado com base em escalas internacionais 

devidamente validadas (Figura 2, 3, 4 e 5) [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tratamento 

 O tratamento da dor consiste na analgesia, definida como o alívio ou supressão da dor. 

São utilizados na terapêutica fármacos opióides e fármacos não opióides. A OMS estratificou as 

drogas analgésicas para o tratamento da dor numa Escala de Analgésicos que estabelece 

Figura 5 – Escala de Faces 

Adaptada de [25]. 

 

Figura 2 – Escala Visual Analógica. 

Adaptada de [25]. 

 

Figura 3 – Escala Numérica 

Adaptada de [25]. 
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recomendações para iniciar o tratamento da dor (Figura 6). Em todas as etapas do tratamento 

estão presentes os adjuvantes que são utilizados de modo a educar a dor de forma a diminuir a 

ansiedade, os distúrbios psicológicos do doente e tratar os efeitos secundários dos analgésicos. 

São exemplos de adjuvantes os antidepressivos, os agonistas α2 e os corticosteróides [26]. O 

tratamento não farmacológico é uma estratégia adotada para gerir a dor e a incapacidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.Tratamento não opióide 

Segundo a DGS o paracetamol deve ser considerado como primeira opção na 

abordagem terapêutica de diversas situações dolorosas de natureza reumática, ginecológica, 

cirúrgica ou traumática. O mecanismo de ação do paracetamol passa pela inibição 

predominantemente central das prostaglandinas. O seu efeito anti-inflamatório não é 

significativo, sendo utilizado pelas suas propriedades analgésicas e antipiréticas. A sua 

utilização como primeira opção deixa de ser considerada em casos de doença hepática ou 

alcoolismo. O mecanismo de ação do metamizol cursa com o do paracetamol, porém com a 

ação adicional de ser antiespasmódico. Em relação aos anti-inflamatórios não-esteróides 

(AINES), mais especificamente em relação aos salicilatos, a sua capacidade analgésica é 

superior e o risco de hemorragia gastrointestinal é inferior. 

 O mecanismo de ação dos AINES também assenta na inibição das prostaglandinas, 

contudo essa inibição acontece através da inibição das enzimas ciclooxigenases (COX) 1 e 2. É 

vantajoso o uso desta classe terapêutica quando existe uma componente inflamatória marcada 

contudo, o seu uso pode despoletar hemorragias gastrointestinais e insuficiência renal.  

 São exemplos de AINES os seguintes fármacos: Salicilatos (Ácido Acetilsalicílico), 

Ibuprofeno, Diclofenac, Tenoxicam, Celecoxib, Naproxeno, entre outros. Tanto o Celecoxib 

como o Etoricoxib são inibidores seletivos da COX 2, devem ser utilizados para doentes com 

risco acrescido de complicações gastrointestinais e que não tolerem a associação com protetores 

Dor fraca 

Dor forte 

Dor moderada 

Não-Opióides 

(Paracetamol/ 

Metamizol/AINES) 

 
+ Adjuvantes 

Opióides fracos 

(Tramadol/Codeína) 

 

+ Não-Opióides 

+ Adjuvantes 

Opióides fortes 

(Morfina/Metadona/ 

Fentanil/Oxicodona) 

 

+ Não-Opióides 

+ Adjuvantes 

Figura 6: Escala de Analgésicos OMS. Adaptada de [29]. 
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gástricos. Doentes com risco cardiovascular e pessoas com eventos cardiovasculares prévios 

devem ser tratados com naproxeno [12, 27, 28, 29]. 

9.2. Tratamento opióide 

Os opiáceos exercem o seu efeito analgésico por ligação a recetores opióides, sendo eles 

de três tipos: miu (µ), kappa (κ), delta (δ). 

Todos os recetores medeiam a analgesia supraespinal e espinal. Os recetores µ e δ 

modulam também a libertação de vários neurotransmissores e hormonas. Os analgésicos 

opióides são classificados de acordo com a sua atividade intrínseca nos receptores opióides 

sendo, então, divididos de acordo com as seguintes categorias:  

 agonistas - Morphine-like agonists – tal como a morfina, hidromorfona, hidroxicodona, 

oxicodona, metadona, fentanil e codeína;  

 agonistas-antagonistas, como a pentazocina;  

 agonistas parciais, como a buprenorfina.  

Outro fármaco opiáceo altamente utilizado no combate à dor, o tramadol, é classificado 

como analgésico central. Possuí fraca atividade agonista nos recetores µ e, por isso a sua 

atividade analgésica é devida sobretudo à inibição da recaptação de noradrenalina e serotonina. 

Devido aos efeitos adversos deste grupo terapêutico - dependência, obstipação, 

alucinações, entre outros – o antagonista utilizado para reverter os efeitos secundários é a 

naloxona [30, 31]. 

9.3.Tratamento não farmacológico 

 O tratamento não farmacológico é utilizado para o alívio da dor e desempenha um papel 

muito importante na promoção da analgesia. Pode ser utilizado em associação com as 

estratégias farmacológicas anteriormente descritas ou então ser utilizado singularmente. As 

estratégias não farmacológicas abordadas serão a Estimulação Eléctrica Nervosa Transcutânea 

(TENS), a Psicoterapia e as terapêuticas alternativas/complementares como a Acupuntura e a 

Fisioterapia, que inclui massagem e aplicação de frio e/ou calor. 

 A TENS consiste na aplicação de elétrodos sobre a pele na região da dor ou na área 

adjacente, a estimulação tem o objetivo de ativar os sistemas endógenos que originam a inibição 

da dor por exemplo, com a activação de interneurónios com atividade inibitória por parte de 

aferentes primários não nociceptivos [16, 32]. 

 A Psicoterapia baseia-se no efeito que a componente psíquica exerce sob a perceção da 

dor. Em exemplo o facto de que com a administração de placebo muitas vezes é possível reduzir 

significativamente a dor por isso com a utilização de técnicas como o Relaxamento que visa, 

através da imaginação, visualização e meditação, diminuir a tensão muscular, aumentar o foco 

nas sensações de bem-estar e consequentemente diminuir a dor [32, 33] 

 A Acupuntura é uma terapêutica alternativa que consiste na aplicação de agulhas finas 

em pontos específicos (pontos de acupuntura), nestes pontos existe uma acumulação de células 
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sensoriais que, quando estimuladas, desencadeiam uma ação analgésica e anti-inflamatória 

através da libertação de substâncias que inibem a transmissão do impulso nervoso e portanto 

modulam a dor, como por exemplo, as endorfinas [32]. A Fisioterapia funciona também como 

terapêutica alternativa utilizada para promover analgesia. Com a crioterapia previne-se o edema 

ou favorece-se a sua redução o que proporciona a um alívio da pressão exercida nas terminações 

nervosas, conduzindo assim a um efeito anti-inflamatório. A termoterapia promove a circulação 

sanguínea e ajuda a eliminar os produtos de degradação metabólica que desencadeiam o 

processo nociceptivo. A massagem facilita o relaxamento e diminui a tensão muscular através 

da estimulação de fibras Aβ e da remoção dos produtos de degradação celular. [33, 34] 

10. Material e métodos 

 Os dados relativos à análise de vendas foram recolhidos Através do programa 

SIFARMA 2000 em que é possível consultar as vendas por grupo homogéneo ou seja, a partir 

de determinada substância ativa é possível aceder às vendas de todos os produtos que possuam 

como principio ativo essa mesma substância, independentemente da forma farmacêutica. Os 

dados apresentados são relativos ao período de Maio de 2016 a Maio de 2017. Relativamente à 

população em estudo aos dados dos utentes para análise estatística foram recolhidos sob a forma 

de questionário com conhecimento e diretamente aos mesmos.  

10.1. População em estudo 
 Os dados deste estudo foram recolhidos a uma população de 21 utentes sob a forma de 

questionário onde se analisaram os pontos seguintes: género; idade; se tinham conhecimento 

que a dor é considerada o ”5º sinal vital” e se achavam essa medida importante ou não; se 

tinham conhecimento da existência de um “Plano Nacional da Luta Contra a dor”; se tinham 

experimentado algum tipo de dor no último mês e, se sim, qual a causa, a duração e a 

intensidade; se consideravam a sua dor “crónica” ou “aguda”; se a dor tinha impacto no 

quotidiano; o que costumavam fazer quando sentem dor; se, quando administram alguma 

terapêutica esta aliviava a dor e se sim, por quanto tempo (Anexo XV). A população em estudo 

tem idades compreendidas entre os 22 e os 85 anos. 

10.2. Análise de Vendas 
 A análise de vendas de medicamentos com propriedades analgésicas foi realizada de 

forma a conhecer quais os medicamentos mais vendidos para estados de dor abordando as 

diferentes formas farmacêuticas e também fármacos opióides/não opióides. Estes dados foram 

obtidos através do SIFARMA 2000 e são relativos ao período de Maio de 2016 a Maio de 2017 

sendo analisadas as seguintes substâncias activas: Etofenamato, celecoxib, Gabapentina, 

Cetoprofeno, Picetoprofeno, Ácido acetilsalicílico, Diclofenac, Ibuprofeno, Paracetamol, 

Tramadol. Foram também analisadas as vendas do Biofreeze
®
, que não possuí principio ativo e 

funciona como um gel de crioterapia e do Elás
®
, que é extraído da raiz de Symphytum officinale. 

Relativamente aos medicamentos opióides o estudo englobou o Abstral
®
, Jurnista

®
, MST

®
, 
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Palexia Retard
®
, Sevredol

®
, Targin

®
 e os sistemas transdérmicos Transtec

®
 e Fentanilo 

Sandoz
®
. 

10.3. Análise Estatística 
 Na análise estatística da população em estudo foi utilizado o programa IBM SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) Statistics 24, onde foram realizados gráficos e 

calculadas as respetivas frequências. O cruzamento de dados também foi passível de realizar. 

Em relação à análise de vendas o programa utilizado para gerar gráficos e respetivas 

percentagens foi o Microsoft Excel 2010. 

11. Resultados e Discussão 
 

11.1. População em estudo 
  

11.1.1. Género 
 Da população inquirida 17 eram do género feminino e 4 do género masculino que 

representam em termos de percentagem 81% e 19%, respetivamente.  

 Os estudos epidemiológicos apresentados na secção Epidemiologia referem que o 

género feminino é o mais afectado pela dor, contudo nesta análise não podemos retirar essa 

conclusão visto que a população em estudo é reduzida e só 19% é que correspondem ao género 

masculino.  

11.1.2. Conhecimento da existência do PNLCD 
 Na população estudada 42,9% referiram que tinham conhecimento da existência do 

PNLCD comparativamente a 57,1% que não tinham conhecimento. 

11.1.3. Conhecimento da dor como “5º sinal vital “ e importância relacionada. 

 Dos inquiridos 28,6% demonstraram que tinham conhecimento que a dor é considerada 

o “5º sinal vital” enquanto 71,4% não tinha conhecimento deste princípio. O maior número de 

pessoas que considerou este princípio como “Muito Importante” foram exactamente as pessoas 

que não tinham conhecimento que a dor é considerada o “5º sinal vital” (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Figura 7 – Frequência do conhecimento da dor como sinal vital em relação ao grau de 

importância que vêem associado a esse princípio. 
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11.1.4. Experiência de dor no último mês 
 No mês anterior ao inquérito 20 dos 21 questionados referiram que sofreram algum 

episódio de dor. Relativamente às causas de dor as mais frequentes foram as lombalgias com 

52,4% seguindo-se as dores nos ossos com 42,9% (Figura 8) tal como era esperado [9]. Apenas 

19% dos inquiridos revelaram sofrer cefaleias. Ainda em relação às causas de dor 52,6% das 

pessoas revelou sofrer de mais de um tipo de dor, o que mostra concordância com os estudos 

epidemiológicos apresentados anteriormente [9]. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.5. Duração da dor  
 Das pessoas que referiram sofrer algum episódio de dor no último mês 50% relataram 

que a dor teve duração de dias, 25% duração de minutos e 15% durante horas. Dois dos 

inquiridos disseram que sentem dor à vários anos, um deles relata mesmo que sofre dor à mais 

de 17 anos (Figura 9). 

 

 

Figura 8 – Prevalência das causas de dor. 
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Figura 9 – Prevalência da duração da dor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.6. Tipo de dor e impacto no quotidiano 
 Dos 21 individuos inquiritos 52,4% consideram, relativamente à tipologia, que sofrem 

de dor crónica enquanto 33,3% consideram que sofrem de dor aguda, 14,3% dos inquiridos não 

sabem responder.  

 Da população em estudo 85,8% consideram que a dor tem impacto no seu dia a dia, 

sendo que a dor tem maior impacto no quotidiano das pessoas que sofrem de dor crónica do que 

nas pessoas que sofrem de dor aguda (Figura 10). 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10 – Frequência do impacto da dor no quotidiano em relação ao tipo de dor. 
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92,9% 7,1% 

11.1.7. Medidas adoptadas para o alívio da dor 
 Face à pergunta “Quanto sente dor costuma” 23,8% responderam que habitualmente 

consultam um médico, 19% toma medicação receitada anteriormente, 14,3% recorre ao 

aconselhamento farmacêutico e 14,3% optam por “não fazer nada” (Figura 11). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11.1.8. Tratamento farmacológico no alívio da dor 

 Da população em estudo, que revelou tomar medidas para o alívio da dor e excluindo os 

que optaram por “não fazer nada”, 82,4% revelaram que efetivamente a administração de 

terapêutica alivia a dor (Figura 12). Em relação à duração da analgesia 92,9% considera um 

alívio durante algumas horas enquanto apenas 7,1% consideram alívio durante alguns dias 

(Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

82,4% 

17,6% 

19% 

14,3% 

14,3% 

4,8% 

4,8% 

14,3% 

4,8% 

23,8% 

Figura 11 – Prevalência das medidas adoptadas para o alívio da dor. 

Figura 12 – Prevalência da 

terapêutica farmacológica no alívio 

da dor. 

