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Resumo 

 

O estágio profissionalizante está incluído no plano curricular do Mestrado em Ciências 

Farmacêuticas da Universidade do Porto, com o objetivo de aprofundar os nossos conhecimentos 

teóricos e estabelecer um contato direto com o mundo da Farmácia Comunitária. 

 Através deste relatório pretendo descrever as atividades em que participei no decorrer do 

estágio realizado na Farmácia Normal, no período de 1 de março a 31 de julho, sob a orientação da 

Dra. Maria Alexandra Gajo Amorim Soares. 

 O relatório está dividido em duas partes. Na primeira parte, descrevo o funcionamento da 

Farmácia Normal bem como as atividades que desempenhei enquanto estagiária, como a realização 

e receção de encomendas, gestão de stocks e dispensa de medicamentos e outros produtos de 

saúde. A segunda parte corresponde aos temas desenvolvidos ao longo do período de estágio. No 

primeiro tema, falei sobre a “Dor”, abordando aspetos gerais e no final protocolos de indicação 

farmacêutica para a Farmácia Normal. O segundo tema é sobre “Bexiga Hiperativa”. Inicialmente, 

desenvolvi o tema sob o ponto de vista teórico e a partir daqui elaborei um panfleto e um inquérito 

que realizei aos utentes da Farmácia Normal.  

  



vi 
 

Índice Geral 

 
Parte I – Atividades desenvolvidas durante o estágio na Farmácia Normal ............................. 1 

1. Introdução ............................................................................................................................. 1 

2. Farmácia Normal .................................................................................................................. 1 

2.1. Contextualização e Localização. .................................................................................... 1 

2.2. Horário de funcionamento ............................................................................................... 1 

2.3. Recursos Humanos .......................................................................................................... 2 

2.4. Instalações e Equipamentos ........................................................................................... 2 

2.4.1. Espaço Exterior ........................................................................................................ 2 

2.4.2. Espaço Interior ......................................................................................................... 2 

2.4.2.1. Área de atendimento ao público ......................................................................... 2 

2.5. Sistema Informático ......................................................................................................... 3 

3. Gestão dos produtos na Farmácia ..................................................................................... 3 

3.1. Aquisição e armazenamento de medicamentos e produtos de saúde ....................... 4 

3.1.1. Fornecedores e grupo de compras ........................................................................ 4 

3.1.2. Realização de encomendas ..................................................................................... 4 

3.1.2.1. Encomenda diária ................................................................................................. 5 

3.1.2.2. Encomenda instantânea ...................................................................................... 5 

3.1.2.3. Encomenda manual .............................................................................................. 5 

3.1.3. Receção e conferência de encomendas ................................................................ 6 

3.1.4. Armazenamento ........................................................................................................ 7 

3.2. Controlo de PV e devoluções/regularização de devoluções ....................................... 7 

4. Aconselhamento e dispensa de medicamentos e produtos de saúde ........................... 8 

4.1. Medicamento sujeito a receita médica ........................................................................... 8 

4.1.1. Receita médica ......................................................................................................... 9 

4.1.2. Validação e aviamento da prescrição .................................................................. 10 

4.1.3. Entidades de comparticipação ............................................................................. 11 

4.1.4. Conferência de receituário e faturação ................................................................ 12 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica ............................................................. 12 

4.3. Medicamentos Manipulados ......................................................................................... 13 

4.4. Dispensa de outros produtos farmacêuticos .............................................................. 13 

4.4.1. Produtos cosméticos e de higiene corporal ....................................................... 13 

4.4.2. Medicamentos e produtos de uso veterinário ..................................................... 13 

4.4.3. Dispositivos Médicos ............................................................................................. 14 

4.4.4. Suplementos Alimentares ..................................................................................... 14 

4.4.5. Produtos dietéticos, alimentação especial e nutrição clinica ........................... 14 

4.4.6. Produtos fitoterápicos ........................................................................................... 14 

4.4.7. Produtos de obstetrícia, puericultura e nutrição infantil ................................... 15 



vii 
 

5. Serviços e cuidados de saúde prestados na farmácia .................................................. 15 

5.1. Determinação da PA ...................................................................................................... 15 

5.2. Determinação da glicemia ............................................................................................. 16 

5.3. Determinação do colesterol total e triglicerídeos ....................................................... 16 

5.4. VALORMED e Campanha de reciclagem de radiografias .......................................... 16 

5.5. Redes Sociais ................................................................................................................. 17 

6. Kaizen .................................................................................................................................. 17 

7. Atividades Complementares ............................................................................................. 17 

8. Balanço Final ...................................................................................................................... 18 

Parte II – Projetos desenvolvidos durante o Estágio ................................................................. 19 

Tema 1 - Dor .................................................................................................................................... 19 

1.1. Introdução e Objetivos .................................................................................................. 19 

1.2. Epidemiologia da dor em Portugal ............................................................................... 19 

1.3. Legislação atual .............................................................................................................. 20 

1.4. Classificação da dor ...................................................................................................... 20 

1.5. Nociceção .................................................................................................................... 21 

1.5.1. Tipos de Dor: nociceptiva, neuropática, psicogénica e oncológica. ................ 22 

1.6. Fatores que interferem com a perceção e resposta à dor ......................................... 24 

1.7. Avaliação da Dor ............................................................................................................ 25 

1.8. Tratamento da Dor.......................................................................................................... 25 

1.8.1. Analgésicos não opióides ..................................................................................... 26 

1.8.2. Analgésicos Opióides ............................................................................................ 27 

1.8.3. Analgésicos Adjuvantes  ....................................................................................... 28 

Tema 2 - Bexiga Hiperativa ............................................................................................................ 29 

2.1 Introdução e Objetivos ........................................................................................................ 29 

2.2. Prevalência da BH em Portugal .................................................................................... 30 

2.3. Sintomas ......................................................................................................................... 30 

2.4. Fisiologia do ciclo miccional normal ........................................................................... 31 

2.5. Neurofisiologia da micção ............................................................................................. 32 

2.6. Etiologia .......................................................................................................................... 32 

2.6.1. Fatores de Risco ..................................................................................................... 32 

2.7. Diagnóstico ..................................................................................................................... 33 

2.8. Tratamento ...................................................................................................................... 34 

2.8.1. Tratamento Não Farmacológico ........................................................................... 34 

2.8.2. Tratamento Farmacológico Oral ........................................................................... 34 

2.8.2.1. Agentes anti-muscarínicos ............................................................................... 34 

2.8.2.2. Agonistas β3 ........................................................................................................ 35 

2.8.3. Terapia Farmacológica Intravesical ..................................................................... 35 

2.8.4. Cirurgia .................................................................................................................... 35 

2.9. Projeto Realizado ........................................................................................................... 35 



viii 
 

Referências ..................................................................................................................................... 40 

Anexos ............................................................................................................................................. 43 

 

  



ix 
 

Índice de Figuras 
 

Figura 1. Escala analgésica da OMS reformulada para a dor oncológica………….…………….24 

Figura 2. Escala analgésica da OMS..............................................................................................26 

Figura 3. Diferenças entre bexiga normal e hiperativa………………………………………………30 

Figura 4. Prevalência dos sintomas de Urgência no sexo masculino e feminino…………….36 

Figura 5. Prevalência dos sintomas de Incontinência por Urgência no sexo masculino e 

feminino……………………………………………………………………………………………………..36 

Figura 6. Prevalência dos sintomas de Incontinência no sexo masculino e feminino…………37 

Figura 7. Prevalência dos sintomas de Frequência no sexo masculino e feminino…...……….37 

Figura 8. Prevalência dos sintomas de Noctúria no sexo masculino e feminino……………….38 

Figura 9. Prevalência dos sintomas em função da faixa etária e o género……………………..38 

Figura 10. Número de pessoas, em percentagem, com cada sintoma…………………………..39 

 

Índice de Tabelas 
 

Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio …………………...1 

Tabela 2 – Formações decorridas durante o período de estágio …………………………………18  

Tabela 3 – Classificação das fibras sensitivas cutâneas e respetiva proporção relativa..….22 

Tabela 4 – Diferentes tipos de tratamento da dor…………………………………………………...26 

Tabela 5 – Exemplos e características gerais de fármacos do nível 1 da escada da OMS….27 

Tabela 6 – Efeitos dos opióides quando atuam nos diferentes recetores……………………...27 

Tabela 7 – Classificação dos agentes opióides de acordo com a sua atividade………….…..28 

Tabela 8 – Efeitos Secundário Indesejáveis………………………………………………………….28 

Tabela 9 – Exemplos de analgésicos adjuvantes……………………………………………………28 

 

  



x 
 

Lista de Abreviaturas 
 

ACh – Acetilcolina 

AIM – Autorização de Introdução no Mercado 

AINES – Anti-inflamatórios não esteroides 

ANF – Associação Nacional das Farmácias 

BH – Bexiga Hiperativa  

CNP – Código Nacional de Prescrição 

CNPEM – Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

CT – Colesterol Total 

DCI – Denominação Comum Internacional 

DGAV – Direção Geral de Alimentação e Veterinária 

DT – Diretora Técnica  

FC – Farmácia Comunitária  

FL – Farmácia Lusitana 

FN – Farmácia Normal 

HTA – Hipertensão Arterial 

IASP – International Association for the Study of Pain 

IMC – Índice de Massa Corporal 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

IVA – Imposto de Valor  

MM – Medicamentos Manipulados 

MNSRM – Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

MPS – Medicamentos e Produtos de Saúde 

MSRM – Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

NA – Noradrenalina 

OMS – Organização Mundial de Saúde  

PA – Pressão Arterial 

PAD – Pressão Arterial Diastólica 

PAS – Pressão Arterial Sistólica 

PC – Programa de Cuidados  

PENPCDor – Plano Estratégico Nacional de Prevenção e Controlo da Dor 

PIC – Preço Inscrito na Cartonagem 

PNCD – Plano Nacional de Controlo da Dor 

PNLCD – Plano Nacional de Luta Contra a Dor 

PV – Prazos de Validade  

PVA – Preço de Venda ao Armazenista 

PVF – Preço de Venda à Farmácia  

PVP – Preço de Venda ao Público  

SNS – Sistema Nacional de Saúde 

TG – Triglicerídeos  



1 
 

Parte I – Atividades desenvolvidas durante o estágio na Farmácia Normal 

 
1. Introdução 

O estágio profissionalizante está incluído no plano curricular do Mestrado em Ciências 

Farmacêuticas da Universidade do Porto, com o objetivo de aprofundar conhecimentos teóricos e 

estabelecer um contacto direto com o mundo da Farmácia Comunitária (FC), complementando 

assim o plano curricular.  

O meu estágio curricular realizou-se na Farmácia Normal (FN), entre os dias 1 de março e 

17 de julho de 2017, no decorrer do qual tive a oportunidade de trabalhar em dois tipos de horários: 

10-13 h e das 14:30-19:30h ou das 15-22h. 

Neste relatório encontram-se descritas as principais atividades que desenvolvi durante o 

estágio, sob a orientação da Diretora Técnica Dr.ª Maria Alexandra Gajo Amorim Soares e que se 

encontram apresentadas cronologicamente na tabela 1.  

 
Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 
 

Atividades Março Abril Maio Junho Julho 

Receção e armazenamento de encomendas x x x x x 

Atendimento ao Público  x x x x 

Serviços Farmacêuticos x x x x x 

Formações x x x x x 

Controlo dos Prazos de Validade x x x x x 

Gestão e Regularização de Devoluções x x x x x 

Organização de Receituário   x x x 

Visualização do Fecho e Faturação do 

Receituário 

  x x x 

Listagem de contagens físicas e correção 

de stocks 

x x x x x 

Projeto I – Dor  x x   

Projeto II – Bexiga Hiperativa    x x 

 

2. Farmácia Normal 

2.1.  Contextualização e Localização. 

A FN encontra-se localizada na Rua 5 de Outubro, 1847, em Vila do Conde. Está situada 

em frente ao McDonald’s® e Lidl®, e num local de passagem para a Póvoa de Varzim, onde existe 

uma paragem de metro (Portas Fronhas) a menos de 300 metros.  

 Precisamente com 115 anos de existência, a FN apresenta muitos clientes fidelizados, além 

do mais tem protocolos com 3 instituições que prestam serviços a idosos: o Centro Paroquial de 

Mindelo, Vila Dom Bosco e Diferente Harmonia. 

 

2.2. Horário de funcionamento 

A farmácia tem um horário alargado, estando aberta ao público todos os dias das 8:30h às 

22:00h sob a direção técnica da Dr.ª Maria Alexandra Gajo Amorim Soares. Em dia de serviço 



2 
 

permanente, a farmácia encontra-se aberta desde a hora de abertura até à hora de encerramento 

do dia seguinte 1. 

 
2.3. Recursos Humanos 

A equipa da FN é composta por 9 profissionais: três farmacêuticos, uma técnica de farmácia, 

três auxiliares de técnicos de farmácia e uma profissional direcionada apenas para o 

aconselhamento cosmético. Como a FN e a Farmácia Lusitana (FL), sediada também em Vila do 

Conde, fazem parte da mesma sociedade, existe mais uma pessoa na equipa que gere todas as 

compras de ambas as farmácias, perfazendo assim a equipa de 9 pessoas. 

 
2.4. Instalações e Equipamentos 

 O espaço físico da FN, quer interior, quer exterior, cumpre as normas preconizadas no 

manual de Boas Práticas Farmacêuticas, nomeadamente no que diz respeito ao Ponto II “Normas 

Gerais sobre Instalações e Equipamentos” 2. 

 

2.4.1. Espaço Exterior 

 A FN localiza-se no rés-do-chão de um edifício recente, é facilmente identificada por um 

letreiro na fachada desse edifício com a inscrição “Farmácia Normal” e com o símbolo luminoso de 

“cruz verde”. Na porta de entrada está o nome da DT, o horário de funcionamento da farmácia, a 

informação que assinala as farmácias do concelho em regime de serviço permanente e respetiva 

localização. Nas montras da FN encontram-se expostos vários anúncios publicitários de produtos 

de venda livre, adequados à época do ano e às estratégias de marketing em vigor. 