Figura 13 – Frequência da terapêutica farmacológica no alívio 

da dor em relação ao tempo total da analgesia. 
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Figura 14 – Prevalência das vendas de formas orais sólidas. 
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11.2. Análise de vendas 
 Como referido anteriormente a análise de vendas foi relativa ao período de um ano 

sendo analisadas as substâncias ativas com indicação terapêutica para estados de dor. Desta 

análise resultaram os seguintes resultados: relativamente às formas farmacêuticas orais sólidas o 

Ben-u-ron
® 

1000mg de 18 comprimidos foi o medicamento analgésico que apresentou maior 

quantidade de vendas, num total de 2753 unidades, a este seguiu-se um medicamento com a 

mesma substância ativa contudo corresponde a um medicamento genérico, o Paracetamol 

Ratiopharm
® 

1000mg de 20 comprimidos, com um total de 754 unidades. Dentro do mesmo 

principio ativo mas com a associação com o tramadol encontra-se o medicamento Tramadol + 

Paracetamol Krka
® 

325/37,5 mg de 20 comprimidos com 329 unidades dispensadas. Outro 

medicamento que apresenta uma elevada totalidade de vendas é o Brufen
® 

600mg de 20 

comprimidos com um total de 395 unidades (Figura 14); nas formas semi-sólidas o Voltaren
®
 

gel (Emulgel e Emulgelex) representa mais de 60% das vendas (Figura 15); nos medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos o maior número de vendas pertence ao Palexia Retard
® 

nas suas 

diferentes doses, sendo que a dose de 50 mg é a que apresenta mais unidades vendidas num total 

de 149. Ao Palexia Retard
® 

segue-se o Targin
® 

com 24 unidades vendidas (Figura 17). 
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Biofreeze

Elás

Picalm 18 mg/g 100mg
creme

Reumon Gel, 50 mg/g 100mg
Gel

Voltaren Emulgel, 10 mg/g
(100g) gel

Voltaren Emulgelex, 23,2
mg/g (100g) gel

Diclofenac Farmoz MG, 10
mg/g (100g) gel

 Relativamente às formas farmacêuticas orais sólidas o medicamento com maior número 

de vendas é o Ben-u-ron
®
 de 1000 mg de 18 comprimidos, possui paracetamol como princípio 

ativo e o mecanismo pelo qual apresenta propriedades analgésicas é devido à inibição central 

das prostaglandinas. A sua extensa aplicação terapêutica (sintomatologia associada a estados 

gripais, febre, dores de cabeça ligeiras a moderadas, dores de dentes, dores de ouvidos, dores 

menstruais, dores traumáticas, musculares, articulares e osteoartrose) está na origem deste 

elevado número de vendas [35].  

 Em relação às formas farmacêuticas semi sólidas o Voltaren
®
 gel (Figura 16) é o 

medicamento mais vendido com 61%, seguindo-se a este está o Diclofenac Farmoz
® 

que 

apresenta o mesmo principio ativo e representa 14% das vendas. Apesar de exibirem pouca 

percentagem no conjunto total das vendas tanto o Biofreeze
® 

como o Elás
® 

possuem uma 

opinião positiva por parte dos utentes que os utilizam, de realçar que estes medicamentos 

actuam através da crioterapia e de substâncias naturais, respectivamente. 

 O princípio ativo do Voltaren
® 

gel é o diclofenac de dietilamónio¸ um AINE que inibe 

as prostaglandinas. Como se trata de um gel possui uma fase aquosa, que evapora e origina um 

efeito refrescante, e uma fase oleosa para facilitar a massagem. A diferença entre o Emulgel
® 

e o 

Emulgelex
® 

está na quantidade de diclofenac dietilamónio por grama de gel. Enquanto o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primeiro contém 11,6 mg o segundo contém 23,2 mg, devido a isto apresentam posologia 

diferente, enquanto o Emulgel
®
 pode ser aplicado até quatro vezes ao dia o Emulgelex

®
 só se 

deve aplicar até duas vezes. Em situações agudas tal como na patologia traumática e dores 

musculares deve optar-se pelo Emulgel
®
 pois permite a realização de maior número de 

massagens, em caso de dores nas articulações deve preferir-se o Emulgelex
®
. 

Figura 15 – Prevalência das vendas de formas semi sólidas. 
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 Em relação aos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos os opióides fortes só são 

utilizados no tratamento da dor forte. Como são medicamentos sujeitos a exigências especiais 

devido aos seus efeitos adversos e dependência física só são vendidos com receita médica sendo 

que no acto de dispensa é obrigatório o preenchimento de dados relativos ao doente e ao 

adquirente. Posto isto é normal que as unidades dispensadas destes medicamentos sejam em 

número muito inferiores às vistas anteriormente. 

 Com base na Figura 17 o medicamento mais vendido para o alivio da dor forte é o 

PALEXIA
®
retard. Este possui tapentadol como principio ativo que se liga aos recetores µ no 

SNC e causa a inibição das vias ascendentes da dor. Inibe também a recaptação de norepinefrina 

que modifica as vias descendentes da dor. A posologia habitual é de um comprimido de doze 

em doze horas [36]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depois do PALEXIA
®
retard o medicamento mais vendido é o TARGIN

®
 que associa 

duas substâncias - Oxicodona e Naloxona - cuja principal indicação terapêutica é a analgesia. 

Esta analgesia deve-se à oxicodona, um agonista opióide puro que atua nos receptores µ e κ no 

SNC [37]. Relativamente à naloxona é um antagonista opióide puro utilizado para prevenir e/ou 

reverter os efeitos adversos dos agonistas opióides. Na ausência do efeito agonista do opióide a 

naloxona administrada nas doses terapêuticas usuais não apresenta nenhuma actividade 

farmacológica já em conjunto com opióides é responsável por prevenir efeitos como a 

Figura 16 – Voltaren
®
 Emulgel e Voltaren

®
 Emulgelex. 
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Figura 17 – Prevalência das vendas de estupefacientes e psicotrópicos. 
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sonolência extrema, depressão respiratória, hipotensão, obstipação, entre outros. A posologia é 

habitualmente de um comprimido de doze em doze horas [38]. 

Em relação aos sistemas transdérmicos o mais vendido é o Fentanilo Sandoz
®
. O 

fentanilo é um agonista opióide dos recetores µ, que para além de propriedades analgésicas 

possui também propriedades anestésicas. A ligação ao recetor opióide estimula a passagem de 

GTP a GDP no complexo da proteína G, esta inibe a enzima adenilciclase, cuja função é 

hidrolisar o ATP a AMP e, por isto as concentrações de AMP intracelular diminuem. A 

diminuição de AMP leva a uma diminuição da libertação de neurotransmissores como a 

substância P, o GABA, a dopamina, a acetilcolina e a noradrenalina. O fentanilo também ativa 

os canais de potássio dependentes da voltagem e inibe a abertura dos canais de cálcio 

dependentes da voltagem o que causa hiperpolarização e redução da excitabilidade neuronal. 

Geralmente utiliza-se um adesivo por um período de 72 horas [39]. 

Na Figura 18 estão presentes os três medicamentos abordados anteriormente. 

  

 
 

 

 

 

 

 

12. Conclusão 
 Nesta análise foi possível concluir que as lombalgias e as dores nos ossos são as causas 

de dor mais prevalentes e, também, que a dor crónica tem maior impacto no quotidiano do que a 

dor aguda. Em relação às medidas adoptadas para o alívio da dor 23,8% opta por consultar um 

médico contudo 14,3% opta por não fazer nada. Dos inquiridos que recorrem a tratamento 

farmacológico 82,4% considerar que este realmente alivia a dor. Em relação à análise das 

vendas como seria de esperar devido à amplitude da indicação terapêutica o Ben-u-ron
® 

1000mg 

é o medicamento mais vendido nas formas farmacêuticas orais sólidas e o Voltaren
®
 Emulgel e 

Voltaren
®
 Emulgelex são as formas semi sólidas mais vendidas, devido à sua eficiente ação no 

alívio da dor mas também devido à forte aposta no marketing publicitário.  

 O maior erro desta análise diz respeito à população em estudo devido ao seu número 

reduzido. 

 O objetivo deste estudo era mais uma vez demonstrar que o número de pessoas que 

sofrem de dor é elevado e, apesar da reduzida população em estudo, dos 21 inquéritos realizados 

apenas 1 refere não sofrer de dor. Espera-se portanto que todas as medidas adoptadas pelo SNS 

para o alívio da dor continuem a vigorar e que os objectivos do PNCDOR sejam atingidos. 

Figura 18 – Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos mais vendidos para o controlo da dor forte. 
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Tema II – Diarreia e obstipação 
 

1. Obstipação 
 A obstipação traduz-se pela dificuldade em evacuar as fezes, esta dificuldade pode ser 

ocasional (aguda) ou constante (crónica). Os casos agudos acontecem geralmente associados a 

efeitos secundários a medicamentos, quando existe alteração do estilo de vida quer em termos 

alimentares quer na realização de uma viagem. As fezes tornam-se duras e secas, a frequência 

das evacuações diminui e quando acontece obriga a um grande esforço. Esta dificuldade em 

evacuar causa desconforto e detém impacto na qualidade de vida. A obstipação afeta pessoas 

independentemente da idade [40]. 

 Quando se sofre de obstipação e, também de modo a prevenir a ocorrência, os hábitos 

alimentares são muito importantes. Devem preferir-se uma abundante ingestão de líquidos, uma 

alimentação rica em verduras, fibras e frutas, como por exemplo kiwi e ameixa. Devem ser 

evitados alimentos como o pão, a batata, a massa, as bananas e os bolos. Por vezes a abordagem 

não farmacológica não é suficiente e torna-se necessário recorrer ao tratamento farmacológico 

com o auxílio a laxantes. Estes podem ser do tipo emoliente, expansores do volume fecal, 

osmóticos e, por fim, laxantes de contacto [41]. 

 

1.1.Laxantes expansores do volume fecal 

 Aumentam o volume das fezes o que as torna mais moles e estimula a contração do 

intestino, resulta numa evacuação mais fácil. Este aumento de volume é devido aos colóides não 

digeríveis que são hidrofílicos e absorvem água, o que leva à formação de um gel volumoso que 

distende o cólon e promove o peristaltismo [42]. Exemplo: O Agiolax
®
 que possui como 

principio ativo a Cassia Angustifolia, a Ispagula e o Plantago Ovata. A posologia aconselhada é 

de uma colher de chá depois do jantar, contudo pode tomar também mais uma colher de chá 

antes do pequeno almoço. O modo correto de administração é encher uma colher com o 

granulado, colocar na boca sem mastigar e posteriormente engolir o granulado com ajuda de 

bastante água. 

 

1.2.Laxantes osmóticos 

 Promovem a chamada de água ao intestino e aumentam a fluidez das fezes por aumento 

do fluido fecal. Exemplo: O Laevolac
®
 que detém a lactulose como principio ativo. Esta é um 

dissacarídeo semissintético que é metabolizado pelas bactérias do tubo digestivo e provoca uma 

acidificação do conteúdo do cólon, consequente baixa do pH, o que promove o aumento da 

quantidade de água e resulta por isso no aumento do peristaltismo [43]. A posologia é de uma 

medida (colher de sopa) diluída num copo com água uma vez ao dia, geralmente antes do 

pequeno almoço, pode fazer também outra antes do almoço.  
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1.3.Laxantes de contacto  

 São constituídos geralmente por substâncias irritantes que estimulam a frequência dos 

movimentos intestinais e a secreção de fluidos e eletrólitos para o cólon [40]. Pela via oral só 

promovem peristaltismo entre 6 a 12 horas e habitualmente provocam cólicas. Exemplo: 

Dulcogotas
®
, possui como principio ativo o Picossulfato de sódio, a posologia é de 10 a 20 

gotas à noite. 

 

2. Diarreia 
 A diarreia implica uma diminuição na absorção de eletrólitos e água pelo organismo o 

que resulta num excesso de água nas fezes. Este excesso de água faz com que as fezes 

apresentem um maior volume e uma menor consistência. A frequência das dejeções também 

aumenta. A diarreia, quando aguda, geralmente desaparece ao fim de poucos dias e está 

usualmente associada a um quadro benigno. São várias as causas que podem despoletar diarreia, 

tais como: a exposição a agentes infeciosos que pode acontecer através da alimentação, da água, 

no decorrer de uma viagem, com a exposição a animais, entre outros; a indução por outros 

fármacos, por exemplo com a toma de antibióticos; pode ser uma reacção alérgica/intolerância 

alimentar; deficiência em vitaminas; entre outros. Os sinais e sintomas associados são a 

desidratação, devido à excessiva perda de água nas fezes, a desnutrição, a dor abdominal, as 

cólicas e o eritema perianal, provocado pela frequência aumentada das fezes e por estas serem 

geralmente ácidas [44].  

 O tratamento para os episódios de diarreia não passa somente pela administração de 

fármacos, é necessário também reforçar a importância da alimentação para a melhoria da função 

digestiva, é fundamental tratar a causa, repor o conteúdo em água e eletrólitos e aliviar os 

sintomas relacionados. Em termos alimentares são recomendados alimentos como a cenoura, a 

banana, a batata, o arroz, as carnes brancas e, preferir sempre alimentos cozidos e grelhados. Os 

alimentos a evitar são as leguminosas, as carnes gordas, os refrigerantes e os fritos [41]. Para 

corrigir o conteúdo em água e eletrólitos devem ser utilizadas as soluções de re-hidratação oral, 

tanto nos casos de diarreia como em casos de vómitos. 

 Em relação ao tratamento farmacológico podem utilizar-se fármacos opióides, 

anticolinérgicos, probióticos, entre outros. O Imodium® rapid é um exemplo de um fármaco 

utilizado para parar a diarreia, possuí loperamida como principio ativo, um agonista opióide que 

modifica a motilidade. Este opióide tem uma duração de ação longa e praticamente sem efeitos 

centrais e, por isto há menor risco de dependência [40, 45]. Imodium
®
 rapid apresenta-se sob a 

forma de comprimidos orodispersíveis, cada um contém 2 mg de loperamida, a posologia nos 

adultos são dois comprimidos inicialmente e, posteriormente, se as fezes continuarem líquidas a 

cada dejeção deve ser tomado um comprimido, no máximo de oito comprimidos por dia. 
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 Segundo a Organização Mundial de Gastroenterologia os probióticos “afetam 

beneficamente o animal hospedeiro, melhorando o seu equilíbrio microbiano intestinal” [46], 

são exemplos os Lactobacillus e Saccharomyces boulardii. 

 A utilização de soluções orais, que funcionam como suplementos alimentares, como o 

Oral Suero
®
 é importante para prevenir a desidratação. Esta solução de re-hidratação contém 

potássio, glucose, sódio e Lactobacillus reuteri. Após a abertura de uma embalagem esta pode 

permanecer aberta durante 48 horas com refrigeração. A posologia é de duas e três embalagens 

por dia. Os soros estão disponíveis em diferentes sabores, neste caso especificamente existe de 

frutas, morango e neutro [47]. 