 

2.4.2. Espaço Interior 

 As diferentes áreas da FN encontram-se distribuídas numa área ampla, só de um piso, onde 

se localizam: o gabinete de prestação de serviços farmacêuticos; um gabinete para um atendimento 

mais privado, que inclui uma casa de banho; uma área de emissão, receção e conferência de 

encomendas/armazenamento de medicamento, uma sala para o quadro elétrico; um gabinete para 

a direção técnica; um laboratório; um quarto para descanso do pessoal bem como uma casa de 

banho e uma área de atendimento ao público num espaço amplo, ideal para que se efetue uma 

comunicação eficaz com o utente.  

 

2.4.2.1. Área de atendimento ao público 

 O balcão de atendimento é constituído por 7 postos de trabalho devidamente equipados 

com computador e respetivas impressoras, leitores óticos de códigos de barras, terminal multibanco, 

leitores de cartão de cidadão e um dispensador automático de trocos comum para todos os postos 

de trabalho. 

 Atrás do balcão, numa zona sem acesso direto do utente e de modo a tornar o atendimento 

mais célere, estão expostos medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de dispensa 

frequente, suplementos alimentares (SA) e outros produtos de elevada rotação.  
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 Os medicamentos de uso veterinários encontram-se também atrás do balcão, guardados 

numa gaveta, tal como os contracetivos orais e terapia hormonal de substituição por serem muito 

requisitados. 

 Por toda a farmácia existem expositores/lineares com produtos de cosmética e higiene 

corporal, produtos capilares, de higiene oral, puericultura, produtos ortopédicos e um expositor da 

perfumaria. Num recanto da área de atendimento, existe uma mesa com panfletos informativos e 

duas poltronas para todos aqueles que queiram repousar e ter um maior conforto. Neste local, 

prestamos serviços e ajuda no controlo da Pressão Arterial (PA).  

Existe também uma balança eletrónica, logo a entrada, que permite a determinação do peso 

corporal e da altura, dando o resultado do Índice de Massa Corporal (IMC).  

 
2.5. Sistema Informático 

Os computadores nos postos de atendimento e na zona de receção de encomendas estão 

equipados com o sistema informático Sifarma 2000® (Glintt®). Este programa constitui um 

instrumento de suporte ao farmacêutico na medida em que permite uma prática centrada no doente, 

um controlo eficaz do circuito do medicamento e uma gestão diária da farmácia. 

 Desde o primeiro dia de estágio, dediquei-me a explorar, com pormenor, todos os detalhes 

do programa tais como: 

 Gestão de stocks: para cada produto, o programa permite definir o stock máximo e mínimo 

(estabelecido com base no número médio de vendas, a rotação e a variação sazonal desse mesmo 

produto), analisar o consumo médio, conferir o histórico de compras e vendas e emitir listagens para 

controlo de prazo de validade (PV) e existências; 

 Encomendas: através do Sifarma 2000® é possível encomendar produtos diretamente aos 

fornecedores e fazer o registo da receção de encomenda; 

 Atendimento: o sistema permite criar a ficha de acompanhamento do utente, onde 

possibilita o seguimento e registo do perfil farmacoterapêutico, e consultar as vendas realizadas. 

Para além disso, fornece informação cientifica importante sobre o medicamento, o que possibilita 

que se realize um melhor aconselhamento ao utente 

 Gestão financeira e contabilística: gestão das contas correntes dos fornecedores, 

quebras contabilísticas, faturação a todas a entidade após organização de todo o receituário. 

 

3. Gestão dos produtos na Farmácia 

Os stocks de uma farmácia representam um investimento significativo. Se por um lado níveis 

de stock elevados garantem o suprimento das necessidades do utente, permitindo cobrir situações 

de flutuação sazonal, procura inesperada e menor probabilidade de rutura, níveis baixos de stock 

estão associados a menores custos e a um maior e melhor controlo do produto, reduzindo o valor 

do capital imobilizado e evitar perdas financeiras. De forma a suprimir as necessidades dos diversos 

utentes que contactam diariamente com a farmácia é fundamental que se proceda a uma criteriosa 

gestão dos produtos existentes.  

Como a FN é uma farmácia recente, o seu grande objetivo é o de cativar novos utentes e 

de os fidelizar. Para uma boa gestão dos produtos, há um controlo rigoroso dos Prazos de Validade 



4 
 

(PV) que nos ajuda a minimizar a não ter quebras de produtos por PV ultrapassados. Nesse sentido, 

todos os meses emitimos uma listagem de produtos cujo PV expirava nos 3 meses seguintes, para 

que pudéssemos devolver ao respetivo fornecedor. 

Ao longo do meu estágio procurei sempre colaborar na correta gestão de stocks, alertando 

quando identificava alguma alteração e realizando a encomenda de determinado produto não 

existente quando este me era solicitado no atendimento ao público. Além disso, participei ativamente 

na revisão dos stocks físicos por comparação do stock informático. 

 

3.1. Aquisição e armazenamento de medicamentos e produtos de saúde  

3.1.1. Fornecedores e grupo de compras 

A aquisição dos medicamentos e produtos de saúde (MPS) de uma farmácia é condicionada 

por fatores como a capacidade de investimento, as condições de armazenamento, o histórico de 

compras e vendas, a sazonalidade e os níveis de stock máximo e mínimo.  

No processo de compra há que ter em conta as condições oferecidas pelos fornecedores, 

sendo a sua correta seleção um contributo para a gestão eficaz da farmácia, tais como: as condições 

de pagamento, rapidez na entrega, bonificação de produtos, menor número de falhas e maior 

facilidade na devolução. 

A FN trabalha com distribuidores grossistas e diretamente com laboratórios de indústria 

farmacêutica, recorrendo aos últimos quando pretende efetuar encomendas pontuais de 

determinado grupo de produtos (geralmente cosmética, puericultura e produtos sazonais) ou quando 

um produto está sujeito a rateio e é difícil obter através do distribuidor, como por exemplo o 

Mysoline®. 

A FN trabalha com 2 distribuidores: Aliance Healthcare® e OCP Portugal®. O principal 

distribuidor grossista é a OCP Portugal® que realiza 3 entregas diárias, uma de manhã e 2 no período 

da tarde. Muito recentemente, a FN inseriu-se num grupo de compras, o grupo Holon®, o que lhe 

permite obter melhores condições comerciais devido à compra agregada resultante do sinergismo 

entre várias farmácias. Os produtos com desconto do grupo são enviados via OCP Portugal ®. 

 

3.1.2. Realização de encomendas 

A encomenda de MPS aos distribuidores grossistas pode ser realizada de variadas formas: 

 Sifarma 2000® (B2B, correio eletrónico); 

 Via telefone: destina-se a situações pontuais, como nos casos em que a disponibilidade do 

produto é limitada e necessita de confirmação ou quando não é possível encontrar no Sifarma 2000® 

o produto necessário; 

 Gadget: programa específico que permite consultar a disponibilidade dos produtos e realizar 

as respetivas encomendas e também há a possibilidade de fazer; 

 Via internet no website do fornecedor. 
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3.1.2.1. Encomenda diária 

As encomendas diárias são geradas a partir do stock mínimo e máximo do produto definido 

na sua ficha. Logo que se atinge o stock mínimo, os produtos entram automaticamente para a nota 

de encomenda diária que será revista pela pessoa responsável pelas compras antes do envio ao 

fornecedor.  

Na revisão da encomenda é possível alterar a quantidade a pedir e incluir ou excluir 

produtos. Neste tipo de encomendas é imprescindível ter concentração e espírito crítico para avaliar 

os preços e considerar as campanhas promocionais possam estar a decorrer de modo a rentabilizar 

a compra dos produtos. Toda a informação está acessível no sistema informático e deve ser 

analisada cautelosamente antes do envio da encomenda diária. 

 

3.1.2.2. Encomenda instantânea  

O recurso à encomenda instantânea é realizado em casos pontuais, quando a farmácia 

necessita de comprar um produto específico ou quando a quantidade de produto necessário para a 

venda é superior ao disponível no momento na farmácia. As encomendas instantâneas são 

geralmente feitas durante o atendimento, sendo possível visualizar no momento a disponibilidade 

do produto no armazenista. 

O pedido por “Via Verde” é um tipo especial de encomenda instantânea destinado ao pedido 

de produtos de quota limitada, produtos que nem sempre estão disponíveis para abastecimento no 

fornecedor. Para o efeito e após a seleção da opção “Encomenda Instantânea – Via Verde”, o 

sistema solicita o número da receita que contém o produto, a quantidade a encomendar e o 

fornecedor ao qual se solicita o pedido. 

 
3.1.2.3. Encomenda manual 

A encomenda manual consiste numa encomenda que poderá ter sido feita por telefone ou 

por gadget. Neste caso é necessário criar uma encomenda manual pois estes tipos de encomendas 

não entram diretamente no sistema, sendo depois o pedido “enviado para o papel” em vez de para 

o fornecedor. 

A FN recebe ao longo do dia diversas encomendas destes distribuidores, pelo que é 

possível, no próprio dia, satisfazer as necessidades dos utentes, sendo uma mais-valia para os 

cativar. Quando há uma situação urgente ou o produto está esgotado a nível nacional ou já não irá 

haver mais distribuição de encomendas nesse dia, há comunicação com a FL ou com as outras 

farmácias vizinhas para saber se há disponibilidade do produto nas suas instalações para que o 

utente fique, quase instantaneamente, em posse do que procura. 

Em relação às encomendas feita diretamente aos laboratórios é de referir que têm uma 

periodicidade regular de acordo com a necessidade da farmácia desses produtos específicos. Esta 

é geralmente feita diretamente ao laboratório ou ao delegado comercial que acompanha o trabalho 

da farmácia, após análise do histórico de vendas do (s) produto (s) na farmácia.  

Produtos de dermatologia e cosmética, e laboratórios que comercializam tanto genéricos 

como de marca, como é o caso do grupo Teva®, ToLife®, Aurobindo®, Boehringer Ingelheim®, são 

alguns dos exemplos em que se efetua uma encomenda direta. 
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Ao longo do meu estágio procedi à realização de várias encomendas instantâneas, por via 

verde, gadget e via telefone. Relativamente à realização de encomendas diárias e as encomendas 

diretas ao laboratório, apenas tive a formação teórica dada pela DT, uma vez que estas agora são 

realizadas pelo gestor de contas da sociedade. 

 
3.1.3. Receção e conferência de encomendas 

As encomendas efetuadas são entregues à FN em contentores específicos, devidamente 

identificados e acompanhados pelas faturas das encomendas. Os produtos de frio são enviados em 

contentores térmicos de identificação fácil, sendo os primeiros produtos a serem conferidos e 

armazenados, devendo anotar qual é o seu PV e a respetiva quantidade para posterior conferência. 

Na fatura enviada constam informações como a identificação do fornecedor, a identificação 

da farmácia, o número do documento e a identificação dos produtos faturados. Os produtos em falta 

e a devida justificação são referenciados no final da fatura. 

A receção da encomenda é efetuada entrando no menu “Receção de Encomendas” do 

Sifarma 2000®, devendo para o efeito selecionar-se a encomenda pretendida. Se as encomendas 

forem diárias ou instantâneas, aparecem diretamente no sistema. Pelo contrário, se for realizada 

pelo gadget ou por telefone, é necessário criar uma encomenda manual. 

O primeiro passo da receção consiste na identificação do número e o valor da fatura. Além 

destas indicações, a fatura apresenta a descrição dos produtos encomendados com o respetivo 

Preço de Venda ao Armazenista (PVA), Preço de Venda à Farmácia (PVF) e Preço de Venda ao 

Público (PVP) e, caso seja verificado, ainda apresenta o valor do desconto ou bonificação; no final 

ainda designa o valor total do Imposto de Valor Acrescentado (IVA) e o preço sem o IVA.  

De seguida, procede-se à leitura ótica de todos os produtos recebidos através da leitura do 

Código Nacional de Prescrição (CNP) verificando-se em simultâneo o PV. Caso o produto apresente 

um PV inferior ao produto já existente na farmácia, este deverá ser atualizado no sistema. Não 

esquecendo também que é necessário colocar os códigos alternativos em certos produtos. 

 Os medicamentos estupefacientes têm também um tratamento especial, uma vez que são 

arrumados aquando da entrada, estando sujeitos a um controlo mais apertado. Para estes fármacos 

são enviados, juntamente com a fatura, 2 duplicados de um documento com a sua requisição, que 

são momentaneamente arquivados. Ambos têm que ser assinados pelo DT e carimbados, pelo que 

no final de cada mês juntam-se todas as requisições e os documentos duplicados são enviados para 

o fornecedor, sendo os originais arquivados na farmácia durante 3 anos.  

Depois de inseridos todos os produtos, verifica-se se o número de produtos corresponde ao 

número de produtos faturados na encomenda, completa-se a informação do PVF, estabelecem-se 

as margens dos produtos sem Preço Inscrito na Cartonagem (PIC) e verifica-se se o valor total 

apresentado é o mesmo no sistema informático e na fatura que acompanha a encomenda. 

A pessoa que receciona as encomendas precisa de ter muita atenção àquilo que confere. 

No caso de ter sido enviado o medicamento errado, terem faltado produtos, caso algum produto 

venha com um PVF muito elevado ou a embalagem secundária se encontre danificada, a pessoa 

que receciona tem de contactar o armazenista e expor a situação. Verificado o incumprimento, o 
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distribuidor procede à regularização da situação através do envio de uma nota de crédito ou do 

produto em falta. 

Durante o meu primeiro dia de estágio até ao final tive sempre um papel ativo nesta fase. 

Sem dúvida, rececionar e conferir encomendas foi crucial para mim, pois ajudou-me a associar o 

principio ativo ao nome comercial, através da ficha do produto conseguia ter acesso a cada detalhe 

do produto, desde a informação científica, gestão de stocks até à rotatividade do produto, isto tudo 

junto ajudou-me para que eu conseguisse adquirir conhecimentos para fazer o melhor atendimento 

possível. 

 

3.1.4. Armazenamento 

Após a receção da encomenda procede-se ao armazenamento dos MPS nos respetivos 

locais. O espaço está organizado de forma a proporcionar um atendimento mais rápido, com 

divisões bem distintas e em condições de temperatura e humidade controladas. 

Todos os medicamentos com marca comercial encontram-se armazenados em gavetas 

dispensatórias, já os medicamentos genéricos apresentam-se dispostos em prateleiras, todos 

organizados por ordem alfabética e apenas sob as formas farmacêuticas de comprimidos e 

cápsulas.  

Os produtos oftálmicos, auriculares e as benzodiazepinas são também guardados em 

gavetas separadas por classe. Noutras prateleiras, encontram-se os xaropes, as ampolas, os 

enemas, os pós para suspensão oral e todo o tipo de produtos para uso cutâneo, sejam eles 

soluções para pulverização, pomadas ou géis. A ordem é sempre a alfabética para dinamizar a 

procura. Todas as formas farmacêuticas que têm como princípio ativo um antibiótico estão 

separadas dos restantes. 

Também na área do armazenamento, encontram-se os excessos de tudo aquilo que não 

tem espaço para ser exposto na área de atendimento. Os medicamentos excedentários ficam 

reservados nas gavetas dispensatórias mais elevadas. Os psicotrópicos e estupefacientes são os 

fármacos reservados com maior segurança, num armário distinto e com acesso restrito. Os produtos 

como insulinas, colírios, vacinas e outros medicamentos que exigem armazenamento numa 

temperatura entre 2 e 8ºC são guardados num frigorífico destinado ao efeito2. 

Todos os produtos na FN são armazenados de acordo com o princípio First expired, First 

out, o que pressupõe que os produtos com um PV inferior ou que deram entrada há mais tempo na 

farmácia sejam os primeiros a ser dispensados. As condições de temperatura e humidade de 

armazenamento são regularmente controladas e monitorizadas, devendo estas ser inferiores a 25ºC 

e 60%, respetivamente. No frigorífico, a temperatura deverá estar entre os 2ºC e os 8ºC2. 

O processo de armazenamento de encomendas permitiu-me ter contacto com os diversos 

produtos existentes na farmácia, a sua localização e rotatividade. 

 
3.2. Controlo de PV e devoluções/regularização de devoluções  

O controlo dos PV é uma tarefa de extrema importância para a garantia de segurança e 

eficácia dos MPS dispensados. 
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A verificação dos PV é realizada manualmente através da emissão mensal de uma listagem 

de produtos cujo PV expira nos 3 meses seguintes, 5 meses no caso dos produtos do Protocolo da 

Diabetes e 6 meses nos medicamentos de uso veterinário.  

Os produtos em questão são recolhidos e devolvidos ao fornecedor que, caso aceite a 

devolução, procede à emissão da respetiva nota de crédito ou à troca por outro produto. Caso não 

aceite, o produto é reenviado para a farmácia sendo considerado como quebra. A FN também emite 

uma listagem de MPS com prazos de validade a terminar a 6 meses para tentar escoá-los evitando 

assim a devolução aos fornecedores. Todos estes processos têm de ser regularizados no sistema 

informático. 

Para além de PV expirados, existem outros motivos que levam à devolução de um produto, 

designadamente a emissão de circulares de suspensão de comercialização pela Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), circulares de recolha emitidas 

voluntariamente pelo detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e aquelas detetadas 

na receção de encomendas (embalagens incompletas ou danificadas, PV reduzidos ou expirados, 

pedidos feitos por engano ou ausência de pedido).  

Para efetuar devoluções recorre-se à opção “Gestão de Devoluções”. Na nota de devolução 

deverá constar o nome do fornecedor, a identificação dos produtos bem como o recetivo número de 

fatura e o motivo da devolução, sendo carimbados e assinados 3 exemplares: 2 deles acompanham 

os produtos a devolver e um terceiro é rubricado pelo responsável pela distribuição e guardado na 

farmácia para que posteriormente se possa proceder à regularização.  

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar o controlo de PV mensal e proceder à 

gestão/regularização de devoluções e quebras de produtos. 

 
4. Aconselhamento e dispensa de medicamentos e produtos de saúde  

A atividade farmacêutica compreende um conjunto de ações e serviços na área da saúde e 

do medicamento. Contudo, a dispensa de medicamentos é a atividade do farmacêutico com maior 

visibilidade, sendo necessário que esta obedeça a um molde devidamente regulamentado e 

eticamente aceite, visando sempre a eficácia e segurança no tratamento do utente, a adesão à 

terapêutica e a sustentabilidade económica da farmácia.  

De acordo com a legislação, os medicamentos de uso humano dispensados na farmácia 

são classificados em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 3. 

 

4.1. Medicamento sujeito a receita médica 

Tal como o próprio nome indica, um MSRM é um medicamento que apenas pode ser 

dispensado ao utente na farmácia mediante apresentação da receita prescrita por um profissional 

de saúde devidamente habilitado para o efeito. 

O MSRM deve preencher uma das seguintes condições 3: 

a) Constitui um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, caso seja utilizado 

sem vigilância médica (mesmo quando usado para o fim a que se destina); 
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b) Constitui um risco direto ou indireto para a saúde quando é utilizado com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destina; 

c) Contém substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar; 

d) Destina-se à administração por via parentérica. 

 

4.1.1. Receita médica 

Atualmente coexistem 3 tipos de receita: a receita eletrónica sem papel (desmaterializada), 

a receita eletrónica em papel (materializada) e a receita manual. 

A prescrição eletrónica com desmaterialização da receita é obrigatória em todo o 

Sistema Nacional de Saúde (SNS) desde o dia 1 de abril de 2016 4,5.  

As chamadas “receitas sem papel” podem ser enviadas para o telemóvel ou para o e-mail 

do utente, contendo os seguintes dados: número da receita, código de acesso e dispensa e código 

de direito de opção. De igual forma, pode-se dispensar os medicamentos que constam na receita 

através do guia de tratamento que o médico fornece ao utente para sua informação e organização. 

A guia de tratamento contém, para além do número da receita e os códigos necessários, o 

medicamento prescrito por Denominação Comum Internacional (DCI), a forma farmacêutica, a 

dosagem, a quantidade e a posologia de cada medicamento bem como a validade de dispensa (que 

pode ser de 30 dias ou 6 meses) 5. 

As receitas eletrónicas são vantajosas em relação aos modelos de receita anteriores uma 

vez que uma mesma prescrição pode incluir medicamentos comparticipados e não comparticipados; 

é possível juntar na mesma receita os produtos do protocolo da diabetes ou medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes; o utente pode escolher quais os medicamentos a aviar, sendo 

possível adquirir os restantes em datas e farmácias diferentes; deixou de haver um limite de 

prescrição de apenas 4 unidades por receita, neste momento o médico pode receitar um número 

ilimitado de diferentes produtos, ficando apenas limitado a prescrição de um máximo de 2 unidades 

de cada produto (ou seis, caso o medicamento se destine a uso prolongado) 5,6. Para além disso, e 

sendo o processo de dispensa todo informatizado, diminuiu a quantidade de erros durante a 

cedência. A principal desvantagem deste sistema resulta da impossibilidade de dispensar os 

medicamentos quando há falência técnica por indisponibilidade dos serviços centrais ou falha de 

comunicações. 

Nas receitas eletrónicas materializadas, tal como na guia de tratamento das receitas sem 

papel, deve constar o medicamento prescrito por DCI, a dosagem, a forma farmacêutica, a dimensão 

da embalagem, o número de unidades bem como o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica 

de Medicamentos (CNPEM), representado em dígitos e código de barras e cuja leitura permite 

visualizar todas as opções equivalentes 5. 

Existem 2 tipos de receita eletrónica materializada: a não renovável que contém 

medicamentos que se destinam a tratamentos curtos e têm uma validade de 30 dias e a renovável 

até 3 vias que contém medicamentos para tratamento prolongado e têm uma validade de 6 meses. 
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A dispensa de medicamentos prescritos por nome comercial ou do titular é efetuada quando 

não existe um medicamento genérico similar ou quando se aplicam as seguintes exceções: 

 Exceção a): Medicação com margem ou índice terapêutico estreito; 

 Exceção b): Intolerância ou reações adversas prévias; 

 Exceção c): Continuação do tratamento mais de 28 dias. 

No caso das alíneas a) e b) é obrigatória a dispensa do medicamento referido na receita, ao 

contrário da alínea c) que permite ao utente optar por um medicamento com o mesmo CNPEM e 

com um PVP menor ou igual ao que foi prescrito 5. 

A utilização da receita manual está vedada a situações excecionais, como nos casos de 

falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio e prescrição máxima de 40 

receitas médicas por mês. Em cada receita manual podem ser prescritos até 4 medicamentos 

diferentes, havendo um limite de 4 embalagens no total. No máximo, podem ser prescritas 2 

embalagens de cada medicamento ou 4 caso se tratar de medicamentos em dose unitária 5. 

Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com os três tipos de receita. Ao longo 

destes meses fui-me apercebendo que alguns utentes que vêm à FN ainda não estão familiarizados 

com o novo modelo de receita eletrónica desmaterializada, tendo muitas vezes explicado o modo 

de funcionamento e as vantagens da sua utilização. 

 
4.1.2.  Validação e aviamento da prescrição  

Para que o farmacêutico possa aceitar a receita e dispensar os medicamentos nela contidos, 

necessita de validar a prescrição. As receitas eletrónicas e manuais são válidas apenas quando 

contêm o número da receita, os dados do utente (nome e número de beneficiário), a entidade 

financeira responsável, a indicação do regime especial (quando aplicável), a identificação e 

assinatura do médico prescritor bem como a data de prescrição e validade4. A receita manual não 

deve conter rasuras ou caligrafias diferentes e caso existam têm de estar rubricadas pelo médico. 

Para dispensar medicamentos da receita eletrónica desmaterializada basta aceder 

informaticamente à receita e verificar que a prescrição se encontra dentro do prazo. Sempre que 

me apresentavam uma receita médica, inspecionava cuidadosamente todos os elementos. 

O utente deverá ser questionado sobre a existência de outros planos de saúde. Caso a 

resposta seja positiva, deve ser feita uma fotocópia da receita e do cartão de beneficiário do plano 

associado. Uma vez validada a prescrição médica, procede-se ao ato da dispensa propriamente 

dito.  

Para o efeito, o utente deve ser informado da existência dos medicamentos disponíveis na 

farmácia com a mesma substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e dosagem do 

medicamento prescrito, o que tem o preço mais baixo e quais os comparticipados pelo SNS. As 

farmácias devem ter sempre disponíveis para venda, no mínimo, 3 medicamentos de cada grupo 

homogéneo, de entre os que correspondem aos 5 preços mais baratos. Em simultâneo com a 

validação da prescrição, o farmacêutico deverá sempre que possível enquadrar os medicamentos 

no contexto clínico do utente, procurando detetar contraindicações ou interações. Ao aviar a receita, 

deverá ter o cuidado de explicar ao utente que vai realizar a medicação pela primeira vez, a 

posologia, a indicação terapêutica e possíveis efeitos adversos dos medicamentos dispensados e 
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complementar o aconselhamento com medidas não farmacológicas. Caso sejam medicamentos de 

uso crónico, é importante compreender se esta está a ser eficaz ou se tem causado algum efeito 

indesejado. 

A dispensa de medicamentos psicotrópicos sofre um controlo especial, deve-se introduzir 

vários dados no Sifarma 2000® para que o programa nos deixe avançar no processo, tais como o 

nome do médico prescritor, dados do doente (nome e morada) e dados do adquirente (nome, 

morada, idade e número de identificação pessoal). É também requerida a apresentação do cartão 

de identificação do adquirente. Após a dispensa há a impressão automática de um documento que 

deve ser agrafado à cópia da receita e ambos arquivados na pasta respetiva durante cinco anos. 

Mensalmente é necessário enviar as cópias das receitas manuais e o registo de saídas, já o mapa 

de balanço é necessário enviar anualmente. 

Na FN existe um stock variado de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos e durante 

o estágio tive diversas oportunidades para dispensar medicamentos desta classe, o que me permitiu 

tomar contacto com o rigor burocrático a que estão sujeitos. 

 

4.1.3. Entidades de comparticipação  

O Estado Português é responsável pela comparticipação de alguns medicamentos 

prescritos aos utentes do SNS, aos beneficiários da Direção-Geral de Proteção Social e aos 

Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) 7. A comparticipação pode ser feita 

através de um regime geral e um regime especial.  

Para o regime geral de comparticipação estão estabelecidos quatro escalões, pagando o 

Estado uma percentagem do PVP do medicamento8. Existem o escalão A (90 %), escalão B (69%), 

escalão C (37 %) e escalão D (15 %). Os escalões de comparticipação variam de acordo com as 

indicações terapêuticas do medicamento 8. 

O regime especial de comparticipação destina-se a pensionistas com baixos rendimentos 

anuais. Neste caso, a comparticipação é acrescida de 5% em medicamentos do escalão A e de 15% 

nos escalões B, C e D. Estes pensionistas beneficiam ainda de 95% de comparticipação para o 

conjunto de escalões quando selecionam medicamentos cujo PVP seja igual ou inferior ao 5º preço 

mais baixo do grupo homogéneo em que se inserem 5. A letra R indica este regime especial, devendo 

esta informação constar nas receitas materializadas e manuais. 

Alguns medicamentos utilizados em determinadas patologias ou grupos especiais de 

utentes beneficiam de outro regime de comparticipação (letra O), devendo o médico prescritor 

indicar na receita o despacho correspondente a essa patologia. Uma vez que é definido em 

legislação própria, o valor de comparticipação é variável9. 

Os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes beneficiam de um regime de 

comparticipação no custo de aquisição: 85% do PVP em tiras-teste para determinação de glicemia, 

cetonemia, cetonúria e 100% em agulhas, seringas e lancetas 5. 

De referir ainda a existência de diferentes regimes de complementaridade por existência de 

subsistemas de saúde. Os subsistemas são criados por entidades privadas e os seus utentes 

beneficiam da comparticipação do SNS acrescida da comparticipação conferida pelos subsistemas. 
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São exemplo os subsistemas Multicare®, Fidelidade®, SAMS (Serviços de Assistência Médico 

Social), SAMS Quadros (Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários) e a EDP-Savida®. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de dispensar medicamentos prescritos em 

receitas comparticipadas por alguns destes organismos, sendo que para o efeito a atenção 

dispensada durante o atendimento era redobrada de forma de evitar a ocorrência de erros.  