 

3. A farmácia 
 Muitas vezes o farmacêutico é o primeiro recurso dos utentes e funciona como um elo 

chave para a adesão à terapêutica e para a toma correta da medicação. O farmacêutico muitas 

vezes encontra os utentes com os sinais/sintomas iniciais e, devido ao facto de habitualmente 

estes já serem conhecidos da farmácia, é mais fácil perceber quando alguma coisa está fora do 

normal o que desta forma nos permite orientar da melhor forma o utente. Nestes tipos de 

distúrbios gástricos o farmacêutico deve questionar o utente sobre os seus hábitos alimentares, 

se viajou recentemente, se iniciou algum tipo de medicação, se está a passar uma fase de maior 

nervosismo e há quanto tempo é que a situação se mantém. Cabe ao farmacêutico elucidar o 

utente sobre as diferentes formas farmacêuticas que existem e, desta forma, encontrar a que seja 

mais conveniente para o utente. Pode também aconselhar medidas não farmacológicas, no 

contexto alimentar, como forma de prevenir futuras ocorrências. À estratégia farmacológica 

para parar a diarreia pode aliar também os soros como forma de repor o conteúdo hidro-

eletrolítico de modo a evitar a desidratação o que funciona também como uma estratégia de 

cross selling. 

 Durante o estágio foi possível proceder ao aconselhamento para situações abordadas 

anteriormente, mais concretamente no caso de diarreia despoletada por alterações a nível 

alimentar e também em casos de obstipação e gases. Em ambas as situações de alterações 

gastrointestinais é importante reforçar a importância de beber água. A realização do panfleto 

“Diarreia ou Obstipação? Nós temos a solução” (Anexo XIV) veio com o intuito de dar a 

conhecer aos utentes as várias opções que existem para tratar problemas como a diarreia, 

obstipação e os sintomas relacionados e também de modo a mostrar que existem várias formas 

farmacêuticas (comprimidos, cápsulas, xaropes, pós)  sendo que pode optar pela que lhe for 

mais conveniente.  
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Anexo XII – Guia de Aconselhamento Farmacêutico - Tosse 

 

Tosse 

Aconselhamento farmacêutico 

1. Devemos começar com algumas perguntas: 

1ª Pergunta: “Faz algum tipo de medicação?” 

2ª Pergunta: “Tem diabetes?” 

Caso refiram que é para o filho perguntar a idade. 

3ª Pergunta: “Que tipo de tosse tem, seca ou com expetoração?” 

 

2. Só após sabermos o tipo de tosse e se o utente é ou não diabético é que podemos 

preceder à dispensa de medicação.  

 

 

 

  

 

 

 

Tosse seca: 

 Xarope Levotuss
®
 

 Xarope Bequisan
®
 

 Xarope Codipront
®
, só com receita médica pois contém codeína. 

 

Tosse com expetoração: 

 Xarope Mucoral
®
 

 Xarope Mucosolvan
®
 

 Xarope Fluimucil
®
 

 

 Grintuss
® 

xarope para tosse seca ou com expetoração.  

Tosse seca:  Xarope Bisoltussin
® 

. 

       Também existem pastilhas. 

Diabéticos 

Tosse com expetoração:   Xarope Bisolvon
®
. 

   Também existem comprimidos. 

Não Diabéticos: 
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Anexo XIII – Os primeiros dentes 

 

Os primeiros dentes 

  

Mitosyl
®
 Bálsamo Primeiros Dentes  

Protege e acalma as gengivas do bebé.  

Aplicar 4 a 6 vezes ao dia, 

preferencialmente depois das refeições e 

antes de dormir. 

Alobaby
®
 Primeiros Dentes Gel 

Gel bioadesivo. Forma uma película sobre a 

zona afetada e alivia o desconforto e a dor. 

Aplicar após as refeições e antes de dormir.  

 

Vantagem: Aplicador.  

Permite uma massagem suave na gengiva que 

contribuí para o alívio dos sintomas da 

erupção dos primeiros dentes. 

 

Sabor: Banana 

 

Contém camomila que proporciona alívio 

para a dor do bebé.  

Para maior eficácia é possível colocar no 

frigorífico para aplicar frio.  

Aplicar após as refeições e antes de dormir.  

 

Vantagem: Massajador de gengivas (para 

colocar no dedo de um adulto). 

As cerdas permitem limpar suavemente a 

gengiva do bebé.  

 

Chicco
®
 Kit Gel Gengival Multifunções 
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Anexo XIV – Panfleto: Diarreia ou Obstipação? Nós temos a solução. 
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Anexo XV – Questionário “Conhecer a sua Dor” - Frente 
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Resumo 

 O presente documento relata o estágio profissionalizante realizado na Unidade Local de Saúde do Alto 

Minho, EPE, no período de 17 Janeiro a 3 de Março de 2017, sob a orientação da Doutora Almerinda Cambão. 

Tem como objetivo aplicar as competências científicas adquiridas durante o Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas na realidade da Farmácia Hospitalar.     

Este relatório encontra-se dividido em duas partes: a primeira refere-se à contextualização do Serviço 

Farmacêutico Hospitalar da ULSAM e a segunda parte às atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 

Na contextualização do Serviço Farmacêutico na ULSAM abordou-se de um modo geral a ULSAM e, 

de um modo pormenorizado o Serviço Farmacêutico que se integra nesta Unidade de Saúde. Dentro do Serviço 

Farmacêutico explorou-se o Circuito de Produtos Farmacêuticos, desde a sua gestão, distribuição e produção. 

Ainda relativo ao Serviço Farmacêutico analisaram-se os Ensaios Clínicos.  

As atividades desenvolvidas pretenderam complementar e otimizar o bom funcionamento do Serviço 

Farmacêutico, nomeadamente o Serviço de Dispensa de Medicamentos para Ambulatório e na área de 

oncologia na Unidade de Hospital de Dia. 

No decorrer desta experiência compreendeu-se que o Farmacêutico como Técnico Superior de Saúde 

apresenta um papel fundamental, relevante e integrante no Sistema de Saúde.  
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Abreviaturas  

AA Armazém Avançado 

AO Assistente Operacional 

Aqn adquirir quando necessário 

AT Assistente Técnico  

QUE Autorização de Utilização Especial 

BA Boletim de Análise 

BCG Bacillus Calmette-Guérin 

BNP Bolsas de Nutrição Parentérica 

CA Conselho de Administração 

CAPS Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde  

CAUL  Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

CFLH Câmara de Fluxo Laminar Horizontal  

CFLV Câmara de Fluxo Laminar Vertical 

CFT Comissão de Farmácia e Terapêutica  

CHKS Caspe Healthcare Knowledge Systems 

CHNM Código Hospitalar Nacional do Medicamento 

COELL Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote 

CS Centro de Saúde 

CTX Citotóxicos  

DC Distribuição Clássica 

DCI Denominação Comum Internacional 

DI Distribuição Individualizada 

DIDDU Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

DRA Distribuição em Regime de Ambulatório  

DRSN Distribuição por Reposição de Stocks Nivelados 

EC Ensaio Clínico 

EPE Entidade Pública Empresarial 

EPI Equipamento de Proteção Individual  

FEFO First Expires First Out 

FFNE Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

FFSO Formas Farmacêuticas Sólidas Orais 

FH Farmácia Hospitalar 

FHNM Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos  

FIFO First In First Out 

HSL Hospital de Santa Luzia  

INCM Imprensa Nacional da Casa da Moeda 

MEP Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos  

MP Matérias-primas  
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NE Nota de Encomenda 

NP Nutrição Parentérica 

PF Produto(s) Farmacêutico(s) 

PU Prazo de Utilização 

PV Prazo de Validade 

PPCIRA Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistências aos Antibióticos  

RCM Resumo Caraterísticas Medicamento  

SA Serviço de Aprovisionamento 

SF Serviço Farmacêutico 

sSGC Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol  

SGICM Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento 

SINAS  Sistema Nacional de Avaliação em Saúde 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

SPMS Serviços Partilhados do Ministério da Saúde  

TDT Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

TSS Técnicos Superiores de Saúde 

UHD Unidade Hospitalar de Dia 

ULSAM Unidade Local de Saúde do Alto Minho  
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Parte I – Contextualização do Serviço Farmacêutico na ULSAM, EPE 

1. Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 

 A Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), criada pelo Decreto-Lei 183/2008 de 04 de 

Setembro, retificado pelo Decreto-Lei 12/2009, de 12 de Janeiro, constitui uma entidade pública empresarial 

(EPE) integrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS). O objetivo desta unidade é assegurar o acesso a 

cuidados de saúde de qualidade, universais, equitativos e compreensivos, através de serviços públicos, privados 

contratualizados, comunitários ou de solidariedade social abrangendo a totalidade da população residente no 

distrito de Viana do Castelo.  

 A ULSAM presta Cuidados de Saúde Primários, Cuidados de Saúde Hospitalares e Cuidados 

Continuados Integrados, através de 2 unidades hospitalares (Hospital de Santa Luzia em Viana do Castelo e 

Hospital Conde de Bertiandos (HCB) em Ponte de Lima), 12 centros de saúde (Arcos de Valdevez, Caminha, 

Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova 

de Cerveira), 1 unidade de saúde pública e 2 unidades de convalescença (Anexo I).  

1.1. Sistema de Gestão de qualidade 

O Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) de uma organização engloba um conjunto de processos e 

meios para a sua gestão. A Politica de Qualidade da ULSAM tem como missão obter uma entidade prestadora 

de cuidados de saúde de excelência ao longo do ciclo vital do utente. Os Programas de Qualidade da entidade 

englobam Certificação, Acreditação e Avaliação [1]. 

O SGQ da ULSAM é Certificado pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER) através de 

uma auditoria anual, utilizando a norma ISO 9001:2015. A Certificação funciona como o esqueleto da 

qualidade e visa a satisfação das necessidades e espectativas dos utentes e a melhoria da organização, 

contribuindo também como pilar económico para a sustentabilidade [2].  

Os Princípios de Gestão de Qualidade da norma ISO 9001:2015 apresentam um pensamento baseado 

no risco e uma abordagem por processos. Processos são um conjunto de atividades que se encontram 

interrelacionadas entre si e transformam entradas em saídas. A Certificação é feita tendo como base três 

processos: Armazenamento e Receção (Anexo II), Preparação e Controlo de Qualidade (Anexo III) e por fim 

Distribuição (Anexo IV). 

A Acreditação é feita através da Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS) e funciona como 

braços da qualidade. Tem como objetivo ajudar as organizações a oferecer cuidados de saúde seguros com os 

mais altos níveis de qualidade, promovendo uma melhoria constante na qualidade da saúde [3]. 

A Avaliação do SGQ da ULSAM é feita pelo Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS). 

Este serviço clínico funciona como órgãos da qualidade e objetiva uma maior e melhor informação sobre a 

qualidade do sistema de saúde, a melhoria contínua dos cuidados prestados e o incremento da capacidade de 

análise do utente [4]. Com o SGQ surgiu a necessidade de um sistema de controlo de documentos seguro, de 

fácil acesso e a custo reduzido. Esta necessidade levou ao desenvolvimento de um Sistema de Apoio à Gestão 

da Qualidade – QUALITUS – que funciona como um suporte informático que disponibiliza informação de 

todos os serviços de um modo centralizado (Anexo V). 
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1.2. Comissões Técnicas e Grupos Consultivos 

As comissões técnicas colaboram com o Conselho de Administração e funcionam como órgãos de 

carácter consultivo. A ULSAM é constituída pela Comissão de ética, Comissão de humanização, qualidade e 

segurança do utente, Comissão de controlo de infeção nosocomial, Comissão de farmácia e terapêutica, 

Comissão de coordenação oncológica, Comissão de normalização dos consumos, Comissão de certificação da 

interrupção voluntária de gravidez, Comissão de coordenação clínica, Comissão de feridas e Comissão de 

nutrição artificial.  

 No que concerne à Comissão de farmácia e terapêutica esta é presidida pela direção clínica, na sua 

constituição entram partes iguais de médicos e farmacêuticos. São várias as competências delegadas a esta 

comissão sendo que serão enumeradas algumas tais como: atuar como órgão consultivo e em articulação com o 

Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Minho, os Departamentos Autónomos de Gestão, serviços, 

unidades funcionais e o serviço farmacêutico; velar pelo cumprimento do formulário e suas adendas; 

pronunciar-se, dentro do respeito das regras deontológicas, sobre a correção da terapêutica prescrita a doentes, 

sob solicitação da direção clínica; informar os planos de aquisição de medicamentos e orientar o seu consumo 

[5]. 

2. Serviço Farmacêutico da ULSAM 

 O Serviço Farmacêutico (SF) da ULSAM funciona como um serviço de suporte à prestação de 

cuidados situado no terceiro piso desta entidade. A direção está a cargo da Dr.ª Almerinda Cambão, uma 

Farmacêutica com adequada formação e experiência. O cargo de Vogal do Conselho de Administração (CA) 

concerne ao Dr. Pedro Morais que, apesar de não integrar o SF, tem o pelouro e responsabilidade sobre o 

mesmo. 

O Serviço de Aprovisionamento (SA), apesar de não ser parte integrante do SF propriamente dito, 

apresenta encargos importantes para o SF, que serão explorados no tópico 4.1. Gestão de Encomendas. O SA 

tem a missão de implementar um programa de compras da ULSAM, de acordo com normas, regulamentos e 

legislação em vigor. Compete ao SA efetuar a gestão de bens consumíveis e serviços necessários às atividades 

da ULSAM assim como desenvolver os processos de pesquisa/seleção de fornecedores, estratégias de 

aquisição, negociação e contratação [5]. 

2.1. Organização, Funções e Responsabilidades 

 O SF está organizado em múltiplas áreas: Sala de reuniões, Gabinete do respetivo Diretor do Serviço, 

Gabinete Farmacêutico, Ambulatório, Área de Reembalagem de Formas Farmacêuticas Sólidas Orais (FFSO), 

Área de Distribuição Individual Diária em Dose Individualizada, Zona de Receção de Encomendas, Zona de 

Armazenamento de Produtos Farmacêuticos, Laboratório de Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

(FFNE), Unidade de Preparação de Misturas para Nutrição Parentérica (NP), Unidade de Preparação de 

Fármacos Citotóxicos (CTX), Sala de limpeza e desinfeção, Copa, Sanitários e Vestiários.   

 As responsabilidades deste serviço são determinantes para a obtenção de ganhos em saúde e para a 

sustentabilidade da respetiva entidade hospitalar. São funções do SF gerir a farmácia, preparar medicamentos 

manipulados não estéreis, citotóxicos e bolsas para NP e assegurar uma eficiente utilização dos recursos 

disponíveis. A articulação com o serviço de aprovisionamento é essencial de forma a assegurar a distribuição 

dos medicamentos nos diferentes serviços. 
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Cabe também ao SF organizar e manter os registos administrativos, contabilísticos e estatísticos, 

promover a melhoria da qualidade e segurança do circuito do medicamento, prevenir potenciais erros de 

prescrição, administração, registo e igualmente analisar mensalmente os consumos realizados pelos diferentes 

serviços. Uma função relevante a nível científico é a colaboração na área da investigação através da 

cooperação em ensaios clínicos (EC) [5]. 

2.2. Recursos Humanos 

 O SF da ULSAM é constituído por uma equipa que envolve Assistentes Operacionais (AO), 

Assistentes Técnicos (AT), Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Técnicos Superiores de Saúde 

(TSS) e um Diretor do serviço. 

Relativamente à fração numérica, englobando o Hospital de Santa Luzia (HSL) e o Hospital Conde 

Bertiandos, existem 9 TSS, 10 TDT, 2 AT e por fim 5 AO (Anexo VI). 

Os TSS – Farmacêuticos – são responsáveis pela Produção de Estéreis, Não Estéreis e NP; 

Distribuição Controlada; Dispensa de medicação para Ambulatório e para EC e por fim pela validação das 

prescrições médicas. 

3. Circuito de Produtos Farmacêuticos 

3.1. Gestão de Encomendas (aprovisionamento) 

3.1.1. Gestão de Stocks 

Os produtos farmacêuticos (PF) estão agrupados em famílias de forma a facilitar os pedidos de 

encomenda e a gestão de stock. Medicamentos com Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM) 

pertencem à família 11, reagentes à família 12, medicamentos sem CHNM (por exemplo, dietas) à família 10 e 

outros produtos pertencem à família 19. 

A Glintt permite cruzar dados com outras plataformas informáticas. Articula com a Autoridade 

Nacional dos Medicamentos e Produtos de Saúde, I.P (INFARMED) para codificar CHNM e, por exemplo 

aquando da realização de um pedido de encomenda existe um parâmetro no Sistema de Gestão Integrado do 

Circuito do Medicamento (SGICM) para colocação do Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde 

(CAPS) e a aplicação é capaz de fazer a ligação ao catálogo de aprovisionamento. 

Em casos de Autorização de Utilização Especial (AUE) é necessário fazer um pedido de autorização 

para a utilização desses medicamentos ao INFARMED. Se pertencerem ao Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) é essencial enviar a Autorização de Utilização Excecional para Medicamentos de Uso 

Humano, a Declaração de compromisso com o cabimento dado pela contabilidade, o Protocolo de 

Farmacovigilância e a Declaração do SF. Se não pertencer ao FHNM além dos documentos anteriores tem que 

ser enviada juntamente uma Justificação Clínica (Anexo VII). 

Na ULSAM foi implantado o sistema KANBAN para a gestão de stocks. Cada PF tem o seu próprio 

KANBAN, nele está presente a designação do produto, o código, o ponto de encomenda e a quantidade da 

encomenda. O ponto de encomenda corresponde à quantidade de produto real existente no serviço que serve 

como valor indicativo da necessidade de encomendar mais produto. A quantidade de encomenda é a 

quantidade que vai ser solicitada ao fornecedor no momento da encomenda do produto. Este parâmetro tem em 

atenção não só a média de consumos mas também se o produto a encomendar apresenta custos de portes de 
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entrega. Por vezes as transportadoras impõem que a quantidade de encomenda não seja abaixo de um valor 

determinado, de forma a não serem cobrados portes de entrega (Anexo VIII). 

Existe também KANBAN denominado de adquirir quando necessário (aqn) (Anexo VIII) que 

corresponde a produtos específicos de um doente, ou seja, associado a um doente específico e, neste caso, a 

encomenda do produto vai depender da necessidade do doente em questão.  

O sistema KANBAN apresenta vantagens tais como permitir que seja efetuada a encomenda mesmo 

quando existe um erro informático e o valor real existente do produto não corresponde ao valor informático e a 

diminuição da ocorrência de roturas de stock. As desvantagens são relativas a erros humanos como a perda do 

KANBAN ou uma errada colocação ou mesmo um incorreto picking dos produtos. Exatamente por apresentar 

desvantagens e também por ainda estar a ser implementado e nem todos os produtos possuírem KANBAN 

continuam a ser consultados os indicadores de gestão, os indicadores de consumo e a gestão de stock 

disponível no SGICM onde é possível retirar as listagens das existências e dos consumos dos produtos e 

verificar efetivamente a quantidade real que existe (valor informático), o valor mínimo desse produto, o valor 

máximo, o consumo ao longo dos meses, etc. 

A Dra. Almerinda Cambão está encarregue de fazer as encomendas. Após realizar um pedido de 

encomenda o mesmo segue para o SA que emite a nota de encomenda (NE) e a envia à contabilidade para que 

esta declare um compromisso em como tem verba financeira para proceder ao pagamento e, só após este 

processo, a NE anexada com o compromisso seguem para o fornecedor. Para pedidos urgentes é necessário 

fazer a seleção de “Urgente” no Tipo de Pedido ou então escrever nas observações que se trata de um pedido 

urgente, de modo a agilizar-se os processos que se seguem ao pedido de encomenda. 

3.1.2. Sistemas e Critérios de Aquisição 

A aquisição de medicamentos, reagentes, material de consumo clínico e outros produtos como por 

exemplo matérias-primas (MP) é feita segundo o FHNM. Como a ULSAM integra o SNS rege-se pelas regras 

dos bens públicos e existem valores que devem ser seguidos para a aquisição. Os procedimentos para a 

aquisição estão presentes na legislação, no Decreto-Lei n.º 18/2008, que aprova o Código dos Contratos 

Públicos.  

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) fazem a seleção de laboratórios fornecedores 

através da abertura de concursos na plataforma online. Os concursos podem ser públicos a nível nacional, 

sendo publicitados no Diário da Republica, e públicos internacionais, envolvendo geralmente mais recursos 

financeiros. No caso de existir apenas um fornecedor ou em caso de urgência é feito o ajuste direto, não 

envolvendo publicidade. É possível aceder ao SPMS pelo site do SNS e consultar os laboratórios que existem, 

os quais são identificados com o número do contrato público, sendo que este número está presente na NE. No 

SPMS também é possível visualizar o preço do PF dependendo do laboratório. O preço mais elevado é 

definido como preço máximo. O CAPS dos SPMS é utilizado para consultar PF que o hospital pretende 

adquirir. A consulta dos artigos do catálogo é feita segundo o CHNM e assim é selecionado o laboratório ao 

qual se pretende fazer a encomenda. 

A aquisição é feita através de plataformas informáticas, no caso da ULSAM, utilizam a VORTALgov 

uma plataforma para fazer negócios, que permite às Entidades Públicas publicar e gerir os seus Procedimentos 

de Compra e Venda através de um fluxo de contratação totalmente desmaterializado, sem papel ou tempo 

perdido [6].  
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O SGICM é o sistema informático presente na ULSAM, da Glintt, que permite aceder a prescrições, 

proceder à dispensa de medicamentos, realizar aprovisionamento, concursos e também permite fazer a 

integração de dados com a aplicação da contabilidade. Deste modo, sistema informático está capacitado a 

cruzar e enviar dados presentes tanto nos SPMS como no VORTAL.gov. 

Após a receção de pedidos de compra de PF concerne ao SA elaborar as respetivas NE até 24h e fazer 

a compra efetiva dos mesmos. O SA pode consultar o VORTALgov onde encontra o preço, a quantidade que 

foi fornecida no ano anterior, entre outras informações úteis para o processo de compra/venda. Este serviço 

pode pedir um orçamento aos laboratórios, sendo que o preço atribuído à encomenda nunca poderá ser superior 

ao máximo presente no SPMS.O laboratório pode ter ou não carater obrigatório. Caso apresente carater 

obrigatório o SA é obrigado a consultar e efetuar a encomenda apenas aquele(s) laboratório(s). Quando não 

apresenta é possível consultar e realizar a encomenda a outros laboratórios através do VORTALgov. Se for 

necessário proceder à encomenda de um produto que não esteja contemplado no SPMS o hospital terá de fazer 

o seu próprio procedimento. 

Quando se pretende adquirir um medicamento extra formulário, ou seja, um medicamento não 

existente no FHNM, é realizada uma Adenda ao formulário e esse medicamento passa a fazer parte do stock 

hospitalar, disponível para prescrição livre ou para uso justificado, sendo que esta decisão cabe à Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT). 

3.1.3. Receção e Conferência 

A receção e conferência de PF são auxiliadas por um Fluxograma da Receção de Encomendas (Anexo 

IX) formulado pela coordenadora dos TDT, Luísa Suzete Oliveira. O AO recebe a mercadoria, confere o 

volume da mesma, assina e, após o TDT anexar a NE à Guia de Transporte, abre as caixas e retira os PF. 

Sempre segundo a orientação do TDT. Cabe ao TDT realizar a conferência do lote, do prazo de validade ( PV) 

e da quantidade. Após a conferência da encomenda existem dois caminhos possíveis. O primeiro, a encomenda 

encontra-se conforme o pedido, assim sendo o AO reúne em múltiplos de 10, faz o armazenamento juntamente 

com o TDT e coloca o KANBAN. Depois deste processo o AT dá entrada da encomenda no sistema 

informático. O segundo caminho realiza-se quando a encomenda não está conforme, aqui o TDT preenche o 

impresso “Não Conformidade na Receção de Medicamentos” (Anexo X) e anexa à NE. Estes documentos 

seguem para o AT que soluciona o problema. Existe também a possibilidade de o produto não vir na totalidade. 

Caso se verifique é colocada na NE as partes que chegam efetivamente, seguindo as letras do abecedário (a), 

(b), (c), até que se perfaça o número total do produto encomendado. 

 Estupefacientes, psicotrópicos, MP e medicação para EC são conferidos pelos TSS. Estes são 

responsáveis por conferir a quantidade, o lote, o PV e também por dar a entrada do produto no sistema 

informático. Relativamente às MP o TSS verifica se esta é proveniente de um fornecedor devidamente 

autorizado pelo INFARMED, se vem acompanhada de um Boletim de Análise (BA) concordante com esta e se 

satisfaz as exigências da respetiva monografia da Farmacopeia em vigor (Anexo XI). Posto isto, é acrescentado 

no canto superior direito do BA a nota de encomenda, guia de remessa ou fatura e sublinhado o fornecedor, 

lote e validade; é apurado também se já existe no SF a ficha de segurança (Anexo XII) da MP em questão, 

relativa ao Laboratório que a produziu, caso contrário deverá ser acrescentada. Caso a MP cumpra todas as 

exigências é etiquetada com a data (dia/mês/ano) em que foi aprovada. Caso não cumpra os requisitos, não é 

aceite e segue para quarentena em local próprio, no armazém principal, sendo identificada com uma etiqueta 
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que exibe “MP – Quarentena”. As MP cujo PV expirou também são colocadas em quarentena mas 

identificadas com a etiqueta que exibe “NÃO UTILIZAR”. 

Cabe também aos TSS conferir hemoderivados contudo a entrada no sistema informático é da 

responsabilidade dos AT. Para conferir hemoderivados é necessário verificar também os respetivos BA e o 

certificado de aprovação emitido pelo INFARMED. 

3.1.4. Armazenamento 

O armazenamento de PF deve seguir condições ambientais adequadas às condições de armazenamento 

especificadas pelos fabricantes. Qualquer produto de saúde deve ser armazenado de modo a permitir uma fácil 

limpeza da área de armazenamento em questão. 

Medicamentos sem condições especiais de armazenamento devem ser acondicionados a temperatura 

inferior a 25ºC, com proteção da luz solar direta e humidade inferior a 60%. Garantir o armazenamento em 

áreas apropriadas, espaçadas, com adequadas condições de higiene e segurança são prioritárias no processo de 

armazenamento, assim como obedecer às regras de rotação de stock First Expires First Out (FEFO) e, quando 

os PV são equivalentes, ao princípio First In First Out (FIFO). Os PV devem ser verificados e controlados no 

mínimo trimestralmente. O armazenamento de todos os produtos de saúde é realizado pelo TDT com auxílio 

do AO, excetuando os Estupefacientes, Psicotrópicos, Benzodiazepinas e MP cujo armazenamento é da total 

responsabilidade de TSS.  

Medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhante, denominados Look Alike, Sound 

Alike (medicamentos LASA), são suscetíveis de serem confundidos entre si, pelo que devem ser armazenados 

separadamente [7]. O mesmo cuidado é necessário com medicamentos de igual substância ativa porém de 

diferente dosagem que, além da separação da medicação, os rótulos com indicação da dosagem devem ter 

colorações distintas, de acordo com o número de dosagens existentes. A coloração oscila entre branco, verde, 

azul e cor-de-laranja de acordo com a ordem crescente de dosagem. 

Os PF de dispensa para ambulatório são armazenados na Área de Ambulatório, separadamente dos 

outros medicamentos, de forma a agilizar o processo de dispensa de medicação para o doente. Os injetáveis de 

grande volume são armazenados em cima de paletes no Armazém Geral e são identificados através de placas 

metálicas com o nome do medicamento ou através de folhas dispostas na parede (Anexo XIII). A medicação 

destinada a EC, bem como a documentação respetiva, é armazenada em armário fechado, exclusivo dos 

mesmos (Anexo XIV). 

Medicação com requisitos de conservação entre os 2ºC e 8ºC são armazenadas em frigoríficos. Bolsas 

para NP, que são igualmente conservadas em frigorífico, devem ter visíveis a etiqueta que contempla a data da 

sua preparação e a data limite da validade. A temperatura dos frigoríficos é regularmente controlada e, caso 

esta saia dos limites pré-estabelecidos, o sistema de alarme é automaticamente acionado. 

 O material de penso, antídotos; reagentes; dietas entéricas, oftalmologia e otorrinologia, dietas 

parentéricas, anticoncecionais, material de consumo clínico, anestésicos e desinfectantes são armazenados em 

prateleiras (Anexo XV). Os restantes medicamentos, excetuando os já referidos e os que exigem cuidados 

especiais de acondicionamento, estão armazenados no armazém geral ordenados segundo o FHNM, agrupados 

consoante o diferente grupo terapêutico e, dentro deste, por ordem alfabética de acordo com a Denominação 

Comum Internacional (DCI). 
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Medicamentos como Inflamáveis, Gases Medicinais, Estupefacientes, Psicotrópicos, Benzodiazepinas e 

Citotóxicos são sujeitos a regras particulares nas condições de armazenamento. A legislação especial para 

Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas rege a Lei n.º 45/96 de 22 de Janeiro, que sublinha o 

armazenamento em cofre metálico, com código e fechadura adequados, tal como se processa no SF da ULSAM 

(Anexo XVI), cujo acesso está inteiramente reservado aos TSS. O farmacêutico regista a sua entrada na ficha 

de prateleira no cofre e no sistema informático e devolve o documento de receção ao TDT para conferência e 

arquivo. O acondicionamento de Citotóxicos (CTX) deve ser em local seguro, devidamente sinalizado, 

dispondo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado, estojo de emergência e kit de derrame. CTX com 

requisitos de conservação entre os 2ºC e 8ºC são armazenados em frigorífico (Anexo XVII). O armazenamento 

de Inflamáveis é feito de acordo com a Portaria nº 53/71 de 3 de fevereiro de 1971, em armazém exterior ao SF 

com chão impermeável, inclinado e drenado para bacia coletora. O armazenamento de Gases Medicinais é 

realizado no SF em local destinado para os mesmos. 