 
4.1.4. Conferência de receituário e faturação 

Após a dispensa dos MSRM comparticipados é impresso no verso da receita (materializada 

e manual) um documento de faturação onde constam, entre outras informações, o preço total de 

cada medicamento, o encargo do utente em valor por medicamento, a comparticipação do Estado 

e a assinatura do utente. O farmacêutico deverá completar o verso da receita com a data da 

dispensa, a sua assinatura e o carimbo da farmácia. Nas vendas com receitas eletrónicas cuja 

comparticipação é feita a entidades diferentes do SNS procede-se à emissão de um talão com a 

informação da dispensa que deverá ser assinado pelo utente e anexado à cópia do cartão de 

beneficiário. As receitas são de seguida colocadas num tabuleiro para que possam ser verificadas, 

em caso de erro, a FN tenta contactar o utente de modo a regularizar a situação antes do fecho do 

receituário. Uma vez conferidas, as receitas são organizadas por organismo de faturação em lotes 

de 30 receitas. 

O fecho do receituário é efetuado no final de cada mês, para isso é emitido o verbete de 

identificação do lote que deverá ser carimbado e anexado ao respetivo lote, é impresso também o 

resumo mensal de lotes e a fatura à entidade. Este verbete descrimina o valor total das receitas, o 

valor pago pelo utente e o valor total da comparticipação. 

Todos os meses as farmácias enviam as receitas dispensadas às entidades competentes: 

as receitas do SNS seguem para o Centro de Conferência de Faturas, enquanto que as receitas dos 

restantes organismos são enviadas para a Associação Nacional das Farmácias (ANF).  

Os organismos responsáveis pela comparticipação dos medicamentos podem recusar 

determinadas receitas. Nestes casos, as receitas são devolvidas à farmácia acompanhadas pelo 

motivo de devolução e a farmácia tenta sempre que possível proceder à correção do erro. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de verificar as receitas, organizar e agrupar as 

receitas pelas diferentes entidades e em lotes, e emitia o respetivo verbete de identificação de lote. 

 
4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

Os MNSRM são substâncias ou associações de substâncias utilizadas na prevenção, 

diagnóstico e tratamento de doenças, estando incluídos neste grupo todos os medicamentos em 

que não se aplique o disposto relativamente aos MSRM 3.  

Estes medicamentos podem ser adquiridos na farmácia ou em locais de venda autorizados 

sem necessidade de receita médica. Pela facilidade com que são adquiridos, nomeadamente para 

em situações de automedicação, os utentes não são muitas vezes advertidos para os efeitos 

secundários e contraindicações. É dever do farmacêutico, aquando da dispensa de MNSRM, tentar 

perceber a história clínica do utente e aconselhá-lo no melhor sentido, promovendo assim a 

automedicação consciente e o uso racional do medicamento.  
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Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de dispensar e prestar aconselhamento sobre 

diversos MNSRM. Dado que o meu período de estágio abrangeu o período de primavera e verão, 

apercebi-me que existe um certo caráter de sazonalidade no tipo de produtos vendidos. Por vezes, 

o utente tende a procurar produtos que viu nos meios de comunicação social ou por recomendação 

de amigos, sendo o papel do farmacêutico ajustar a melhor opção. 

 
4.3. Medicamentos Manipulados 

Apesar de não se prepararem Medicamentos Manipulados (MM) na FN, esta dispõe de um 

laboratório devidamente equipado para o efeito, tal como o disposto na lei 10,11. A FN acaba por 

dispensar MM oriundos da FL, porque quando não existe uma solução comercializada, recorre-se à 

manipulação de diferentes substâncias de modo a corrigir o problema. 

Aquando da dispensa de um MM, o farmacêutico deverá garantir que são fornecidas todas 

as informações relevantes ao utente, nomeadamente no que concerne à posologia/modo de 

utilização, condições de conservação e prazo de validade 12. 

 O PVP dos MM nas farmácias é calculado conforme os critérios estabelecidos na legislação 

em vigor. Estes podem ser comparticipados pelo SNS, mas só os que constam da lista publicada 

em anexo e aprovada pelo Governo, proposta pelo Conselho Diretivo do INFARMED, I. P 12. 

 

4.4. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

4.4.1. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

De acordo com a definição legal, “um produto cosmético é qualquer substância ou mistura 

destinada a ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano (…) ou com os dentes 

e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-

lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais” 13. 

Os cosméticos abrangem um espetro muito amplo de produtos em várias categorias, 

englobando os produtos de higiene corporal, como sabonetes, geles de banho, champôs, 

desodorizantes, pastas dentífricas, produtos de beleza, como tintas capilares, vernizes e 

maquilhagem 13. 

No sentido de satisfazer as exigências dos seus clientes, a FN dispõe de uma grande 

variedade deste tipo de produtos. Devido a essa grande variedade de produtos disponível e ao facto 

de esta área ser pouco abordada durante o curso, senti dificuldades em aconselhar este tipo de 

produtos. Como forma de melhorar o meu desempenho no aconselhamento, procurei informar-me 

sempre que possível junto dos meus colegas e participar em formações promovidas pelos 

delegados comerciais que se deslocavam à farmácia e até mesmo formações externas. 

 

4.4.2. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

De acordo com a legislação em vigor, entende-se por medicamento veterinário como “toda 

a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas 

ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas” 14. Os produtos e medicamentos 

veterinários são da responsabilidade da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) 15. 
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Ao lado da FN existe um hospital veterinário e um centro de estética animal, por isso a FN 

dispõe de diversos antiparasitários de uso interno e externo para animais domésticos, tal como 

produtos de higiene e contraceção. 

No atendimento ao público tive ainda a experiência de dispensar medicamentos de uso 

humano para animais, sempre mediante a prescrição de um médico veterinário. A farmácia tem de 

arquivar por um período de 5 anos as receitas veterinárias. 

 

4.4.3. Dispositivos Médicos 

Segundo a lei, dispositivos médicos (DM) são definidos como instrumentos, aparelhos, 

equipamentos, software material e ou artigos destinados a ser utilizados em seres humanos, mas 

cujo mecanismo de ação ou efeito não se atinge por meios imunológicos, farmacológicos ou 

metabólicos 16. A FN dispõe de uma grande gama de dispositivos médicos, desde material 

ortopédico, material de penso e sutura, seringas e testes de gravidez.  

Durante o meu estágio, reparei que os mais procurados foram os artigos de ortopedia, 

material de penso, frascos coletores de urina e testes de gravidez. 

 

4.4.4. Suplementos Alimentares 

Suplementos alimentares são substâncias químicas que fornecem doses de vitaminas, 

minerais e de nutrientes para complementar uma dieta alimentar. São “géneros alimentícios que se 

destinam a complementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de 

determinados nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico..." 17. 

Embora muitos dos utentes recorram à farmácia com uma prescrição médica para comprar 

estes produtos, são também muitos os que procuram aconselhamento farmacêutico como forma de 

obter um suplemento vitamínico útil em estados de astenia/cansaço ou para melhoria do sistema 

imunitário. 

 

4.4.5. Produtos dietéticos, alimentação especial e nutrição clinica  

São géneros alimentícios com composição ou processo de fabrico especiais, para 

suplementarem a alimentação de quem não ingere ou metaboliza normalmente, como lactentes ou 

crianças. São fabricados com um objetivo nutricional específico que deve ser indicado no rótulo, 

como hiperproteicos ou hipoproteícos, hipocalóricos ou hipercalóricos, hiperglicémicos ou 

hipoglicémicos, hipoalergénicos ou espessantes. Destinam-se a doentes oncológicos, idosos ou 

crianças, desportistas, diabéticos, entre outras pessoas com necessidades de nutrição especiais 18. 

Na FN, este tipo de produtos é vendido com regularidade, tais como os produtos Fresubin® 

e o Resource®, que tive a oportunidade de aconselhar, explicar o seu uso e as suas vantagens. 

 

4.4.6. Produtos fitoterápicos 

Os medicamentos homeopáticos e os produtos fitoterápicos fazem parte da lista de produtos 

que as farmácias podem fornecer ao público 19. Os produtos fitoterápicos são produtos feitos à base 

de plantas. Estes possuem uma vertente medicinal, sendo muitas vezes vistos pelo público como 
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produtos inócuos. Os produtos fitoterápicos mais solicitados na FN destinavam-se ao tratamento de 

transtornos menores do sono e ansiedade (Valdispert®) e distúrbios gastrointestinais (Cholagutt® e 

Bekunis®). 

 
4.4.7. Produtos de obstetrícia, puericultura e nutrição infantil 

Na FN esta área tem um grande destaque, pois há uma grande procura pela população 

mais jovem que frequenta a farmácia. É possível encontrar uma vasta gama de produtos, desde 

cremes e óleos anti estrias, protetores de mamilo e produtos de pós-parto, chupetas, biberões, 

tetinas, fraldas e brinquedos. A oferta de produtos de nutrição infantil na FN é bastante variada, 

estando disponíveis diferentes marcas de leites para lactentes, leites de transição, leites de 

crescimento, cereais e farinhas lácteas. Durante o estágio tive a oportunidade de dispensar a 

maioria destes produtos. 

 
5. Serviços e cuidados de saúde prestados na farmácia  

Devido à crescente prestação de serviços de saúde que cada vez mais a FC se torna um 

local de reconhecimento pelos utentes. O farmacêutico, enquanto agente de saúde, possui uma 

responsabilidade acrescida na promoção da saúde e prevenção da doença. A lei, define os serviços 

farmacêuticos que podem ser prestados pelas farmácias no âmbito da promoção da saúde e do 

bem-estar dos utentes 20.  

Na FN são prestados serviços como: administração de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação, aconselhamento nutricional e acompanhamento mensal de utentes com 

aparelhos auditivos. Através dos serviços prestados pretende-se promover a educação para a saúde 

do utente. Um cidadão sensibilizado e educado para as questões de saúde é um cidadão informado, 

dotado de meios que lhe permitem prevenir a doença e adquirir controlo sobre as ações que afetam 

a sua saúde. A medição da PA, da glicemia, dos Triglicerídeos (TG) e do Colesterol Total (CT) são 

os parâmetros mais frequentemente determinados e registados, por isso, vou aborda-los com maior 

pormenor. 

 
5.1. Determinação da PA 

A FN dispõe de um serviço de medição de PA gratuito. No decorrer do estágio procedi 

muitas vezes à medição de pressão arterial de utentes que procuravam este serviço, recorrendo 

para o efeito a um tensiómetro de braço. 

Habitualmente, aconselha-se o utente a descansar sentado cerca de 5 minutos antes da 

medição e de preferência, garantir que não fumou ou bebeu café ou álcool na meia hora anterior. 

Com o braço à altura do peito, ajusta-se a braçadeira ao braço do utente, com a roupa recolhida 

para cima e sem fazer efeito garrote e, em ambiente tranquilo e silencioso procede-se à 

determinação da pressão arterial. Por norma, anota-se num cartão os valores medidos para que o 

utente possa comparar com outras situações e assim controlar a sua pressão arterial. Segundo as 

normas da Direção Geral da Saúde (DGS), os valores de Pressão Arterial Sistólica e Diastólica (PAS 

e PAD) ideais são de 120 mmHg e 80 mmHg, respetivamente. Considera-se Hipertensão Arterial 

(HTA) quando estes se elevam a 140 mmHg e 90 mmHg, respetivamente 21,22. 



16 
 

Aquando da medição, tentei sempre ter uma atitude ativa na educação para a saúde do 

utente, tentando explicar a importância do controlo regular destes parâmetros na prevenção das 

doenças cardiovasculares e alertando para o cumprimento rigoroso da toma da medicação. Para 

além disso, e sempre que possível, incentivei a prática de um estilo de vida saudável. 

 
5.2. Determinação da glicemia  

A determinação dos níveis de glicemia nas farmácias é uma prática rápida, procurada pelos 

utentes, em alternativa às análises em laboratórios, pois são obtidos resultados imediatos e a menor 

custo, embora tenham mais condicionantes.  

Primeiro, desinfeta-se o dedo do utente e deixa-se evaporar o álcool, para não interferir nos 

resultados, e de seguida coloca-se a tira no aparelho medidor. Por punção capilar obtém-se uma 

gota pequena de sangue que é colocada na tira e em poucos segundos é indicado o resultado no 

aparelho. Segundo as normas atualizadas da Direção Geral de Saúde, um valor ideal de glicemia 

em jejum é entre 70 e 110 mg/dL de sangue. Para valores de glicemia em jejum superiores ou iguais 

a 126 mg/dL ou pós-prandial superiores a 200 mg/Dl, juntamente com alguns sintomas clássicos, 

considera-se um utente diabético 23. Nas medições que realizei e como farmacêutica estagiária, 

alertei os utentes com valores elevados para as consequências. 

 
5.3. Determinação do colesterol total e triglicerídeos  

Durante o meu período de estágio foi-me permitido realizar a medição dos valores de 

colesterol total e de triglicerídeos. Durante estas medições, tive sempre o cuidado de reforçar a 

importância do controlo e da adoção de medidas não farmacológicas, essencialmente a prática de 

exercício físico, a diminuição de ingestão de gorduras saturadas e o aumento de frutas e vegetais 

na alimentação. Associei sempre o alerta para a toma regular e constante da medicação prescrita 

até ordem em contrário pelo médico. 

Na FN usam-se 2 dispositivos automáticos diferentes para a medição dos valores, estes 

também por punção capilar. Como valores de referência, o colesterol total tem de apresentar um 

inferior 190 mg/dL e os triglicerídeos que não devem ser superiores a 150 mg/dL. No caso de estes 

valores estarem regularmente alterados, seria útil medir o colesterol LDL e o HDL para avaliar 

dislipidemias, sendo nestes casos, necessário marcar consulta médica e recorrer a um laboratório 

de análises clínicas 24, 25. 

 

5.4. VALORMED e Campanha de reciclagem de radiografias 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos criada com o objetivo de oferecer uma 

solução às embalagens e medicamentos fora de uso, reduzindo assim o impacto que estes têm o 

sobre meio ambiente quando colocados no lixo normal 26. 