3.2. Sistemas de Distribuição 

3.2.1. Distribuição Clássica ou Tradicional 

 A Distribuição Clássica (DC) ou Tradicional foi o primeiro sistema de distribuição de medicamentos a 

existir nos hospitais, sendo o que apresenta menor segurança [8]. Consiste no fornecimento de PF para 

reposição do stock de acordo com uma periocidade definida. A quantidade e periocidade com que é feita a 

reposição é previamente acordada entre o serviço em questão e o SF.  

 O enfermeiro responsável do serviço requisita os PF necessários e no SF o TDT imprime a requisição, 

procedendo à sua satisfação e ao débito informático como um consumo direto ao serviço. Por fim, os PF são 

entregues em dias pré-estabelecidos nos serviços, sendo o enfermeiro-chefe o responsável por conferir os 

produtos (ou o TDT caso se trate de uma unidade de cuidados primários), devolver e assinar a folha 

correspondente à satisfação do pedido.  

 No caso de ser necessário um produto que não esteja incluído no perfil estabelecido ou que tenha 

entrado em rutura, o serviço em questão tem de fazer um pedido informaticamente ao SF e, um AO do serviço 

ou um motorista (dependo, respetivamente, de se tratar de um serviço clinico hospitalar ou de uma unidade de 

cuidados primários) tem de se deslocar ao SF para levantar o pedido. Por vezes, o medicamento solicitado 

carece de justificação pelo que, para além do pedido informático, é enviada ao SF a justificação ou o impresso 

de Justificação de Medicamento Extra-Formulário preenchido pelo médico e assinado pelo diretor do serviço e, 

em alguns casos pode ainda ser sujeito a uma autorização da CFT ou do Diretor Clínico. 

 Dada a desvantagem de que o SF não intervém no controlo quantitativo e qualitativo dos stocks 

existentes, na ULSAM este tipo de distribuição é utilizado como último recurso. Assim, este sistema de 

distribuição é efetuado em serviços clínicos hospitalares como Anatomia Patológica, Consulta Externa, 

Esterilização, Hospital Dia, Medicina Física e Reabilitação, Unidade de Exames (Técnicas de Gastrenterologia, 

Otorrinolaringologia, Pneumologia e Urologia) e em unidades de cuidados primários de saúde como a unidade 

de convalescença de Valença, Unidade Básica Urgência de Monção e Viatura Médica de Emergência Rápida. 

Em alguns serviços clínicos os enfermeiros responsáveis recorrem a este tipo de distribuição para fazer 

requisições de soluções orais, pomadas, material de penso, antissépticos e desinfetantes. 
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3.2.2. Distribuição por Reposição de Stocks Nivelados 

 A Distribuição por Reposição de Stocks Nivelados (DRSN) no SF da ULSAM para além dos serviços 

que apresentam este sistema de distribuição propriamente dito, possui dois subtipos de DRSN - Armazéns 

Avançados e Pyxis® - com algumas particularidades. A DRSN consiste em estabelecer, no serviço 

correspondente, um armazém de PF com níveis previamente definidos pelos farmacêuticos, enfermeiros e 

médicos, de acordo com as necessidades de cada serviço [9]. O estabelecimento deste circuito de distribuição 

só é aconselhado nos serviços em que não é possível existir uma distribuição por dose unitária. Este sistema, ao 

contrário da DC, apresenta a vantagem de permitir um controlo sistemático, quantitativo e qualitativo, uma vez 

que todo o processo de reposição é realizado por um TDT. 

 No SF da ULSAM a DRSN é realizada a partir de um de 2 módulos exatamente iguais, carros ou 

tabuleiros. Para cada serviço clínico existe um módulo que lá permanece e outro módulo que se mantém no SF. 

Conforme o período definido, um TDT ou AO transporta o módulo com os níveis máximos de PF ao serviço 

clínico e permuta pelo módulo que tem vindo a ser utilizado desde a última troca. Por fim, o módulo que 

regressa ao SF é reposto por um TDT, que regista as quantidades dos PF  repostos em suporte de papel, sendo 

o débito informático realizado por um AT como um consumo direto ao serviço em questão.   

 No caso de ser necessário um produto que não está incluído no perfil estabelecido ou que tenha 

entrado em rutura ou ainda que careça de justificação, o serviço em questão deverá proceder do mesmo modo 

como descrito na DC. 

 Na ULSAM este sistema de distribuição é realizado na Obstetrícia e Bloco de Partos, Urgência Geral, 

Unidade de Cuidados Intensivos, Unidade Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos. 

 A distribuição de injetáveis de grande volume, na ULSAM apresenta um circuito de distribuição 

particular e variável de acordo com o serviço clínico. Ao contrário dos restantes PF, a responsabilidade da sua 

reposição pode ser do SF ou do enfermeiro-responsável do serviço clinico. São os seguintes serviços exemplos 

em que a reposição de injetáveis de grande volume está ao cargo do enfermeiro responsável pelo serviço: 

Psiquiatria, Consulta Externa, Unidade Exames, Hospital Dia, Blocos Operatórios, Unidade de Cuidados 

Intermédios Médicos e Urgência Geral.   

3.2.2.1. Armazéns Avançados 

 Na ULSAM os Armazéns Avançados (AA) possuem na mesma um stock nivelado, contudo o modo 

como os produtos são geridos, repostos e armazenados difere. Nos AA o SF não realiza um débito de consumo 

ao serviço, mas sim uma transferência real e informática dos PF do armazém do SF (armazém central) para o 

armazém do serviço clínico (armazém descentralizado). Por outro lado, o armazém do serviço é formado por 

um conjunto de armários etiquetados com códigos de barras atribuído a cada PF armazenado. Quando o 

enfermeiro/a necessita de um dos produtos, regista o movimento informaticamente pelo que permite, em tempo 

real, ao SF conhecer a qualquer momento o stock daquele serviço clínico. A reposição, assim como explicado 

na DRSN, necessita de uma requisição sendo que para os AA esta é gerada informaticamente pelo TDT, de 

acordo com os níveis máximos estabelecidos, sendo o AO do SF ou os motoristas dos CS a repor no serviço 

clínico. Este sistema de distribuição permite que o período entre reposições seja mais espaçado.   

 Existem na ULSAM os seguintes armazéns avançados: Patologia Clínica, Esterilização, Unidade 

Técnica de Gastrologia, Anatomia Patológica, UCI, Unidade AVC, Bloco Ambulatório, Bloco Central, 

Medicina 1 (Piso 6 ao 8), Cirurgias (1 e 2), Especialidades Cirúrgicas, Ortopedias 1, todos os CS e o SF do 
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HCB. Alguns serviços apresentam mais do que um AA com perfis diferentes. Estes podem diferir entre 

armários de recurso, requisições semanais, armário de soros e armário de inflamáveis.   

3.2.2.2. Pyxis® 

 O Pyxis® corresponde a um sistema semi-automático de reposição de stocks nivelados de 

medicamentos. Constituído por um conjunto de armários controlados eletronicamente, geridos por um software 

em comunicação com as aplicações informáticas existentes. Concerne ao SF, enfermeiro-chefe e diretor do 

respetivo serviço o seu controlo [10].  

 Cada conjunto de armários possui gavetas com diferentes níveis de segurança (mínima, média e 

máxima) de acordo com as características e volume ocupado pelo medicamento ou PF. No nível mínimo de 

segurança o acesso aos produtos não é limitado quanto ao profissional que acede à gaveta nem à quantidade 

retirada. No nível de segurança médio existe uma proteção sobre cada compartimento, só é possível retirar um 

medicamento específico e não existe controlo em relação à quantidade. No nível máximo, para armazenar 

Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos (MEP), as gavetas exibem diversas divisórias de acesso restrito 

e no momento da dispensa é fornecido apenas um medicamento de cada vez. Existe ainda um compartimento 

que permite colocar as ampolas que não foram utilizadas, neste caso só o FH é que pode abrir o compartimento 

e retirar as ampolas.  

 A medicação é retirada após a prescrição médica pela equipa de enfermagem, sendo que a gaveta só 

abre se introduzido o número mecanográfico e em alguns casos a identificação biométrica. Este procedimento 

garante segurança de acesso e rastreabilidade nos movimentos efetuados.  

 No Pyxis® assim como nos AA, os medicamentos e PF foram selecionados e foi estabelecido o stock 

máximo e mínimo. Diariamente o TDT realiza a reposição de cada estação Pyxis® até ao stock máximo com 

base na listagem de produtos abaixo do stock mínimo emitida pela consola central, que se encontra no SF 

(Anexo XVIII). Na reposição o TDT identifica-se através da sua impressão digital e número mecanográfico, a 

gaveta ou porta frigorifica a repor abre automaticamente, indicando no ecrã o número de produtos que estão lá 

contidos. O número de produtos que são repostos (recarga) é inserido no ecrã de forma ao Pyxis® assumir o 

stock atualizado. No caso dos MEP e Hemoderivados este circuito de reposição é assegurado por um TSS.  

 Os serviços que possuem este sistema de distribuição são a Urgência (especificamente Urgência 

Admissão, Unidade de Cuidados Intermédios Polivalente, Triagem e Agudos), os Cuidados Intermédios, os 

Cuidados Intensivos e os Blocos Operatórios.  

 O Pyxis® permite que em tempo real o SF conheça o stock de cada serviço clínico, possibilita a 

dispensa de medicamentos com maior segurança, eficácia e rapidez pois é possível seguir o circuito do 

medicamento, desde a sua reposição ao momento da dispensa. A reposição diária permite minimizar a 

ocorrência de ruturas de stock. As desvantagens do Pyxis® são o elevado investimento para o adquirir e a 

dificuldade de controlo no PV produtos.   

 Durante o estágio tivemos a oportunidade de acompanhar o TSS neste processo de distribuição, não só 

através da consola central mas também pelo contacto com as diferentes estações Pyxis® dos serviços clínicos.  

3.2.3. Distribuição por Reposição de Stock por KANBAN 

 Os sistemas de distribuição abordados até então requerem uma grande disponibilidade de recursos 

humanos de forma a existir um devido controlo e reposição dos PF. Com isto surge a reposição de stock por 
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KANBAN. Este sistema consiste na existência de um pequeno armazém no serviço clinico cujo controlo de 

stock é realizado pelo método do KANBAN (anteriormente descrito na secção de gestão de stocks).  

 Produtos de elevado consumo (álcool, gazes, etc.) possuem um cartão KANBAN associado, sendo 

que a reposição só ocorre quando consumida a unidade que contém o KANBAN. Continua a existir um stock 

mínimo e máximo, porém o TDT apenas vai proceder à reposição dos produtos que já atingiram o KANBAN. 

 Durante o estágio foi possível assistir à implementação da distribuição por reposição de stock por 

KANBAN na recente Unidade de Decisão Clínica, sendo que esta distribuição também será aplicada no serviço 

de Psiquiatria.  

3.2.4. Distribuição Individualizada 

 A Distribuição Individualizada (DI) surge nos anos 60 como forma de diminuir a incidência de erros 

de medicação até então verificada com a DC [8], uma vez que a dispensa das doses e quantidades de 

medicamentos necessários é feita de acordo com cada doente. Este sistema permite também o 

acompanhamento farmacoterapêutico do doente, redução dos desperdícios e diminuição dos riscos de 

interações. Neste relatório subdividiu-se a DI em outros dois sistemas de distribuição: a Distribuição Individual 

Diária em Dose Unitária (DIDDU) e a Distribuição em Regime de Ambulatório (DRA).  

3.2.4.1. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 A DIDDU consiste numa DI para um período de 24h. Na ULSAM este sistema de distribuição 

abrange, no HSL, os serviços de Cirurgia (1 e 2), Medicina (6, 7 e 8), Ortopedia (1 e 2), Especialidades 

Cirúrgicas, Pediatria, Ginecologia e Psiquiatria e, no HCB a Medicina Piso 3 Ala Norte, Medicina Piso 4 e 

Unidade de Convalescença de Ponte de Lima. Excecionalmente, aos sábados e vésperas de feriado, no SF da 

ULSAM esta distribuição é feita para um período de 48h.  

 No SF da ULSAM esta distribuição inicia-se com a validação informática da prescrição, através do 

programa CPCHS, por um TSS, sendo que este verifica, para cada doente, o seu perfil farmacoterapêutico: 

posologia, via de administração, diluições/compatibilidades de injetáveis, interações medicamentosas e os 

protocolos de antibioterapia. Estão disponíveis outras informações importantes como o diagnóstico, alergias, 

doenças crónicas, peso, tipo de dieta, etc. A prescrição de alguns antibióticos (nomeadamente os 

carbapenemes) deve vir acompanhada de justificações que obedeçam a determinados critérios estabelecidos 

pelo Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistências aos Antibióticos (PPCIRA). Caso a 

justificação dada pelo médico prescritor não seja válida, a prescrição é impressa e remetida para a 

coordenadora local do PPCIRA, Dra. Carmélia Rodrigues, para sua avaliação e posterior autorização ou não. 

Nesta fase é muito importante a cooperação entre o TSS e o médico de modo a assegurar a segurança e a 

eficácia da terapêutica. O TSS necessita algumas vezes de entrar em contacto com o médico prescritor de 

forma a esclarecer dúvidas, alertar para certas situações como forma farmacêutica incompatível com a 

capacidade de deglutição ou impossível de sofrer fracionamento, dose prescrita ou frequência de administração 

não correta, entre outras.  

 Só após a validação da prescrição por parte do TSS é que o TDT pode preparar a medicação de acordo 

com a prescrição e deposita-la no “carro de dose unitária” com a ajuda de um processo semiautomático de 

dispensa de medicamentos, a máquina Kardex® da Grifols (Anexo XIX). O Kardex® é um dispositivo rotativo 

vertical que movimenta prateleiras, possuindo várias gavetas, cada uma contendo um medicamento diferente. 
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Este encontra-se associado ao CPCHS pelo que as prescrições ficam disponíveis após a validação das mesmas. 

Os “carros de dose unitária” são constituídos por vários módulos (1 a 6) com gavetas, sendo que todas estão 

identificadas com uma etiqueta autocolante que contém o nome, o serviço, o número de cama, o número de 

processo e a data de nascimento do doente (Anexo XX). Antes do envio da medicação, o TDT verifica se as 

prescrições foram alteradas. No momento do envio do “carro” para o respetivo serviço, estes são fechados com 

uma chave para serem enviados em segurança por um AO do SF e o TDT procede ao débito informático da 

medicação por doente.  

 No momento do retorno do “carro” o TDT verifica se existe medicação que não foi administrada, 

sendo que, após a verificação do PV e das condições de conservação, é feita a devolução informática da 

medicação por doente.   

3.2.4.2. Distribuição em Regime de Ambulatório 

 Nos SF da ULSAM encontra-se contemplada a dispensa de medicação a título gratuito ao doente em 

regime ambulatório. Este tipo de distribuição apresenta como principais objetivos aumentar a acessibilidade 

económica e a segurança de determinadas terapêuticas [11,12]. 

 Na ULSAM os medicamentos cedidos no ambulatório do SF dividem-se, num modo geral, em dois 

grupos: com suporte legal e sem suporte legal. Os medicamentos com suporte legal englobam as patologias 

como a Artrite Reumatóide, a Hepatite C, a Infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, a Doença de 

Crohn, a Psoríase, a Esclerose Múltipla, a Esclerose Lateral Amiotrófica e as Doenças de foro oncológico [13]. 

A dispensa de medicamentos sem suporte legal é efetuada a: utentes com carência económica devidamente 

validados pelo Serviço Social da ULSAM; utentes do foro paliativo, acompanhados pela Equipa Intrahospitalar 

de Cuidados Paliativos da ULSAM; medicamentos de importação, sem alternativa terapêutica, cuja dispensa 

não possa ser assegurada pelas farmácias comunitárias; medicamentos não disponíveis nas farmácias 

comunitárias, sem alternativa terapêutica; outras situações eventuais, que permitam redução do tempo de 

internamento ou alternativa ao internamento [11]. A dispensa gratuita de medicamentos sem suporte legal 

carece de validação da justificação clínica pela CFT e pela Direção Clínica e de autorização do Conselho de 

Administração, sendo que este último conselho pode ser excluído excecionalmente em situações de urgência 

no início de terapêutica. 

 A cedência de medicamentos em regime ambulatório nos SF hospitalares segue as orientações da 

Circular Normativa N.º 01/CD/2012 elaborada pelo INFARMED, em colaboração com a Comissão do 

Programa do Medicamento Hospitalar [14]. Realiza-se num local reservado e exclusivo para esse fim, 

separando-se a zona de atendimento da zona de espera, de modo a garantir a máxima privacidade do utente. A 

dispensa dos medicamentos apenas se processa mediante a apresentação de uma prescrição médica eletrónica. 

Esta é acedida pelo TSS através do número do processo do doente (número interno da ULSAM), surgindo os 

dados pessoais, qual a patologia, medicamento prescrito por DCI, dose, forma farmacêutica, adesão à 

terapêutica e quantidade a dispensar [12,15,16].  

 A quantidade de medicação a dispensar nos SF da ULSAM varia consoante a patologia podendo 

portanto ser dispensada medicação para um mês, dois ou três. Contudo existe uma exceção, a medicação 

dispensada no âmbito da cirurgia do ambulatório é realizada para um período máximo de 7 dias de tratamento 

[17, 18]. No momento da dispensa o TSS deve informar o utente sobre: via de administração, posologia, efeitos 
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adversos pertinentes, possíveis interações medicamentosas e alimentares, condições de armazenamento, 

quantidade de unidades dispensadas, custo global da terapêutica e próximo ato de dispensa [14].  

 A dispensa da medicação pode ser realizada diretamente ao doente ou a outro familiar/cuidador desde 

que devidamente identificados pelo número do BI/CC. De modo a garantir que o processo de dispensa fica 

devidamente documentado, no “Comprovativo de Fornecimento de Medicamentos em Regime de 

Ambulatório” o doente/familiar/cuidador e o TSS assinam e, regista-se a data da dispensa bem como o número 

do BI/CC do doente/familiar/cuidador. Este documento é por fim arquivado nos registos do ambulatório.  

 Existe a possibilidade, por alterações na terapêutica, de o doente ficar com um excesso de medicação 

pelo que é possível a devolução dos medicamentos ao SF. Aquando da devolução é avaliado pelo TSS o estado 

de integridade dos medicamentos, sendo posteriormente registada a devolução no sistema informático. 

 O transporte de medicação para os diferentes Centros de Saúde (CS) foi implementado em Outubro de 

2014 e visa facilitar o acesso à medicação a doentes crónicos. O envio da medicação pode ser solicitado via 

telefone/e-mail. Cabe ao AT registar o nome do doente e o número do processo, bem como o nome, telefone, 

número BI/CC e grau de afinidade da pessoa que efetua o telefonema. É ainda recolhida informação relativa ao 

CS para onde deve ser enviada a medicação. O farmacêutico inicialmente verifica se pode proceder à dispensa 

da medicação, caso seja possível é feito o débito informático e o embalamento da medicação. Juntamente é 

enviado o “Comprovativo de Fornecimento de Medicamentos aos Doentes em Regime de Ambulatório”, que 

posteriormente é devidamente assinado pelo responsável no levantamento e devolvido ao SF da ULSAM.  

 Durante o estágio foi possível acompanharmos e procedemos à dispensa de medicação e ao 

esclarecimento de dúvidas do doente, sempre com a supervisão do TSS responsável.  

3.2.5. Medicamentos Sujeitos a um Controlo Especial 

3.2.5.1. Psicotrópicos e Estupefacientes 

 Os psicotrópicos e Estupefacientes são sujeitos a uma legislação especial que obriga a um controlo 

rigoroso por parte do TSS de todo o circuito de aquisição, receção, armazenamento e distribuição [19]. A 

reposição dos psicotrópicos e estupefacientes nos serviços clínicos processa-se também de um modo diferente 

e mais controlado. Deste modo, a distribuição destas substâncias na ULSAM processa-se de 2 modos, caso o 

serviço clínico apresente ou não Pyxis®.  

 Para os serviços clínicos sem Pyxis® foi estabelecido um stock para 15 dias e sempre que o serviço 

necessite de repor o stock, os enfermeiros chefes enviam as requisições modelo n.º 1509 da Imprensa Nacional 

da Casa da Moeda (INCM), juntamente com as ampolas/blisters vazios, ao SF. Na requisição consta o 

medicamento e a quantidade administrada, o nome e o número do processo do doente, a data de administração, 

a rubrica do enfermeiro responsável pela administração e a assinatura do diretor de serviço. Cada requisição 

corresponde apenas a uma substância ativa e a uma dosagem. A partir deste momento, cabe ao farmacêutico 

verificar se as requisições estão devidamente preenchidas, se o n.º de ampolas/blisters vazios correspondem ao 

registado, registar o n.º de requisições recebidas em impresso próprio, datar, colocar o seu número 

mecanográfico, assinar as requisições e, por fim, fornecer os estupefacientes requisitados. Neste caso, o 

transporte destas substâncias é feito por um AO do SF que os entrega diretamente ao enfermeiro chefe ou seu 

substituto, que depois de conferir e assinar, devolve o original da requisição ao AO.  
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 Caso o serviço clínico apresente Pyxis® foi estabelecido um stock para 48h, sendo que diariamente é 

impresso automaticamente na consola central Pyxis® uma listagem de reposição dos níveis mínimos de stock 

estabelecidos para cada máquina Pyxis®. O TSS fornece ao TDT as quantidades necessárias para repor os 

stocks, sendo este último quem vai repôs os estupefacientes em cada estação Pyxis®. Tanto num caso como no 

outro é o farmacêutico que regista a saída das substâncias na ficha de prateleira e no sistema informático 

(débito por doente/serviço/médico prescritor).  

 De forma a existir um controlo rigoroso e evitar erros no stock, um TSS semanalmente compara o 

valor registado na folha de prateleira com a existência real e a existência ao nível informático. Por outro lado, 

trimestralmente é enviado ao INFARMED uma lista dos medicamentos dispensados. 

 Este estágio permitiu-nos acompanhar todo o processo de controlo dos psicotrópicos e 

estupefacientes, bem como participar ativamente no controlo semanal do stock e proceder ao seu débito 

informático. 

3.2.5.2. Hemoderivados  

 Segundo a Organização Mundial da Saúde os hemoderivados são medicamentos constituídos por 

proteínas plasmáticas de interesse terapêutico que não se podem sintetizar por métodos convencionais, pelo 

que são obtidos de plasma de dadores humanos sãos, através de um processo tecnológico adequado de 

fracionamento e purificação, sendo os principais: albumina, imunoglobulinas e fatores de coagulação (Fator 

VII, Fator VIII, Fator IX, além dos complexos protrombínicos) [20]. Estes medicamentos requerem um 

controlo rigoroso e legislação específica a fim de evitar a transmissão de doenças infeciosas [21].  

 Assim, pela sua variabilidade enquanto produtos de origem biológica, deverão dispor para cada lote, 

de um Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote (COEL), reconhecido em qualquer país da 

Comunidade Europeia, bem como deverá ser emitido um Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

(CAUL) pelo INFARMED [22].  

 O Despacho conjunto nº 1051/2000, de 14 de Setembro obriga ao registo de todos os atos de 

requisição, distribuição e administração destes medicamentos, nos estabelecimentos de saúde públicos e 

privados [23]. Deste modo, os hemoderivados são registados em impresso próprio (modelo nº1804 da INCM), 

constituído por duas vias, a “Via Farmácia” e a “Via Serviço”. Este impresso quando chega ao SF encontra-se 

preenchido no serviço requisitante, nos dados do doente, no médico prescritor, no diagnóstico, no 

hemoderivado prescrito e na respetiva dose (Quadros A e B). Concerne ao farmacêutico dispensar o 

hemoderivado requerido e finalizar o preenchimento do impresso, assinalando o n.º de distribuição (n.º 

sequencial), o hemoderivado, a dose, a quantidade, o lote, o laboratório de origem, o respetivo n.º CAUL, 

datar, assinar e colocar o número mecanográfico (Quadro C). Cada hemoderivado dispensado é devidamente 

selado com uma etiqueta onde constam a identificação do doente, serviço requisitante e condições de 

preservação. Por fim, é feito o débito no sistema informático e envia-se a medicação juntamente com o 

impresso.  

 Após a receção no serviço requisitante, o enfermeiro responsável data, coloca o seu n.º mecanográfico 

e assina, sendo posteriormente preenchido, aquando da administração, o hemoderivado/dose, a quantidade, o 

lote/laboratório de origem e a assinatura/nº mecanográfico do responsável pela administração (Quadro D). Por 

fim, a “Via Serviço” permanece no serviço e é arquivada no processo clínico do doente com os respetivos 

registos de administração. A “Via Farmácia” é devolvida aos SF e arquivada num dossiê próprio.  
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 Se o hemoderivado não for administrado num prazo de 24 horas este deve ser devolvido ao SF. Para 

tal deve vir acompanhado com a “Via Serviço”, sendo que no quadro D deve ser registada a devolução, 

devidamente datada e assinada pelo enfermeiro. No SF esta devolução é registada pelo farmacêutico no sistema 

informático, anotando-se nas duas vias o n.º de devolução gerado pelo sistema informático, bem como a data e 

rubrica. Para além disso, na “Via Farmácia” é anotado também a quantidade devolvida. 

 Todo este processo vai permitir a rastreabilidade dos lotes, fator de extrema relevância uma vez que, 

na existência de algum problema num dos lotes seja rapidamente possível detetar o(s) doente(s) afetado(s). 

 Neste estágio assistimos a todo este processo de distribuição, bem como participamos ativamente no 

preenchimento do impresso e satisfação do pedido para diversos serviços clínicos.  

3.3. Preparação de Medicamentos 

 A preparação de medicamentos em Farmácia Hospitalar é fundamental uma vez que, por vezes, é 

necessário adaptar a terapêutica a situações específicas. Para tal, na ULSAM são preparadas FFNE, Misturas 

para NP, Manipulados Fármacos CTX e Reembaladas FFSO. 

3.3.1. Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

 A preparação de FFNE surge da necessidade de ajustar a terapêutica às necessidades do doente em 

particular ou colmatar falhas existentes nos medicamentos disponíveis industrialmente [24]. As preparações de 

FFNE no SF da ULSAM podem ser requisitadas através de prescrições médicas/requisições enviadas 

diariamente pelos serviços clínicos ou para os doentes em regime de ambulatório e sempre que é atingido o 

stock mínimo do medicamento manipulado habitualmente num serviço. O TSS valida a prescrição e 

supervisiona o TDT que procede aos cálculos, pesagens e respetiva preparação da FFNE.  

 A produção de FFNE inicia-se com a aquisição, receção, conferência, acondicionamento e 

armazenamento de MP, sendo que na ULSAM, excetuando a aquisição, é da exclusiva responsabilidade do 

TSS. A receção e conferência de MP são explicadas na secção “3.1.3 Receção e Conferência”. 

 As preparações FFNE requisitadas no SF da ULSAM podem constar numa Ficha Técnica ou não, 

sendo que neste último caso correspondem na maioria das vezes apenas a uma operação de medida 

(pesagem/medição de volume), como por exemplo a redistribuição de uma MP em quantidades menores. No 

caso de existir Ficha Técnica esta contém toda a informação relativa às caraterísticas específicas da FF 

necessárias ao processo de produção (fórmula, procedimentos, estabilidade e ensaios de verificação) e ainda: 

n.º de lote de produção, data de produção, composição qualitativa e quantitativa (com a respetiva origem das 

MP e quantidades calculadas e pesadas), n.º de unidades obtidas, tipo e capacidade do material de embalagem, 

prazo de utilização (PU), assinatura do operador/supervisor, parâmetros de garantia/controlo de qualidade 

(Anexo XXI).  

 A preparação da FFNE realiza-se no Laboratório de Preparação de FFNE. No início e no fim as 

bancadas são desinfetadas com álcool a 70°. O TDT necessita de bata descartável, luvas, touca e máscara para 

a preparação da FFNE. À medida que vai preparando preenche os dados da Ficha Técnica e rubrica. No fim é 

necessário acondicionar e rotular a preparação. O rótulo inclui informações do doente (nome, número do 

processo, serviço clínico onde está internado), identificação da substância ativa, quantidade preparada, data de 

preparação, PU e lote (Anexo XXIII).  
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 Por vezes, existem preparações de FFNE associadas a elevados custos ou apenas para alguns casos 

pontuais. Nestas situações o SF encomenda a sua preparação a farmácias comunitárias (Anexo XXII). 