A FN funciona como ponto de entrega para a VALORMED, sendo elevado o número de 

utentes que procura este serviço. Quando este contentor se encontra cheio é fechado e preenche-

se um talão para identificação da farmácia e o peso do contentor. Depois o contentor é recolhido 

pela OCP Portugal® que o envia à VALORMED. 
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Durante o meu período de estágio, a VALORMED ofereceu à FN contentores mais 

pequenos para dispensar ao utente. Lotada a caixa, esta era devolvida à farmácia que tratava da 

burocracia seguinte. Para além dos medicamentos fora de uso, os utentes podem também entregar 

na FN radiografias para reciclar. Desde 1996 que a Assistência Médica Internacional (AMI) procede 

à recolha de radiografias com mais de 5 anos ou sem valor de diagnóstico. Com a reciclagem deste 

material pretende-se não só obter prata (cujo valor monetário reverterá para o fundo da AMI) mas 

também evitar que ele seja depositado no lixo 27. 

 

5.5. Redes Sociais 

A FN tem uma página de Facebook® onde informa todos os utentes das suas ações de 

saúde promovendo-as com regularidade: a promoção de rastreios cardiovasculares, ou 

aconselhamento de estilos de vida saudável. Para além disto, também informa de todas as 

novidades e produtos de saúde. 

 

6. Kaizen 

Uns meses após a transferência da FN, foi implementado um plano de consultadoria e 

gestão de farmácias dirigido pela Glintt®. O plano tem uma abordagem 360º, única no mercado, 

colocando a FN no centro da sua atuação e privilegiando a sua relação com os parceiros. 

Este plano tem como filosofia o Kaizen, como o próprio nome indica, Kai = MUDAR e Zen = 

MELHOR, Kaizen é uma MELHORIA CONTÍNUA. Este programa é reconhecido em todo o mundo 

como um importante pilar da estratégia competitiva a longo prazo e é uma mais valia para a FN o 

poder usufruir, pois apenas só 15% das farmácias em Portugal implementaram deste plano. 

Toda a filosofia Kaizen engloba diferentes etapas, sendo a primeira o Diagnóstico 

(identificação célere de ineficiências e oportunidades de melhoria com a definição de um plano de 

ação), seguidamente a Consultoria do projeto (acompanhamento, monitorizações e avaliação 

contínua dos indicadores de performance) e por último a Consultoria Contínua (serviço de 

consultoria com acompanhamento e monitorização periódica no terreno). 

Resumidamente, este plano de consultadoria e gestão tem como principais funções: a 

gestão e acompanhamento dos clientes ao mais alto-nível; a identificação de oportunidades, 

parcerias relevantes, inovação nos serviços; a atividade de acompanhamento e gestão de projetos; 

a atividade operacional de levantamento, análise e estruturação de informação; e o apoio e suporte 

técnico à tomada de decisão. 

 

7. Atividades Complementares  

Com a constante evolução do mercado é nosso dever enquanto profissionais de saúde 

procurar atualizar o nosso conhecimento científico sobre as diversas áreas de intervenção na 

farmácia.  

No decorrer do estágio na FN tive a oportunidade de participar em diferentes formações 

como vemos na Tabela 2. Estas são algumas das marcas das quais tive oportunidade de ter uma 

formação mais aprofundada e tirar algumas dúvidas com os formadores. 



18 
 

Tabela 2 – Formações decorridas durante o período de estágio. 

Formação Local Duração Quando Formador 

René Furterer® Farmácia Normal 1 hora 17 março 
Delegado 

Comercial 

Uriage®, La 

Roche Posay® e 

Vichy® 

Farmácia Normal 1 hora 18 abril 
Delegado 

Comercial 

Bioderma® Farmácia Normal 30 minutos 1 junho 
Delegado 

Comercial 

Urgo® Farmácia Normal 45 minutos 10 maio 
Delegado 

Comercial 

Pranaröm® Hotel Santana 3 horas 26 abril 
Delegado 

Comercial 

Fold® Farmácia Normal 45 minutos 25 maio 
Delegado 

Comercial 

 

8. Balanço Final  

Os 5 meses na FN fizeram com que me tornasse uma melhor profissional de saúde. Penso 

que o balanço foi bastante positivo. Consegui crescer enquanto pessoa e enquanto profissional. 

Todos os dias havia uma novidade, aprendia algo novo, pelo que acho que cumpri o fulcral do 

estágio, aprender.  

Relativamente à organização do meu estágio, achei coerente a forma como as atividades 

me forem ensinadas. Inicialmente aprendi as atividades básicas de uma farmácia e à medida que a 

DT achava que já estava apta, explicava outra temática.  

Inicialmente aprendi todos os aspetos inerentes à gestão da farmácia e por fim, o 

atendimento. Nesta fase entendi o quão importante é o BackOffice da farmácia, não só no 

atendimento, mas também para que o negócio se mantenha rentável.  

Todo este processo foi bastante enriquecedor e desafiante, todos os dias aprendia algo 

novo, melhorando a minha performance e crescendo. O atendimento foi sem dúvida o ponto alto do 

meu estágio, pois senti-me uma farmacêutica, senti que ajudei a melhorar o dia-a-dia de muitos 

utentes com conselhos simples. E mais tarde, ouvir do utente uma gratificação pelo serviço prestado 

efetivamente enchia-me o ego. Reconheci que a atividade do farmacêutico é extremamente 

importante para garantir um bom uso do medicamento e, mais importante, um uso racional deste.  

Hoje, sinto-me assim capaz e preparada para trabalhar numa FC, porém ainda tenho muito 

para aprender. Considero que esta área é um “mundo” e exige uma constante renovação dos 

conhecimentos o que torna as formações fundamentais para nos tornarmo-nos cada vez melhores 

profissionais de saúde.   
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Parte II – Projetos desenvolvidos durante o Estágio 
 

Tema 1 - Dor 

 

1.1. Introdução e Objetivos  

Durante o meu período de estágio, quando comecei a fazer atendimentos ao balcão deparei-

me com muitos utentes que recorriam primeiro á farmácia por diversas situações que envolviam dor 

momentânea, desde dores de garganta, dores de dentes ou cefaleias. 

No início do estágio, era difícil fazer o melhor aconselhamento farmacêutico ao utente, por 

isso escolhi este tema para aprofundar melhor os meus conhecimentos e para me ajudar nesta 

etapa desenvolvi protocolos de indicação farmacêutica para a farmácia, assim qualquer dúvida que 

eu ou outro colaborador da farmácia tivéssemos podíamos facilmente tirá-la através da consulta 

destes protocolos (Anexo I). 

 O corpo humano possui inúmeros mecanismos para controlar a sua homeostasia e um deles 

é a dor. A dor exerce um papel importante no nosso organismo de alertar acerca de possíveis 

ameaças ao bem-estar e à sua integridade sendo preciso reter a nossa especial atenção até que a 

causa da sua ativação tenha sido identificada e afastada 28. Desta forma, a dor é um sinal vital 

clinicamente importante para a deteção e avaliação de inúmeras doenças, para induzir um 

comportamento de precaução e, consequentemente, limitação de danos 28. Ninguém gosta de lidar 

com a dor, para além disso é desconfortável e revela que algo não está bem. Mas, quando a dor 

passa de passageira a crónica, tudo se agrava. Lidar com uma dor constante altera o bem-estar de 

qualquer pessoa, originando diversas repercussões físicas e psicológicas 29. 

De acordo com a International Association for the Study of Pain (IASP), “a dor é uma 

experiência multidimensional, desagradável, envolvendo não só uma componente sensorial, mas 

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

é descrita em função dessa lesão” 30.  

A dor não é apenas uma sensação, mas sim um fenómeno complexo que envolve emoções 

e outros componentes que lhe estão associados, e deve ser encarada segundo um modelo 

biopsicossocial em que é preciso ter em conta não apenas os aspetos sensoriais da dor (localização, 

intensidade, duração...), mas também as implicações psicológicas, sociais e até culturais, 

associadas29. É um fenómeno subjetivo, cada pessoa sente a dor à sua maneira e por não existem 

ainda marcadores biológicos que permitam caracterizar objetivamente a dor 31. 

Não existe relação direta entre a causa e a dor, a mesma lesão pode causar dores diferentes 

em pessoas diferentes ou na mesma pessoa em momentos distintos. Dependendo do contexto em 

que a pessoa está inserida, por vezes existe dor onde não se encontra uma lesão física que lhe dê 

origem 32. 

 

1.2. Epidemiologia da dor em Portugal  

Em Portugal, os dados estatísticos apontados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) 

alusivos ao ano de 2009, indicam que na população total residente em Portugal a prevalência de 
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dor crónica era de 15,86%, afetando 1 685 501 de pessoas, com uma maior prevalência nas 

mulheres, 1 053 215 casos, do que nos homens, 632 285 casos (Anexo II) 33.  

Este facto tem sido reconhecido em termos de políticas de saúde nos últimos anos, contudo 

existe falta de informação por parte dos profissionais de saúde e público em geral para a 

problemática da dor crónica, o que dificulta a implementação das medidas propostas 34. A aposta 

na formação dos profissionais de saúde na área na área da dor crónica, a alteração do sistema de 

recolha e registo de informações clínicas e uma utilização eficiente dos recursos existentes permitirá 

reduzir custos e trazer o tão desejado alívio às pessoas que sofrem de dor crónica 34. Segundo o 

Comité Executivo constituído para melhorar o controlo da dor em Portugal é necessário sensibilizar 

e formar profissionais de saúde, melhorar o registo e processamento de dados, desenvolver o 

controlo de qualidade e promover uma utilização eficiente dos recursos existentes 34. 

 
1.3. Legislação atual 

A partir de 2001, foi criado o Plano Nacional de Luta Contra a Dor (PNLCD) pela DGS34; 

que tinha como principal objetivo a criação de Unidades de Dor (aguda e crónica), que eram muito 

escassas no nosso país. Incluía diretrizes sobre a organização dessas Unidades de Dor e sobre o 

tratamento do doente com dor crónica, dor aguda pós-operatória e dor associada ao parto34. 

Dando seguimento ao PNLCD, em 2008, a DGS publicou o Plano Nacional de Controlo da 

Dor (PNCD) com 5 princípios orientadores: subjetividade da dor; obrigatoriedade de avaliação e 

registo da dor (dor equiparada a 5º sinal vital); direito do doente ao controlo da dor; dever dos 

profissionais de saúde de tratarem a dor; tratamento diferenciado da dor 34. 

Este programa tinha como objetivos gerais reduzir a prevalência da dor na população 

portuguesa, melhorar a qualidade de vida das pessoas com dor e racionalizar custos/recursos 

associados ao tratamento da dor34. Atualmente, o PNCD foi transformado em Plano Estratégico 

Nacional de Prevenção e Controlo da Dor (PENPCDor) sendo aprovado por despacho do Diretor-

Geral da Saúde em outubro de 201335. Com a aprovação do PENPCDor, a DGS pretende dar 

continuidade aos objetivos que então presidiram à criação do PNCD, alguns dos quais mantêm na 

atualidade35. A implementação do PENPCDor far-se-á através da execução das ações prioritárias 

nele definidas, realizadas por equipas de trabalho, acompanhadas por um núcleo coordenador e por 

elementos da DGS, tendo em vista a introdução e reforço da capacidade organizativa e de modelos 

de boas práticas na abordagem da dor 35. 

 

1.4. Classificação da dor 

A dor é usualmente fácil de caracterizar (Anexo III)36:  

 Quanto à sua classificação topográfica pode ser focal, multifocal e referida. 

 Quanto à duração pode classificar-se em: 

o  Aguda – quando é de início recente e de provável duração limitada havendo, 

normalmente, uma relação temporal e /ou causal bem definida; 

o Crónica – quando, de forma contínua ou recorrente, existe há 3 meses ou mais, 

ou quando persiste para além do curso normal de uma doença aguda ou da 

cura da lesão que lhe deu origem; 
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o Recidivante – quando acontece de forma recorrente ou repetitiva. 

 Quanto à sua fisiologia esta pode ser classificada como: 

o Dor nociceptiva – devido a uma lesão tecidular, SNC íntegro; 

o Dor sem lesão tecidular ativa – devido a compromissos neurológicos (dor 

neuropática) ou de origem psicossocial (dor psicogénica). 

 

1.5. Nociceção  

A experiência da dor é um processo complexo e dinâmico denominado nociceção. Após a 

aplicação de um estímulo nóxico, ocorrem uma série de eventos elétricos e químicos que se podem 

resumir em quatro etapas: transdução, transmissão, perceção e modelação (Anexo IV)37.  

A primeira etapa é a transdução de sinal, em que um estímulo nocivo externo é convertido 

em atividade eletrofisiológica. Inicia-se através de estímulos nóxicos que sensibilizam e/ou ativam 

nociceptores e causam a libertação de mensageiros teciduais como as prostaglandinas, 

leucotrienos, substância P, histamina, H +, K +, acetilcolina, que sensibilizam ou ativam nociceptores 

(Anexo V)37. Quando o impulso doloroso é codificado pelos nociceptores este é transformado em 

potencial de ação. 

Na segunda etapa, a transmissão, esta informação codificada é transmitida através da 

medula espinhal ao tronco encefálico e ao tálamo 10,11. Seguidamente, os potenciais de ação são 

conduzidos do local onde ocorre o estímulo nóxico até à região dorsal da espinal medula e depois 

ascendem a centros mais elevados onde são transmitidos ao nível das sinapses. Estes impulsos 

nervosos são maioritariamente conduzidos através das fibras Aδ, via de condução rápida e fibras C 

via de condução lenta 37,38.  

O trato neo-espitalâmico é constituído por axónios de neurónios do tipo rápidos Aδ (12-30 

m/s) que são sensíveis a estímulos mecânicos e térmicos, causando uma perceção de dor aguda e 

bem localizada, geralmente de curta duração de ação 37,38.  

O trato paleo-espinotalâmico é constituído por neurónios com fibras do tipo C que conduzem 

os potenciais de ação de uma forma mais lenta porque não têm mielina (0,5-2 m/s), são ativados 

por estímulos químicos e produz dor contínua e de difícil localização pelo indivíduo 37,38.  

As conexões entre o tálamo e os centros corticais superiores definem a perceção e integram 

a resposta afetiva à dor. Na perceção, o cérebro acomoda um número limitado de sinais dolorosos, 

algumas funções cognitivas e comportamentais podem alterar a perceção de dor, como por exemplo 

relaxamento e a meditação 37,38.  