 Durante o estágio foi nos possível observar e acompanhar a preparação de alguns manipulados, 

nomeadamente a preparação do Colutório I.P.O. (Anexo XXIII). 

3.3.2. Preparação de Misturas para Nutrição Parentérica 

 A NP corresponde a um tipo nutrição artificial (ação de fornecer ao organismo macronutrientes, como 

proteínas, hidratos de carbono e lípidos, e micronutrientes como oligoelementos e vitaminas) que utiliza uma 

veia central ou periférica para administrar os nutrientes necessários. Este tipo de nutrição é essencial em casos 

cuja via oral ou entérica não é possível, é intolerada, é ineficaz ou é insuficiente [25]. 

 Na ULSAM as bolsas de nutrição parentérica (BNP) na maioria dos casos não são preparadas de raiz. 

Optou-se por comprar BNP industriais que variam na concentração de macronutrientes, na presença ou 

ausência de eletrólitos de forma a corresponder adequadamente às necessidades nutricionais e de via de 

administração de cada doente. As bolsas destinadas a serem administradas por uma veia periférica são 

utilizadas para suprimir carências nutritivas e portanto, são as que apresentam apenas 1300 kcal e uma menor 

osmolaridade (inferior a80 mOsm/l), dado que uma osmolaridade maior provocaria flebites. Caso haja 

necessidade de proceder a um substituto total da alimentação, a administração passa a ser por veia central, 

existindo para este caso 3 diferentes tipos de bolsas: bolsas de 1600 kcal sem electrólitos (utilizadas em 

doentes que se encontrem na Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios pois neste serviço existe uma 

constante monitorização pelo que a falta de eletrólitos é reposta pela administração de soro), bolsas de 1600 

kcal com eletrólitos e bolsas de 2200 kcal (administradas na presença de quadros clínicos de desnutrição grave 

ou quando o doente vai sofrer uma intervenção cirúrgica). A qualquer uma destas BNP podem ser aditivadas 

vitaminas hidro e lipossolúveis e oligoelementos apenas aquando da sua utilização. 

 As BNP só são preparadas de raiz em casos muito específicos, nomeadamente em doentes com 

hipertrigliceridémia cuja alimentação não pode conter lípidos e para doentes no serviço de Neonatologia.  

 A preparação de misturas para NP inicia-se com coordenação entre farmacêutico, nutricionista e 

médico, de forma a chegar à melhor solução para cada doente. Para tal o TSS verifica as análises clínicas de 

cada doente que se encontra a realizar NP. No SF da ULSAM essa lista de doentes encontra-se num dossiê 

onde são arquivados para cada doente os seguintes documentos: uma folha de “Controlo Bioquímico” onde são 

apontados os resultados das análises clínicas; um protocolo que especifica qual a BNP que o doente se encontra 

a fazer (Anexo XXIV); a prescrição médica actualizada, caso exista alguma alteração ao protocolo padrão da 

bolsa, como aditivação de suplementos ou alteração do débito; fotocópia da etiqueta interna das BNP. Após a 

verificação das análises clínicas, o TSS verifica a prescrição eletrónica, cruzando os dados desta com o 

protocolo da BNP existente no dossiê e com as análises. Neste ponto é essencial analisar os valores de glucose, 

sódio, potássio e fósforo, a concentração final da mistura, volume total, osmolaridade e débito, antes de validar 

a prescrição. Caso o TSS encontre algum problema entra em contacto com o nutricionista. É também 

importante evitar a sobrecarga de aditivos, verificando se o doente tem prescrito soros com adivitos e, caso seja 

o primeiro dia de NP, evitar o síndrome de sobrealimentação, colocando o débito o mais baixo possível. 

Seguidamente o TSS procede à impressão das etiquetas internas (que vai ser arquivada no dossiê) e externas 

(que vai ser colocada no saco protetor da BNP) para cada doente. Para além disso é colocado o n.º do lote no 

verso do protocolo e nas etiquetas. O n.º do lote é alfanumérico gerado pelas duas primeiras letras (do primeiro 
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nome do doente) e pela primeira letra (do último nome do doente), seguido pela data de preparação (ddmmaa). 

Por fim, é anotado o número de BNP preparadas para cada dia de acordo com o seu tipo, bem como o seu lote 

e o lote dos outros constituintes necessários, como oligoelementos e vitaminas (Anexo XXV). Existe sempre 

outro TSS escalado para fazer uma dupla verificação de todo este processo.  

 A fim de proteger as BNP de qualquer contaminação, a preparação da mistura de NP propriamente 

dita é realizada numa sala com pressão positiva numa câmara de fluxo laminar horizontal (CFLH). Ainda pelo 

mesmo motivo, a sala é previamente limpa por um AO com solução concentrada de hipoclorito de sódio e a 

CFLH é ainda desinfetada com álcool a 70° e é ligada a luz UV cerca de 30 min antes de se iniciar a 

preparação. Por fim, o material e as BNP são desinfetados com clorohexidina + cetrimida, sendo depois 

colocado na adufa [26]. A reconstituição das bolsas tricompartimentadas é feita antes de entrar na sala de 

preparação. Já na sala de preparação o TDT faz a medição dos volumes, de acordo com o protocolo, sendo que 

a adição segue a seguinte ordem: glutamina, eletrólitos, oligoelementos e vitaminas. Todo este processo é 

supervisionado por TSS. Após a preparação, o TDT faz a tripla verificação dos dados presentes nas etiquetas e 

nos protocolos e só depois coloca a BNP nos respetivos sacos protetores.  

 No caso de BNP para doentes que se encontrem no serviço de Neonatologia, a BNP é dividia em duas 

soluções: a solução A, cuja adição na bolsa segue a seguinte ordem: glucose, aminoácidos, cloretos, sódio, 

potássio, fosfatos, magnésio, cálcio, vitaminas hidrossolúveis, oligoelementos e água; a solução B, constituída 

pelos lípidos e as vitaminas lipossolúveis. A solução B segue numa seringa preta de forma a não permitir a 

degradação das vitaminas lipossolúveis. A adição da solução B à A só ocorre no momento da administração.  

 Na ULSAM é realizado um controlo microbiológico da sala, da CFLH e das BNP. O controlo 

microbiológico da sala e da CFLH uma vez por mês (segunda e terça-feira de cada mês), através de 2 meios de 

cultura, o meio Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol (SGC) (meio seletivo para isolamento de fungos) e o 

meio gelose de chocolate (meio enriquecido e não seletivo para cultivo de bactérias). Por outro lado, o controlo 

das BNP é feito 2 vezes por semana (segunda e sexta-feira), sendo que da bolsa escolhida é retirada uma 

alíquota de 8-10 mL. Se existir uma bolsa personalizada ou aditivada esta é preferencialmente escolhida para o 

controlo. O controlo das BNP para Neonatologia é feito sempre que é preparada uma bolsa.  

 Em todo o procedimento de preparação de misturas de NP auxiliamos e participamos ativamente no 

processo que precede a preparação propriamente dita. Ao procedimento de mistura foi-nos possível assistir.  

3.3.3. Manipulação de Fármacos Citotóxicos 

 A manipulação de fármacos CTX versam uma matéria de grande impacto no sistema de saúde, 

nomeadamente na vertente clínica, humana, de segurança do doente e do operador, e ainda na vertente 

económica e financeira. A manipulação de fármacos CTX constitui portanto a preparação de medicamentos 

antineoplásicos para administração parentérica. Estes medicamentos incorporam um risco elevado, dada a sua 

natureza, potência farmacológica e margem terapêutica estreita, pelo que a sua manipulação requer 

procedimentos técnicos específicos e pessoal altamente especializado, para além de instalações e equipamentos 

próprios. Deste modo, o TSS exerce nesta manipulação um importante papel de rigor técnico e científico [27]. 

 Na ULSAM os tipos de cancro mais frequentemente tratados são o cancro da mama, pulmão, 

estômago, bexiga, cólon e ovário. Neste hospital a Unidade de Preparação de CTX é constituída pela Unidade 

Hospitalar de Dia (UHD) e por uma área exclusiva de preparação de CTX, sendo que apenas o último se 

encontra no SF. Na HDI o enfermeiro/a procede à administração do CTX ao doente em cama ou em cadeirão, 
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conforme a debilidade do doente. A área exclusiva de preparação de CTX é constituída por 3 módulos: uma 

área adjacente, onde se encontra um TSS a realizar todas as operações posteriores necessárias para se proceder 

à preparação do CTX (validar as prescrições médicas, efetuar cálculos necessários, descartonar as substâncias 

ativas, etc.), bem como um pequeno armário onde são armazenados os CTX que se conservam à temperatura 

ambiente, soros fisiológicos, entre outros produtos necessários às preparações; um outro módulo, denominado 

de antecâmara, onde um TDT procede à correta desinfeção e veste o equipamento de proteção individual (EPI), 

constituído por máscara (usualmente é utilizada a máscara FFP2 de proteção intermédia, mas quando é 

necessário uma proteção mais eficiente, no caso da preparação da vacina Bacillus Calmette-Guérin (BCG), que 

é um produto biológico, é utilizada a FFP3), luvas, óculos de proteção, protetores de sapatos, socas/sapatos, 

touca, fato/farda; e o outro módulo, a sala limpa, onde se encontra a câmara de fluxo laminar vertical (CFLV) e 

são preparados os CTX de forma a proteger o operador. A pressão estática da antecâmara é positiva, enquanto 

a pressão estática da sala limpa é negativa (-20 a -50 Pascais) de modo a proteger o operador e o ambiente de 

contaminação, assim como o produto [27]. Excecionalmente, na preparação da vacina BCG (utilizada no 

tratamento do cancro superficial da bexiga) a CFLV é desligada de modo a existir uma maior proteção do 

material envolvente e, só após a sua preparação, a CFLV é novamente ligada e mantida em repouso durante 30 

minutos, pelo que esta é sempre a última manipulação a ser realizada. Os CTX que necessitam de ser 

conservados no frio estão armazenados num frigorífico na área de armazém dos SF e não na área adjacente.  

 As prescrições, em suporte papel, são organizadas no dia anterior de acordo com o plano do dia 

seguinte. Estas apresentam: dados pessoais do doente como o nome completo, número do processo, peso, 

altura e área corporal; dados clínicos como o tipo de cancro, tipo de tratamento (paliativo, adjuvante ou 

neoadjuvante), número de ciclos previstos, número do ciclo a ser realizado e intervalo entre ciclos; e dados 

relativos à terapêutica e preparação como o CTX e medicação da terapêutica de suporte (incluindo a pré-

medicação e medicação que o doente leva para casa) com informação da respetiva forma farmacêutica, dose 

recomendada, dose calculada para o doente, tipo de solução de diluição e via de administração (Anexo XXVI). 

Portanto, de acordo com a prescrição, é selecionado para cada doente envelopes com a medicação de suporte 

(por exemplo, ondasetron e dexametasona) e as etiquetas em duplicado, sendo que uma é colocada no 

manipulado CTX e outra é arquivada. Cada etiqueta contém o nome do doente, composição qualitativa e 

quantitativa, modo de conservação, estabilidade, observações, modo de administração, tempo de 

administração, volume total e débito (mL/h). O preenchimento da etiqueta é realizado por um TSS sendo que 

este efetua 3 principais cálculos: calcula se a dose prescrita pelo médico é a correta para aquele doente 

atendendo à respetiva área corporal; calcula o volume de CTX necessário diluir para obter a dose anteriormente 

calculada; calcula e verifica se a concentração do manipulado se encontra dentro do intervalo de concentração 

ideal, caso não se encontre o volume de CTX terá de ser alterado. Posteriormente, outro TSS verifica todos os 

cálculos efetuados, existindo deste modo sempre uma dupla verificação (Anexo XXVII).  

 No dia de tratamento as análises e exames do doente podem obrigar à alteração dos cálculos, pelo que 

pode ser necessário cancelar a administração ou ajustar a dose. No último caso voltam a ser preenchidas as 

etiquetas como foi descrito anteriormente, incluindo a dupla verificação por 2 TSS. Assim que existe 

confirmação de que o doente pode prosseguir com o tratamento, o TSS seleciona a solução de diluição 

adequada, bem como a quantidade do CTX necessária a dar ao TDT para que este prepare o manipulado CTX 

de acordo com a dose pretendida. Neste processo o TSS indica a quantidade de embalagens gastas e o respetivo 

número de lote e laboratório de fabricação. A ordem de preparação, por parte do TSS ao TDT, é dada através 
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da colocação das 2 etiquetas (que se encontram dentro de uma capa plástica transparente), os fármacos, 

solventes de reconstituição e diluição, dentro da adufa, sendo tudo previamente pulverizado com álcool a 70°. 

Durante todo este processo o TSS usa luvas para se salvaguardar de possíveis resíduos que existam nas 

cartonagens bem como de quebras dos CTX. Após o TDT manipular o CTX na sala limpa, volta a colocar na 

adufa o CTX sendo que na área adjacente o TSS verifica se o volume medido se encontra correto e procede à 

devida etiquetagem e acondicionamento do CTX. Para os CTX orais, por exemplo a capecitabina, concerne ao 

TSS calcular o número de comprimidos necessários de acordo com a dose diária, número de tomas, dosagem e 

número de dias do tratamento prescritos. Estes cálculos também sofrem dupla verificação por outro TSS. Neste 

caso, os comprimidos são acondicionados num saco plástico com uma etiqueta que identifica a substância 

ativa, a dose de um comprimido, o doente e a posologia. O transporte d CTX injetáveis e orais até à UHD 

compete a um AO. Excecionalmente, o transporte compete ao TSS caso a medicação oral seja feita pela 

primeira vez, uma vez que é necessário esclarecer o doente quanto à posologia, possíveis efeitos adversos e 

medidas não farmacológicas a adotar de forma a minimizar esses efeitos.  

 No final da manipulação de todos os CTX do dia o TSS procede ao débito no sistema informático de 

todos os CTX usados e pré-medicação cedida à UHD. Uma vez por semana o TSS verifica se a existência real 

corresponde à existência informática. É também essencial preencher o “Registo Individual de Exposição” com 

o tempo que o TDT esteve a manipular os CTX, bem como a quantidade de manipulações realizadas. 