A modulação da perceção da intensidade de dor deve-se à ativação de neurónios anti-

nocicetivos e outros mecanismos que controlam a transmissão de informação nociceptiva. 

Neurónios provenientes de núcleos específicos do tronco encefálico enviam projeções para o corno 

da medula espinhal dorsal e impedem a transmissão da dor 37,38.  

A modulação da dor resulta em parte da inibição descendente da nociceção através da 

liberação de neurotransmissores como serotonina, norepinefrina e opióides endógenos 37,38. 
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1.5.1. Tipos de Dor: nociceptiva, neuropática, psicogénica e oncológica. 

Na grande maioria dos casos, a dor resulta da ativação de neurónios aferentes primários 

específicos, os nociceptores, ou da lesão/disfunção desses nociceptores ou do sistema nervoso 

central37.  

A dor causada por uma estimulação excessiva dos nociceptores localizados na pele, 

vísceras e outros órgãos designa-se dor nociceptiva. A dor nociceptiva é diretamente proporcional 

ao grau de ativação dos nociceptores, que são recetores sensoriais que enviam sinais elétricos e 

causam a perceção de dor em resposta a um estímulo nóxico (desagradável), que é conduzido para 

o sistema nervoso central onde é interpretado 37. 

A dor nociceptiva, de acordo com o local de origem, pode ser somática ou visceral. A dor 

somática habitualmente é descrita como uma picada ou aperto, podendo ser superficial (pele) ou 

profunda (músculo, osso). A dor visceral é habitualmente de difícil localização, sendo 

frequentemente acompanhada por reações autonómicas 38. 

A classificação do nociceptor baseia-se na classificação da fibra nervosa que na sua 

terminação contém o nociceptor38. 

De acordo com o diâmetro, mielinização e velocidade de condução das fibras sensitivas 

cutâneas, estas dividem-se em três grupos: Aα, Aδ e C (Tabela 3) 37.  

 
Tabela 3 – Classificação das fibras sensitivas cutâneas e respetiva proporção relativa. 

 

A dor neuropática é definida como dor causada por lesão ou disfunção do sistema nervoso, 

resultante da ativação anormal da via nociceptiva (fibras de pequeno calibre e trato espinotalâmico) 

39. Desconhece-se a prevalência exata da dor neuropática, mas estima-se que seja superior a 5% 

na população em geral. Num estudo epidemiológico realizado na população europeia, a prevalência 

encontrada foi de 8% 40. 

Existem diferentes tipos de causas 36:  

1. Periféricas 

1.1. Traumatismos 

1.2. Lesões vasculares 

1.3. Compressão/estiramento do nervo 

1.4. Polineuropatias 

1.5. Compressão radicular 

1.6. Lesão dos plexos 

1.7. Imputação (dor fantasma) 
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1.8. Herpes zoster (nevralgia pós-herpética) 

1.9. Orofaciais (nevralgia do trigémio e glossofaríngeo) 

1.10. Oncológicas (envolvimento do nervo pelo tumor, secundárias à cirurgia, 

radioterapia, quimioterapia e outras)  

 

2. Centrais  

2.1. Lesões vasculares 

2.2. Esclerose múltipla 

2.3. Traumatismos 

2.4. Siringomielia 

2.5. Epilepsia 

2.6. Lesões tumorais/infeciosas 

 

Este tipo de dor é difícil de diagnosticar, pois a sensação dolorosa não pode ser medida 

objetivamente. Em muitos casos clínicos ocorre a coexistência da dor neuropática e nociceptiva, 

sendo importante a sua identificação pois cada tipo de dor pode exigir uma abordagem terapêutica 

diferente 41. 

Estudos recentes mostraram que a maioria dos pacientes tratados para a dor neuropática 

recebem um tipo de medicação de eficácia não demonstrada ou a dose da medicação não é, 

efetivamente, a mais apropriada36. Na maioria das vezes, não é eficaz tratar a dor neuropática com 

os analgésicos comuns, sendo os fármacos antidepressivos tricíclicos e anticonvulsivantes os 

fármacos mais usados no tratamento deste tipo de dor, seja de origem periférica ou central 36. 

 A dor psicogénica não é proveniente de uma fonte somática identificável e pode refletir 

fatores psicológicos. A dor puramente psicogénica é rara, sendo a sua incidência muitas vezes 

sobrestimada. Contudo, a dor crónica possui frequentemente uma componente psicológica 

secundária resultando numa apresentação mista (dor psicossomática) 39. 

Relativamente à dor oncológica, estima-se que 35-45 % dos doentes oncológicos sentem 

dor à data do diagnóstico ou numa fase precoce da doença, e 70 % apresentam dor na fase 

avançada e que quase todos têm dor na fase terminal da doença 36,44. 

No doente oncológico, a dor está relacionada com a neoplasia em 60-90% dos casos 

(invasão ou compressão de estruturas), em 5-20% dos casos está relacionado com o tratamento 

(radioterapia, fibrose, neuropatia pós-quimioterapia, pós-operatório) e em 3-10% a dor não tem 

relação com a doença neoplásica 36,44.  

A dor tem um grande impacto no doente oncológico, que significa um agravamento do 

prognóstico ou morte próxima, diminuição da autonomia, diminuição do bem-estar e qualidade de 

vida e ameaça de aumento do sofrimento físico 36,44. 

Por conseguinte, foi proposta então uma escala de 4 passos pela OMS, figura 1, com a 

adição de sistemas de administração intratecal de fármacos para pacientes cuja dor não é 

controlada por opióides orais ou em pacientes que não podem tolerar altas doses de opióides orais 

devido a efeitos colaterais sistêmicos 44. 
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Figura 1. Escala analgésica da OMS reformulada para a dor oncológica 44. 

 
 
1.6. Fatores que interferem com a perceção e resposta à dor 

A perceção, resposta, avaliação e tratamento da dor são alteradas por vários fatores que 

simultaneamente podem afetar positiva ou negativamente a experiência de dor das pessoas 36. 

Os instrumentos disponíveis para avaliar a intensidade da dor não incorporam os aspetos 

contextuais que influenciam a experiência dolorosa. Por essa razão, os profissionais de saúde 

devem estar informados sobre o modo como a perceção da dor pode ser influenciada por estes 

fatores e incluí-los subjetivamente na avaliação 42. 

Podemos classificar estes fatores em biológicos, cognitivos, psicológicos e socioculturais 42. 

 Fatores biológicos 

o Genéticos – determinam o tipo e quantidade de neurotransmissores e 

recetores. 

o Género – traços genéticos e mudanças hormonais. 

o Maturação neurológica – influência o processamento e modulação do 

impulso doloroso no sistema nervoso. 

o Experiência dolorosa – alterações no processamento do sinal doloroso 

baseado nas experiências prévias. 

 Fatores cognitivos 

o Nível cognitivo – influência na compreensão das experiências da dor e a 

capacidade para a descrever. 

 Fatores psicológicos 

o Temperamento. 

o Perceção de controlo – a falta de controlo leva a uma intensificação da dor 

percecionada. 

 Fatores socioculturais 
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o Cultura – transmite comportamentos habituais, incluindo a reação e 

comunicação da dor. 

Os comportamentos habitualmente observados associados à dor são muito diversificados e 

por vezes pouco coerentes. Por tudo isto, a análise de comportamentos associados à dor deve se 

interpretada com precaução 42. 

 

1.7. Avaliação da Dor 

A avaliação da dor consiste numa avaliação dos sintomas, do estado funcional e dos 

antecedentes clínicos do doente 42. 

Estas avaliações baseiam-se em parte no uso de ferramentas de avaliação, em níveis 

variados, que tentam localizar e quantificar de forma válida e fiável a gravidade e a duração da 

experiência de dor subjetiva do doente, a fim de facilitar e normalizar a comunicação da dor entre o 

doente e profissionais de saúde potencialmente diferentes 42. 

O profissional de saúde deve ter atenção diversos fatores para haver uma correta avaliação 

da dor, deve começar por fazer anamnese, um exame físico (doença e fatores que contribuem), 

identificar fatores psicológicos que alteram o limiar da dor, monitorizar a gestão da dor e efetuar 

características OPQRST (Anexo VI) 42.  

A avaliação é um passo fundamental para que se possa tomar as medidas necessárias para 

o alívio da dor. Esta é realizada desde o primeiro dia em que o doente se queixa da dor e repete-se 

ao longo de toda a duração do tratamento42. Existem métodos de avaliação unidimensionais e 

multidimensionais. As escalas unidimensionais apresentam como objetivo medir a intensidade da 

dor mediante apenas um valor qualitativo ou numérico, a escala visual analógica, escala numérica 

de avaliação, escala de discrição verbal e a escala de faces são exemplos de escalas 

unidimensionais. A avaliação unidimensional é mais prática e realiza-se mais facilmente que uma 

abordagem multidimensional que avalia múltiplos aspetos, no entanto algumas provas de avaliação 

multidimensional são muito utilizadas, tais como: o questionário da dor de McGill ou o questionário 

da dor de Dartmouth (Anexo VII) 42.  

 

1.8. Tratamento da Dor 

O tratamento da dor deve ser feito nos cuidados de saúde primários, ou seja, através dos 

médicos de família, mas não somente. A sua diversidade e complexidade têm vindo a exigir cada 

vez mais respostas especializadas, com diferentes especialistas envolvidos no diagnóstico e 

tratamento e para tal há necessidade da intervenção de equipas multidisciplinares (médicos, 

farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, auxiliares) 36. 

O tratamento da dor pode ser de 3 tipos: farmacológico, não farmacológico e intervenções 

mais invasivas (Tabela 4) 36, 43. 
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Tabela 4 – Diferentes tipos de tratamento da dor 36, 43. 

Tipo de Tratamento  

Farmacológico 

Não opióides 

Analgésicos opióides 

Analgésicos adjuvantes 

Não Farmacológico 

Intervenção psicológica 

Intervenção física (fisioterapia, frio, calor, 

acupunctura), 

Radioterapia 

Ablação por radiofrequência 

Intervenções Invasivas 

Analgesia intratecal 

Bloqueio nervoso 

Cirurgia paliativa 

Neurocirurgia 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tratamento farmacológico da dor 

deve ser, preferencialmente, adaptado aos hábitos e rotinas do doente36. Em 1983, a OMS 

desenvolveu um modelo para o tratamento da dor em três degraus, de acordo com a sua intensidade 

(Figura 2) 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Escala analgésica da OMS. 

 

1.8.1.  Analgésicos não opióides 

 

 

Na Tabela 5 encontram-se esquematizados os fármacos de nível 1 recomendados pela 

OMS. 
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Tabela 5 – Exemplos e características gerais de fármacos do nível 1 da escala da OMS 36,37,42. 

 

Paracetamol Anti-inflamatórios não esteroides (AINES) 

Baixa capacidade anti-inflamatória (fraco 
inibidor da síntese de prostaglandinas 
periféricas; o efeito analgésico parece 
relacionar-se com a inibição de prostaglandinas 
no cérebro; alguma evidência de um efeito 
serotoninérgico) 

Inibição da ciclooxigenase periférica e 
central, reduzindo a produção de 
prostaglandinas. 

Rapidamente absorvido (picos plasmáticos 
30-60’ ; t1/2: 2-3h; baixa ligação às proteínas 
plasmáticas) 

Diminuição da transmissão ascendente da 
dor por diminuir a síntese de prostaglandinas. 

Não afeta a função plaquetar 
Toxicidade gastrointestinal, renal e 
cardiovascular, hemorrágica. 

Menos efeitos adversos que os AINES 

Usar com precaução em doentes com 
hipertensão arterial, insuficiência renal, 
aterosclerose e insuficiência cardíaca 
congestiva. 

Hepatotoxicidade com doses elevadas (risco 
aumentado em IH ou alcoolismo) 

Podem ser: 
• “não seletivos” ou “clássicos” inibindo a 
COX1 e 2 como o ácido acetilsalicílico, o 
ibuprofeno e o diclofenac; 
• “seletivos” inibindo apenas a COX2 como o 
celecoxib. 
 

Nefrotoxicidade (uso crónico)  

 

1.8.2. Analgésicos Opióides  

 Os opióides endógenos (beta-endorfina, encefalinas, dinorfinas) inibem a transmissão 

sináptica e são libertados em várias localizações do SNC em resposta a estímulos nóxicos. Ligam-

se dos recetores opióides (): cérebro, espinal medula e a nível periférico 36,37,42.   

 Na espinal medula e perifericamente ocorre inibição da transmissão nociceptiva, 

consequentemente, há diminuição da excitabilidade neuronal e diminuição da libertação de 

neurotransmissores 36,37,42. No córtex cerebral, diminuem a difusão dos impulsos e a perceção 

dolorosa 36,37,42. 

 

Tabela 6 – Efeitos dos opióides quando atuam nos diferentes recetores 36,37. 

   , , ,   

Efeito 
Analgesia supra-
espinal (efeitos 

desejados) 

Depressão respiratória, 
euforia, obstipação, 
dependência física 

(efeitos não desejados) 

Medeiam 
respostas 

analgésicas 

Estimulação 
autonómica, 

disforia e 
alucinações 

 

 As ações dos analgésicos opióides atualmente disponíveis podem ser definidas em função 

da combinação da sua atividade sobre esses recetores. Os opióides agonistas puros têm maior 

afinidade nos recetores μ. Os agonistas-antagonistas mistos (nalbufina) têm atividade agonista nuns 

recetores e antagonista noutros, e também existem os agonistas parciais (buprenorfina) 36,37,42. Na 

Tabela 7, é apresentada a classificação dos agentes opióides de acordo com a sua atividade 36,37,42.  

 

   

Fármacos de nível 1 
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Tabela 7 – Classificação dos agentes opióides de acordo com a sua atividade 36,37.  

 Agonista Agonista parcial/antagonista Agonista-antagonista 

Opióides 

Morfina Buprenorfina Nalbufina 

Fentanilo Nalbufina Naloxona 

Metadona Butorfanol  

Oxicodona   

Hidromorfona   

Petidina   

Codeina   

Tramadol   

  

 Os opióides têm efeitos secundários indesejáveis previsíveis, para além do alívio que 

causam, apresentam sensações de prazer e bem-estar. O desejo de voltar a sentir estas sensações 

pode tornar-se excessivo e a capacidade para desenvolver dependência está relacionada com a 

afinidade e atividade intrínseca dos fármacos nos recetores. Podemos resumir estes efeitos 

secundários na Tabela 8 36,37,42.  

 
Tabela 8 – Efeitos Secundário Indesejáveis.  

Efeito Manifestação 

Alterações do humor Disforia, euforia 

Sedação 
Letargia, apatia, tonturas, dificuldade de 

concentração 

Depressão Respiratória Diminuição da frequência respiratória 

Estimulação dos centros vagais Náuseas, vómitos 

Diminuição da motilidade intestinal Obstipação 

Aumento do tónus de esfíncteres Espasmo biliar, retenção urinária 

Libertação de histamina Urticária, prurido 

Tolerância Doses maiores para manter efeito 

Dependência Síndrome de abstinência – paragem 

 

1.8.3. Analgésicos Adjuvantes  

Os fármacos adjuvantes podem ser utilizados em qualquer degrau da escada da OMS. São 

fármacos com outras indicações e que nalgumas circunstâncias podem ser analgésicos36,37,42.  

Estes fármacos podem ter um papel importante no seu uso geral, no tratamento da dor 

neuropática, dor músculo-esquelética, dor oncológica e cefaleias. Na Tabela 9 há um resumo dos 

diversos analgésicos adjuvantes conforme as categorias 36,37,42.  

 
Tabela 9 – Exemplos de analgésicos adjuvantes. 

 

Analgésicos Adjuvantes Classe Exemplos 

Uso Geral Antidepressivos 

Amiptrilina, desipramina, 

nortriptilina, 

duloxetina, paroxetina, 

venlafaxina 
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Agonistas α2 Tizanidina, clonidina 

Corticosteroides Prednisona, dexametasona 

Dor Neuropática 

Antiepiléticos 

Gabapentina, valproato de 

sódio, carbamazepina, 

fenitoína, lamotrigina, 

Anestésicos locais Mexiletina, tocainida 

Antagonistas dos 

recetores NMDA 

Dextrametorfano, quetamina, 

amantadina 

De aplicação tópica 
Capsaicina, lidocaína, 

lidocaína/prilocaína 

Miscelâneos Baclofeno, calcitonina 

Dor músculo-esquelético “Relaxantes Musculares” 

Ciclobenzadrina 

Orfenadrina 

Metaxolona 

Midazolam 

Diazepam 

Dor Oncológica 

Dor óssea 
Bifosfonatos, Calcitonina, 

AINES, Radiofármacos 

Dor de obstrução 

intestinal 
Anti-colinérgicos, Octreotida 

 

 
Tema 2 - Bexiga Hiperativa  

 

2.1. Introdução e Objetivos 

Durante o meu período de estágio, quando comecei a fazer mais atendimentos ao balcão, 

muitos utentes recorriam a FN com muitos problemas miccionais. Muitas vezes, estes utentes 

apresentavam sinais e sintomas típicos que poderiam advir de uma infeção urinária, por exemplo, 

para além disso estes sentiam algum desconforto em falar sobre o assunto. Mas questionei-me 

sobre o assunto e fui aprofundar mais o tema, para também reunir informação necessária para 

futuramente conseguir fazer um melhor aconselhamento sobre o assunto.  

Encontrei uma panóplia de distúrbios miccionais que podem ter não só origem bacteriana, mas 

também pode ter origem em disfunções neurológicas, fármacos, bexiga hiperativa, incontinência 

urinária, entre muitos outros. Por este motivo, despertou-me o interesse de fazer um projeto sobre 

o tema bexiga hiperativa.  

A bexiga hiperativa (BH) é um problema de saúde que afeta o comportamento da bexiga. 

Consiste numa contração ou aperto involuntário e repentino do músculo da parede da 

bexiga, mesmo quando esta contém um volume reduzido de urina45. Na BH, a bexiga trabalha 

excessivamente, contraindo-se (encurtando o músculo detrusor) com maior frequência do que o 

habitual e em alturas inapropriadas, Figura 3. 
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Figura 3. Diferenças entre bexiga normal e hiperativa 46. 

 

Nas pessoas com BH, o músculo da bexiga parece transmitir mensagens erradas ao 

cérebro, dando a sensação de que a bexiga está mais cheia do que realmente está. A bexiga contrai-

se demasiado cedo, quando ainda não está muito cheia. As contrações involuntárias criam uma 

necessidade urgente de urinar, diminuindo o controlo que a pessoa tem sobre a sua bexiga 45. 

 
2.2. Prevalência da BH em Portugal 

A BH não é uma doença invulgar. Calcula-se que cerca de 1700000 portugueses com mais 

de 40 anos de idade possam sofrer de BH. É uma doença que afeta homens e mulheres, de todas 

as idades, e que pode ter um impacto significativo na qualidade de vida (Anexo VIII) 45.  

Estes números poderão ser maiores porque muitas pessoas com sintomas não recorrem ao 

médico por vergonha ou por desconhecerem que existe tratamento 47. A prevalência da BH aumenta 

com a idade (20% aos 70 anos e 30% aos 75 anos); contudo, não deve ser encarada como parte 

do envelhecimento, mas sim como uma perturbação que pode ser tratada (Anexo IX) 48. 

 

2.3. Sintomas 
 

Para quem sofre de BH um dos grandes sintomas é ter a necessidade frequente, intensa e 

urgente de urinar. Em alguns casos é de tal forma repentina que a pessoa tem dificuldade em chegar 

à casa de banho a tempo. A BH é causada por contrações involuntárias da bexiga e é caracterizada 

por quatro sintomas 45: 

 Urgência urinária: um dos sintomas mais comuns, que consiste num desejo repentino e 

imperioso de urinar, difícil de conter. A urgência pode ocorrer com perdas acidentais, sendo 

frequentemente designada por BH com incontinência, ou sem perdas acidentais, recebendo a 

designação de BH sem incontinência. 

 Frequência: em geral, uma pessoa vai à casa de banho urinar até 8 vezes ao longo de um 

período de 24 h. Mas, no caso de uma pessoa que sofre BH, esta vai à casa de banho mais vezes 
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do que o referido. Sente que a bexiga está extremamente cheia, no entanto, muitas vezes, apenas 

elimina uma pequena quantidade de urina e sente que a bexiga não se esvaziou completamente. 

 Noctúria: as pessoas com problemas urinários podem apresentar sintomas durante a noite, 

o que pode indicar noctúria. A noctúria é definida como o acordar uma ou mais vezes durante a 

noite para urinar. A maioria das pessoas consegue dormir 6-8 h sem necessidade de urinar. A 

noctúria pode ser muito perturbadora e conduzir a uma má qualidade do sono, com eventuais 

repercussões durante o dia. 

 Incontinência por urgência: a BH pode ser acompanhada de sintomas de incontinência 

urinária por urgência. Isto acontece porque a necessidade de esvaziar a bexiga é de tal forma 

intensa que poderá acontecer uma perda acidental de urina, antes mesmo de chegar à casa de 

banho.  

 Incontinência urinária por esforço: perda involuntária de urina mediante esforço, exercício 

físico, tossir/espirrar. 

 

2.4. Fisiologia do ciclo miccional normal 

O conhecimento da fisiologia do ciclo miccional é fundamental para a compreensão e 

tratamento dos diversos tipos de disfunções miccionais. Existem duas fases no ciclo miccional 

normal: a fase de armazenamento e de esvaziamento 49. 

Para um normal enchimento e esvaziamento vesical resultam de uma coordenação 

complexa de regulação neuronal da contração dos músculos e esfíncteres. O elemento chave da 

continência é o relaxamento sinérgico do músculo detrusor, contração do colo vesical e músculos 

do pavimento pélvico 49. 

Na fase de armazenamento, pequenas quantidades de urina passam constantemente dos 

rins (onde é produzida) para a bexiga através dos ureteres. A bexiga é um músculo oco em forma 

de balão (conhecido igualmente como músculo detrusor), responsável pelo armazenamento de 

urina. Esta aumenta de volume e adquire uma forma redonda quando está cheia e fica mais pequena 

quando se esvazia 49. 

Uma bexiga saudável consegue armazenar confortavelmente até cerca de 300-500 ml de 

urina. Produzimos diferentes quantidades de urina dependendo da transpiração, da quantidade de 

bebidas e alimentos ingeridos. A frequência com que necessitamos de urinar depende da velocidade 

com que os rins produzem a urina. Embora não seja possível controlar a produção de urina pelos 

rins, é possível controlar a frequência com que esvaziamos uma bexiga saudável 49. 

Uma série de músculos funciona em conjunto para reter a urina na bexiga, entre as idas à 

casa de banho. A abertura e o encerramento da uretra são controlados com a ajuda do esfíncter 

muscular. A bexiga é sustentada pelos músculos do pavimento que ajudam a manter o controlo49. 

Os nervos existentes na bexiga avisam quando está na altura de a esvaziar. Quando a 

bexiga fica cheia e atinge o seu limite, são enviados mais sinais nervosos ao cérebro e a 

necessidade de urinar intensifica-se. Quando vamos à casa de banho para urinar, o cérebro envia 

sinais ao músculo da bexiga para se contrair, apertando-a e fazendo sair a urina. Simultaneamente, 

o cérebro envia sinais ao esfíncter e aos músculos do pavimento pélvico para relaxarem (Anexo 

X)49. 
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2.5. Neurofisiologia da micção  

Os axónios pós-ganglionares parassimpáticos libertam acetilcolina (ACh) e produzem uma 

contração da bexiga estimulando os recetores muscarínicos M3 no músculo liso da bexiga 48. 

Os neurónios simpáticos pós-ganglionares libertam noradrenalina (NA) que vai ativar os 

recetores adrenérgicos β3 para relaxar o músculo liso da bexiga e os recetores adrenérgicos α1 

para contrair o músculo liso uretral 48. 

Os axónios somáticos do nervo pudendo também libertam ACh o que produz uma contração 

do músculo estriado com o esfíncter externo ativando, assim, os recetores nicotínicos 48. 

Os nervos pós-ganglionares parassimpáticos também libertam ATP, que vai excitar o 

músculo liso da bexiga e o óxido nítrico que relaxa o músculo liso uretral (Anexo XI) 48. 

 
2.6. Etiologia  

A BH é primariamente um distúrbio neuromuscular, no qual o músculo detrusor se contrai 

inapropriadamente durante o enchimento vesical, tornando-se num problema da fase de 

armazenamento 50. Pode resultar de numerosas causas 50: 

1. Neurogénica: Traumatismo com lesão medular; acidente vascular cerebral; esclerose 

múltipla; demência; doença de Parkinson; lesões medulares; neuropatia diabética. 

2. Não Neurogénica: Insuficiência cardíaca; insuficiência venosa; enchimento vesical; 

medicação; mudanças posturais; tossir; andar. Como estas causas são não neurogénicas, a 

urgência para urinar pode ser adiada por alguns minutos, desde que é inicialmente percecionada. 

3. Idiopática: aquela que ocorre na ausência de patologia neurológica, metabólica ou outras 

causas de BH ou que mimetizam a BH, como infeção do trato urinário, neoplasia/ /litíase/inflamação 

vesical ou obstrução do trato urinário. Apenas em casos raros se torna impossível identificar uma 

causa específica. 

 

2.6.1.  Fatores de Risco 

Indivíduos com depressão, diabetes mellitus controlada com insulina e raça branca são 3 

vezes mais suscetíveis a desenvolver BH 45,48,51. 

Outros fatores que condicionam risco acrescido incluem: idade maior ou igual a 75 anos, 

artrite, terapêutica hormonal de substituição oral, mulheres com índice de massa corporal elevado, 

doença pulmonar obstrutiva crónica, obstipação, imobilidade, cirurgia vesical ou vaginal, 

histerectomia e alguns medicamentos (bloqueadores ou agonistas alfa adrenérgicos, 

antidepressivos, antipsicóticos, agonistas beta-adrenérgicos, modificadores dos canais de cálcio, 

diuréticos, sedativos) 45,48,51. 

As alterações fisiológicas associadas ao envelhecimento, tais como diminuição da 

capacidade vesical e alterações do tónus muscular, favorecem o desenvolvimento da BH quando 

intervêm fatores precipitantes. Qualquer disrupção na integração das respostas músculo-

esqueléticas e neurológicas pode induzir perda de controlo do normal funcionamento vesical e urge-

incontinência 45,48,51.  
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2.7. Diagnóstico 

A BH pode alterar por completo a vida de qualquer pessoa, mas o seu controlo é possível 

com o tratamento apropriado. Mas, tudo passa por conseguir um diagnóstico correto de BH, 

identificar os doentes que realmente necessitam de tratamento e dar especial atenção aos doentes 

durante o seguimento de modo a evitar o abandono precoce 48,51. Todo este processo não pode ser 

gerido por um único especialista, mas sim pela estreita colaboração entre médicos dos cuidados de 

saúde primários, urologistas, uroginecologistas e fisiatras 48,51.  

A comunicação é uma componente essencial do processo de tratamento eficaz da BH. Para 

melhorar a comunicação entre especialistas hospitalares e para garantir uma elevada qualidade do 

serviço, foi criado um Programa de Cuidados (PC) na BH. Este PC pretende oferecer uma 

ferramenta prática para registar o trabalho de diagnóstico e as opções de tratamento que irão facilitar 

o encaminhamento de uma instituição para outra, mantendo a comunicação entre a equipa clinica, 

relativamente a cada intervenção, ao longo do percurso do doente (Anexo XII) 48,51. 

A obtenção de uma história clinica rigorosa é essencial e deverá identificar os doentes que 

possam necessitar de investigação adicional ou referenciação para um especialista adequado 48. 

Os antecedentes ginecológicos e obstétricos devem ser explorados uma vez que múltiplos 

partos vaginais complicados poderão predispor a BH ou incontinência urinária de esforço. Também 

antecedentes neurológicos (acidente vascular cerebral, doença de Parkinson) e cirúrgicos (cirurgia 

à próstata) 48. 