Diariamente são registadas as condições de pressão e temperatura da sala limpa. O controlo microbiológico da 

sala limpa e da CFLV é realizado quinzenalmente. Para tal são preenchidas duas requisições, uma para a sala 

limpa e outra para a CFLV, e colocados 2 meios em cada local, o meio de SGC e o meio de gelose de 

chocolate. As requisições e os meios são posteriormente enviados para o laboratório de análises da ULSAM, a 

fim de verificar se ocorreu proliferação microbiana. Caso exista proliferação microbiana é repetido o controlo 

biológico de modo a excluir a possibilidade de contaminação acidental e realizadas novas ações de desinfeção.  

 Diariamente é realizada uma limpeza parcial, enquanto mensalmente é feita uma desinfeção total da 

Unidade de Preparação de CTX ou com maior periocidade caso seja necessário.  

 Neste âmbito, durante o estágio foi nos possível auxiliar o TSS e intervir na preparação no dia 

anterior, no preenchimento das etiquetas e envelopes da pré-medicação e dos CTX orais, na verificação do 

stock, na prestação de esclarecimentos aos doentes na UHD quando se tratava da iniciação do tratamento. A 

compreensão dos cálculos efetuados pelo TSS foi também um dos procedimentos importantes que tivemos 

oportunidade de contatar.  

3.3.4. Reembalagem de Formas Farmacêuticas Sólidas Orais  

 A reembalagem de FFSO torna-se imperativa em contexto hospitalar atendendo que a indústria nem 

sempre fornece as FF devidamente acondicionadas e preparadas para serem distribuídas de forma unitária 

como exigida muitas vezes para ajustar às necessidades terapêuticas do doente e reduzir o tempo de preparação 

da medicação. No SF da ULSAM a reembalagem de FFSO é efetuada na Área de Reembalagem e pode ser 

executada de modo manual ou semi-automático.  

 Existem no SF da ULSAM duas máquinas semi-automáticas: a Medical Packaging, Auto Print II Unit 

Dose Systems ® da Cormédica (Anexo XXVIII), que possui acoplado um sistema informático que permite a 

programação prévia de cada operação de reembalagem; e a BLISPACK® da Grifols (Anexo XXIX). A 

primeira é empregada quando não se consegue fazer um corte adequado do blister ou quando é necessário 
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proceder ao fracionamento da FFSO ou quando a FFSO não apresenta blister; a segunda é utilizada quando é 

possível o corte adequado do blister. Este modo de reembalagem é supervisionado por um TSS e executado 

por um TDT. O TDT tem de verificar se o medicamento que se encontra na área de reembalagem é o correto e 

introduzir e certificar a correta inserção dos seguintes dados no programa informático da máquina: DCI/nome 

genérico, dose, forma farmacêutica, laboratório fabricante, nº de lote da reembalagem, PU, nome da instituição 

onde se realiza a reembalagem e rotulagem. No inico e no fim de proceder à reembalagem este efetua uma 

limpeza e desinfeção, com álcool 70°, da bancada de trabalho e dos pratos da máquina de reembalar de forma a 

evitar contaminação cruzada. Iniciado o processo de reembalagem este é levado até ao fim sem que haja 

qualquer interrupção para reembalagem de outra especialidade distinta. O TDT após terminar a reembalagem 

retira todas as unidades desse medicamento que ainda permaneçam na área de reembalagem.  

 O modo de reembalagem manual é utilizado quando o blister não pode ser cortado, aqui o 

medicamento é retirado do seu blister original. O TDT executa a reembalagem e o TSS supervisiona. Neste 

caso o PU corresponde a 25% do tempo que resta para expirar o PV do produto industrializado, contudo se este 

for superior a 6 meses o PU atribuído será de 6 meses. Caso o medicamento tenha permanecido envolto pelo 

blister original o PU é igual ao PV da embalagem de origem. 

 A embalagem utilizada na reembalagem, apresenta num dos lados um plástico amarelo transparente 

que permite visualizar o conteúdo e, do outro lado, um papel branco onde constam: lote original; lote da FFSO 

reembalada (gerado automaticamente pela máquina ou de acordo com especificado no modo de reembalagem 

manual); DCI/nome comercial; dose; forma farmacêutica; laboratório fabricante; PU atribuído pelo processo de 

reembalagem; nome da instituição onde se realiza a reembalagem e rotulagem; código de barras; data da 

reembalagem. As FFSO reembaladas devem ser registadas em impresso próprio (Anexo XXX e Anexo XXXI). 

 Neste estágio foi nos possível observar todo este processo, tanto do modo semi-automático como 

manual. 

4. Ensaios Clínicos 

 Atendendo que o TSS é responsável pelo circuito do medicamento, a adaptação para Portugal da 

Diretiva Europeia 2001/20/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril, também o responsabiliza 

na intervenção em todo o circuito do medicamento e respetivos dispositivos experimentais [28]. Segundo a Lei 

n.º 21/2014, de 16 de Abril, EC) corresponde a “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a 

descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais 

medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia [28,29]. 

 Qualquer EC envolve obrigatoriamente as autoridades reguladoras, as comissões de ética, a entidade 

patrocinadora, o centro de investigação, o monitor do projeto, o investigador, o enfermeiro, o farmacêutico e o 

sujeito do ensaio. Segundo a Lei n.º 21/2014, de 16 de Abril um Serviço Farmacêutico Idóneo é aquele que 

possui: “i) uma autorização de aquisição direta de medicamentos emitida pelo INFARMED, I. P., (…) que 

identifique o farmacêutico responsável; ii) uma autorização para aquisição direta de substâncias 

estupefacientes e ou psicotrópicas, (…) caso o serviço farmacêutico manuseie substâncias desta natureza.” O 

SF do HSL para além de comprir os requisitos assinalados de SF Idóneo, para a aprovação de um novo EC, 
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necessita do parecer da Comissão de Ética para a Investigação Clínica, da autorização do INFARMED e da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados [29]. 

 Na ULSAM um novo EC inicialmente atravessa as seguintes etapas: receção do protocolo e reunião 

de início. Antes de iniciar a participação no novo EC o farmacêutico responsável pelos EC deve ter uma cópia 

do protocolo do ensaio aprovado pela Comissão de Ética. A reunião do início do estudo, envolvendo o 

investigador principal e co-investigadores, representantes da entidade promotora e um farmacêutico do setor de 

EC, tem como principais objetivos dar a conhecer a todos os participantes ativos o protocolo, esclarecer 

eventuais dúvidas que possam surgir, bem como estabelecer procedimentos de trabalho. Após estas etapas 

iniciais e garantidas as condições para que o EC ocorra, é necessário, por parte do farmacêutico responsável, o 

resumo do protocolo, o resumo de procedimentos, o protocolo de prescrição/ preparação/ cedência/ 

administração e as etiquetas de identificação. O TSS passa a obter os códigos de acesso ao sistema 

IVRS/IWRS e recebe toda a documentação relativa ao ensaio. Esta deve ficar arquivada num dossiê no SF. 

 A partir deste ponto os TSS aptos para devem: registar temperatura e humidade, rececionar e 

armazenar a medicação, ceder e preparar a terapêutica, recrutar doentes, realizar a randomização dos doentes, 

monitorizar o EC, registar auditorias e inspeções, registar e controlar a medicação devolvida ou destruída, 

registar incinerações, garantir a higiene e organização do setor dos EC.  

 Durante o estágio foi possível assistir às seguintes atividades: receção, armazenamento, dispensa e 

devolução de medicação. Aquando da receção da medicação, o TSS verifica a integridade das embalagens, a 

sua identificação, os lotes e PV. Posteriormente armazena a medicação num armário fechado à chave, com 

acesso restrito apenas aos farmacêuticos responsáveis pelo ensaio (Anexo XIV). O TSS é responsável pela 

dispensa de medicação para os EC onde necessita do número do doente e o número da caixa de medicamentos 

que lhe foi atribuída. As devoluções são contabilizadas e a quantidade é registada em formulário próprio 

arquivado no dossiê do ensaio. Este passo é muito importante no cálculo da percentagem de adesão ao ensaio.  

 Na ULSAM realizam-se ensaios observacionais e EC. Os observacionais, realizados maioritariamente 

na área de neurologia, consistem na elaboração de questionários aos doentes e na observação dos mesmos. Os 

EC decorrem atualmente nas áreas de Reumatologia, Diabetes, Insuficiência Cardíaca, Trombocitopenia e 

Infeções Respiratórias e são principalmente de fase III. 

 

5. Conclusão 

 Os dois meses de estágio permitiram-nos conhecer e explorar a área da Farmácia Hospitalar, realidade 

para nós pouco desenvolvida até à data. Sem dúvida que a passagem pelos diferentes setores do SF da ULSAM 

possibilitou-nos compreender o papel relevante do farmacêutico, bem como proporcionou-nos adquirir 

competências, criar novos e cimentar antigos conhecimentos essenciais para o nosso futuro profissional. A 

importância do farmacêutico hospitalar tornou-se clara durante o estágio uma vez que somos o elo que liga os 

diferentes profissionais de saúde e o medicamento, garantindo o melhor acesso e os tratamentos adequados a 

cada doente. Por outro lado, a possibilidade de conhecer e desenvolver atividades/trabalhos nos diferentes 

setores do SF tornou o estágio uma experiência muito enriquecedora. 

 Estes dois meses de estágio foram muito gratificantes e engrandecedores para a nossa vida 

profissional e pessoal.  
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Parte II – Atividades Desenvolvidas 

Ambulatório – Informações úteis 

 No decorrer do estágio deparamo-nos com utentes que aquando do levantamento da medicação na 

área de ambulatório tinham muitas dúvidas referentes à quantidade de medicação a dispensar, à documentação 

necessária para realizar o levantamento e, também, dúvidas relativas ao modo como se processa o envio da 

medicação para os centros de saúde. Posto isto, achamos que seria útil a realização de um folheto informativo 

que contivesse todas as informações relativas à dispensa de medicação em regime de ambulatório (Anexo 

XXXII). 

Guia de Aconselhamento Oncológico 

 O guia de aconselhamento oncológico foi elaborado a pensar essencialmente nos doentes. Problemas 

do foro oncológico apresentam uma vertente emocional muito marcada, não só para o próprio doente como 

também a nível familiar. Por isso, e porque de um modo geral todos nós já tivemos algum 

familiar/amigo/colega/conhecido a sofrer com esta patologia optamos por realizar um folheto simples, de breve 

leitura, que aborda pequenos cuidados diários que o doente oncológico pode ter a nível alimentar, a nível do 

cuidado de pele e saúde oral, entre outros, que o ajudam a minimizar o impacto negativo que o tratamento 

acarreta ao seu organismo (Anexo XXXIII e Anexo XXXIV). 

Breve análise estatística de doentes com Hepatite C 

 Na área de dispensa de medicação em ambulatório os doentes com Hepatite C e os seus familiares 

falavam sempre com grande apreço nos resultados que a nova terapêutica tinha na progressão/cura da doença. 

Tal facto suscitou o nosso interesse. Desconhecíamos por completo a existência do conceito Antivirais de Ação 

Direta e, desconhecíamos também, que a sua introdução como tratamento da Hepatite C Crónica tinha sido 

revolucionária, com Respostas Virológicas Sustentadas superiores a 70% com fármacos de primeira geração. 

 Esta análise permitiu-nos portanto conhecer o Vírus da Hepatite C, a sua prevalência, a evolução do 

tratamento e por fim as taxas de cura associadas ao tratamento recente. Sem dúvida que foi uma mais valia e 

agradecemos ao SF da ULSAM por nos ter proporcionado a realização deste estudo (Anexo XXXV).
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Anexos 

Anexo I - Mapa do Distrito de Viana, partes constituintes da ULSAM. 
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Anexo II - Mapa do Processo de Receção e Armazenamento 
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Anexo III - Mapa do Processo de Preparação e Controlo da Qualidade 
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Anexo IV - Mapa do Processo de Distribuição  
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Anexo V – Sistema de Apoio à Gestão da Qualidade – QUALITUS 
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Anexo VI - Organograma do Serviço Farmacêutico da Unidade Local de Saúde do Alto Minho 
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Anexo VII – Declarações para pedido Autorização de Utilização Especial  
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Anexo VIII – Exemplos de KABAN’s 
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Anexo IX – Fluxograma da Receção de Encomendas  
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Anexo X – Impresso de ”Não Conformidade na Receção de Medicamentos” 
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Anexo XI – Exemplo de um Boletim de Análise  
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Anexo XII – Exemplo de uma Ficha de Segurança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 

 Anexos 

17 de Janeiro a 3 de Março de 2017    37 

   

Anexo XIII – Exemplos de etiquetas de visualização do produto de saúde armazenado  
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Anexo XIV – Fotografia ilustrativa do armário dos Ensaios Clínicos 
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Anexo XV – Fotografia ilustrativa do Armazém Geral 
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Anexo XVI – Fotografia ilustrativa do cofre que contém os Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas 
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Anexo XVII – Fotografia ilustrativa do armazém dos citotóxicos 
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Anexo XVIII – Consola Central Pyxis® 
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Anexo XIX – Kardex® 
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Anexo XX – Exemplo de um carrinho de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 
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Anexo XXI – Exemplo de uma Ficha de Preparação 
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Anexo XXII – Exemplo de uma Ficha de Preparação pedida a uma Farmácia Comunitária 
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Anexo XXIII – Exemplo de Forma Farmacêutica Não Estéril 
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Anexo XXIV – Exemplo de um Protocolo de Nutrição Parentérica 
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Anexo XXV – Exemplos do Controlo de Produção de Nutrição Parentérica 
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Anexo XXVI – Exemplo de uma prescrição para manipulação de um fármaco citotóxico 
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Anexo XXVII – Exemplo de uma etiqueta de um fármaco citotóxico  
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Anexo XXVIII – Máquina semi-automática Medical Packaging, Auto Print II Unit Dose 

Systems ® da Cormédica  
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Anexo XXIX – Máquina semi-automática BLISPACK® da Grifols 
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Anexo XXX – Exemplo de um impresso de reembalagem semi-automática de Formas 

Farmacêuticas Sólidas Orais  
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Anexo XXXI - Exemplo de um impresso de reembalagem  manual de Formas Farmacêuticas 

Sólidas Orais 
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Anexo XXXII – Folheto com informações úteis sobre o Ambulatório, para dar ao doente 
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Anexo XXXIII – Folheto com informações úteis sobre o Ambulatório, para afixar na sala de 

espera do Ambulatório 
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Anexo XXXIV – Guia de Aconselhamento Oncológico 
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Anexo XXXV – Breve análise estatística de doentes com Hepatite C 
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