O paciente terá de responder a algumas perguntas sobre os seus padrões de micção, a 

ingestão diária de líquidos, a toma de suplementos e/ou medicamentos tais como anti muscarínicos, 

antidepressivos, antipsicóticos, sedativos, diuréticos, cafeína, álcool, narcóticos, bloqueadores α-

adrenérgicos, agonistas α ou β adrenérgicos e modificadores dos canais de cálcio, porque podem 

contribuir para o problema 48. 

Poderá ser necessário efetuar uma análise à urina, que consiste num teste simples para 

ajudar a descobrir a causa dos sintomas através da presença de glucose, sangue ou sinais de 

infeção numa amostra de urina. O médico também deve abordar o paciente sobre a gravidade do 

problema, se lhe causa algum transtorno ou constrangimento, principalmente o seu quotidiano, 

sendo possível sugerir a elaboração de um diário miccional para o registo das idas à casa de banho 

(Anexo XIII) 45.  

Uma minoria das pessoas poderá ser encaminhada para um especialista, para a realização 

de mais exames. Estes podem incluir o estudo urodinâmico, que consiste na medição da pressão 

no interior da bexiga, durante o enchimento da mesma e a avaliação da capacidade de a bexiga 

reter a urina e se esvaziar de forma constante e completa. Este exame também permite perceber 

se a bexiga apresenta contrações involuntárias que originam as perdas de urina 45,48. 

Outros exames complementares podem-se incluir uma avaliação cardiopulmonar, um 

exame abdominal, pélvico, toque retal e exame neurológico que é fundamental, nas mulheres pode 

ainda haver uma avaliação do estado funcional do músculo elevador do ânus 45,48. 
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2.8. Tratamento 

O tratamento da BH é multimodal, e caso seja identificado uma infeção do trato urinário ou 

uretrite atrófica como causa dos sintomas sugestivos de BH, devem ser medicadas em 

conformidade com antibiótico ou creme estrogénico tópico, respetivamente 51. A escolha de um tipo 

particular de tratamento depende da severidade dos sintomas e da sua interferência no estilo de 

vida do doente 46,51. São 3 as modalidades terapêuticas disponíveis: farmacológica, não 

farmacológica e cirúrgica. Uma combinação das 2 primeiras é eficaz na maioria dos doentes com 

BH 46,51. 

 

2.8.1. Tratamento Não Farmacológico  

O tratamento não farmacológico passa por intervenções comportamentais, tais como 51: 

 Alterações do estilo de vida: baseia-se em diminuir a ingestão hídrica, evitar a ingestão 

de líquidos 2-3h antes de dormir, esvaziar a bexiga antes de sair e de dormir, perder peso, parar de 

fumar e efetuar alterações na dieta (evitar: chá, café, comidas picantes, chocolate…). 

 Fazer um esvaziamento regrado/treino da bexiga: baseia-se num programa de educação 

do doente associado a um regime de “urinar por relógio”, cujo intervalo é progressivamente 

aumentado. 

 Biofeedback: é usado para ensinar os doentes a identificar e contrair os músculos do 

pavimento pélvico e varia desde feedback verbal a eletromiografia vaginal ou anal. 

 Exercícios de Kegel: envolve exercícios concebidos para melhorar a função da 

musculatura do pavimento pélvico e do esfíncter uretral. 

 

2.8.2. Tratamento Farmacológico Oral 

2.8.2.1. Agentes anti muscarínicos  

A sua ação reside primariamente na inibição de contrações involuntárias do músculo 

detrusor (ao nível da via eferente); contudo, a presença de recetores muscarínicos no 

urotélio/suburotélio, sugere que possam também atuar na via aferente sensitiva, ou seja, haverá um 

bloqueio de nervos sensitivos 51. 

Os objetivos do tratamento com anti muscarínicos é: diminuir do número e amplitude das 

contrações involuntárias, diminuir do nº de episódios de imperiosidade e de incontinência, aumentar 

a capacidade vesical funcional e haver uma de melhoria de sintomas ≈ 60 a 80 %. Em Portugal, 

encontram-se disponíveis: o Cloreto de Tróspio, a Darifenacina, a Oxibutinina, a Propiverina e a 

Solifenacina 51. 

 Os efeitos secundários dos anti muscarínicos são geralmente ligeiros, podendo incluir: 

xerostomia (20 a 40%), obstipação (10 a 15%), dispepsia, disfunção cognitiva, fotossensibilidade, 

visão turva, xeroftalmia, tonturas, perda de memória e sonolência, palpitações, taquicardia e 

retenção urinária 51. 

 É necessário ter algumas precauções, pois este tipo de medicamentos esta contraindicado 

para pessoas com glaucoma de ângulo fechado, insuficiência hepática ou renal severa, arritmias 

cardíacas, estenose pilórica, obstrução infra vesical severa, fármacos com efeitos anticolinérgicos, 

gravidez, atonia ou obstrução intestinal e doença inflamatória intestinal 51. 
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2.8.2.2. Agonistas β3 

Os agonistas β3 são uma nova classe de fármacos que melhoram os sintomas de BH ao 

controlar as contrações anormais da bexiga 51. 

Atualmente, apenas o Mirabegrom é utilizado no tratamento dos sintomas de BH, em 

Portugal. Em termos de eficácia, este fármaco parece ser semelhante aos anti muscarínicos, mas 

com taxas mais baixas de xerostomia e obstipação. É considerado a opção farmacológica de 

primeira linha para doentes que não respondem ao tratamento conservador ou que já apresentam 

xerostomia e/ou obstipação, ou para quem os fármacos anti muscarínicos estão contraindicados, 

são clinicamente ineficazes ou têm efeitos secundários inaceitáveis 51. 

 

2.8.3. Terapia Farmacológica Intravesical 

A toxina botulínica A é uma neurotoxina muito potente produzida pela bactéria Gram positiva 

Clostridium botulinum, que previne a contração muscular de forma temporária, bloqueando a 

transmissão dos impulsos nervosos ao músculo (previne a libertação do neurotransmissor 

acetilcolina na junção neuromuscular) 52. O efeito do procedimento dissipa-se com o tempo ao fim 

de 4-9 meses será necessário repetir o tratamento. Alguns doentes (<10%) podem sentir dificuldade 

em urinar após injeção da toxina, podendo mesmo ser necessário a introdução de um cateter 52. No 

Anexo XIV pode ver-se os principais locais de injeção 52. 

 

2.8.4. Cirurgia 

O papel da cirurgia na BH resume-se aos casos em que a terapêutica bimodal 

(farmacológica e não farmacológica) falha 52. 

Existem várias cirurgias com diferentes objetivos, temos por exemplo: a estimulação 

percutânea do nervo tibial posterior e neuromodulação sagrada (Anexo XV) e também cistoplastia 

de aumento (Anexo XVI). Esta última tem como objetivo aumentar o volume da bexiga, isto leva a 

uma redução da pressão na bexiga quando esta enche, para que possa suportar uma maior 

quantidade de urina 52. 

 

2.9. Projeto Realizado 

Durante o meu estágio, comecei por fazer um panfleto onde abordei e dei a conhecer melhor 

o tema às pessoas, descrevi o que era BH, os principais sintomas, fatores de risco, diagnóstico e 

tratamento (Anexo XVII). Há medida que obtinha informação para fazer o panfleto, encontrei uns 

testes de despiste em que um deles poderia, perfeitamente, ser aplicado no âmbito da FC. Elaborei 

um inquérito com base nos fundamentos do teste da Urology Care Foundation® e aleatoriamente 

pedia aos utentes que apareciam na FN que o preenchesse, num total de 30 inquéritos (Anexo 

XVIII).  

O teste da Urology Care Foundation® consiste num teste com 5 perguntas, cada pergunta 

tem cinco opções, cada opção vale 1,2,3,4 e 5 pontos, respetivamente. No final, após o 
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preenchimento do inquérito, conforme os sintomas presentes até um mês atrás, soma-se os pontos 

de cada pergunta, considerando que se o resultado for: 

 0 – Sem sintomas 

 1-5 – Ligeiros  

 6-10 – Significativos  

 11-20 – Muito Relevantes 

 21-25 – Severos 

Aquando o preenchimento dos inquéritos tentei saber diante da pessoa se esta tinha alguma 

patologia, se tomava alguma medicação crónica, no caso das mulheres se estava grávida e se já 

teve filhos. No final, tratei todos os dados na ferramenta Excel ® e efetuei a análise dos resultados.  

 Cada pergunta do inquérito representava um sintoma típico da BH e em cada pergunta, 

consoante os resultados, elaborei um gráfico para saber a prevalência com que esse sintoma 

aparecia no sexo feminino e no sexo masculino (Figuras 4 a 8).  

Na Fgura 4, observou-se duas pessoas do sexo feminino que apresentavam sintoma de 

urgência ocasionalmente, assim como, na Figura 5, também temos duas pessoas do sexo feminino 

a apresentar incontinência por urgência ocasionalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Prevalência dos sintomas de Urgência no sexo masculino e feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Prevalência dos sintomas de Incontinência por Urgência no sexo masculino e feminino. 
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Na figura 6, vimos que a prevalência de incontinência era de três pessoas, duas do sexo 

feminino e uma do sexo masculino, estas apresentavam escape de algumas gotas de urina 

acidentalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Prevalência dos sintomas de Incontinência no sexo masculino e feminino. 

 

Na Figura 7, relativamente ao sintoma de frequência, temos duas pessoas de ambos os 

sexos com frequência de sete a oito vezes por dia a urinar e uma pessoa do sexo feminino com uma 

frequência de 11 a 12 vezes por dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Prevalência dos sintomas de Frequência no sexo masculino e feminino. 

 

Por fim, a Figura 8 representa duas pessoas de ambos os sexos a ter vontade de urinar 

uma vez por noite e três pessoas, uma do sexo masculino e outra duas do sexo feminino, a levantar-

se duas por noite. 
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Figura 8. Prevalência dos sintomas de noctúria no sexo masculino e feminino. 

 

Elaborei também um gráfico relativamente à prevalência dos sintomas consoante a faixa 

etária e o género (Figura 9). Neste gráfico, vimos que no sexo feminino, abaixo dos 40 anos uma 

pessoa apresenta sintomas ligeiros e outra com sintomas significativos, e acima dos 60 anos há 

apenas uma pessoa com sintomas significativos, já no sexo masculino três pessoas apresentaram 

sintomas ligeiros com idade superior a 40 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 9. Prevalência dos sintomas em função da faixa etária e o género. 

 

Por último, fiz um gráfico mostrando a percentagem (%) de pessoas com cada sintoma 

(Figura 10), daí observou-se 80% das pessoas não apresentavam sintomas, 13,3% tinham 

sintomas ligeiros e 6,7% apresentavam sintomas significativos. 
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Figura 10. Número de pessoas, em percentagem, com cada sintoma. 

 

Face aos resultados, não podemos concluir que estas pessoas apresentam sintomas ou 

sinas de terem BH, é necessário ter em conta outras condições patológicas, tais como infeções 

urinárias, hiperplasia benigna da próstata, cancro da próstata, cistite intersticial e entre outros. As 

pessoas que apresentam sintomas típicos devem consultar um médico para fazer o despiste, de 

maneira que se for confirmada BH esta possa ser tratada com o melhor tratamento, para este tipo 

de patologia.  
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Resumo 

O estágio profissionalizante está incluído no plano curricular do Mestrado em Ciências 

Farmacêuticas da Universidade do Porto, com o objetivo de aprofundar conhecimentos teóricos e 

estabelecer um contato direto com as funções do Farmacêutico Hospitalar. Desta forma, pretende 

complementar o plano curricular. 

Os Serviços Farmacêuticos são departamentos independentes com autonomia técnica e 

científica, cuja direção é da responsabilidade de um detentor do título de Especialista em Farmácia 

Hospitalar pela Ordem dos Farmacêuticos.  

A consciencialização da importância do farmacêutico hospitalar resultou de um trabalho 

conjunto dos profissionais de saúde e tem sido um caminho para o ponto onde nos encontramos 

nomeadamente na sua inclusão em equipas multidisciplinares com o objetivo de minimizar erros e 

otimizar recursos e promover o uso racional do medicamento. 

Como profissional de saúde, o farmacêutico tem uma vasta área de intervenção que inclui 

as seguintes funções: gestão, receção e vigilância do medicamento; preparação de formulações e 

dispensa individualizada da medicação; validação de prescrições; distribuição, farmacovigilância e 

farmacocinética. Da mesma forma, o fornecimento de informações sobre o medicamento e o 

desenvolvimento de ações de formação são também áreas inerentes à prática farmacêutica.1 

 Este relatório apresenta uma descrição sucinta das atividades realizadas no decurso do 

estágio curricular nas várias áreas dos serviços farmacêuticos do Hospital de Braga, com orientação 

da Dr.ª Sara Barroso e direção técnica da Dr.ª Ana Plácido, no período de 17 de Janeiro a 28 de 

Fevereiro.   
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1. Hospital de Braga  

O Hospital de Braga (HB) abriu em 2011 e resulta de uma parceria público privada entre a 

Administração Regional de Saúde do Norte (ARS) e José de Mello Saúde (JMS). Esta unidade 

hospitalar com capacidade de internamento até 705 camas, surgiu no sentido de suprimir as lacunas 

da antiga unidade hospitalar São Marcos e compreende unidades de assistência médica, 

investigação e ensino universitário.  

Esta unidade foi construída em Sete Fontes, na freguesia de São Victor, que permitiu alargar 

os cuidados médicos de qualidade aos distritos de Braga e Viana do Castelo. A sua visão para a 

saúde assenta em três pilares fundamentais que são a qualidade da prática clínica, a satisfação dos 

utentes, dos colaboradores e da comunidade envolvente e o equilíbrio económico do hospital. 

 

1.1. Serviços Farmacêuticos  

Os Serviços Farmacêuticos (SF) estão localizados na ala sul do HB, no piso -1, a Unidade 

de Ambulatório dos Serviços Farmacêuticos (UASF) encontra-se localizada no piso 0 para facilitar 

o acesso dos doentes e promover a sua comodidade.  

A localização dos serviços farmacêuticos é estratégica e está condizente com as normas 

internas de segurança. Desta forma, asseguram a facilidade de acesso interno e externo a todas as 

áreas, incluindo ao sistema de distribuição de medicamentos a doentes de ambulatório que deve 

estar próximo da zona de circulação dos mesmos. Para além desta, têm ainda ligação aos sistemas 

de circulação vertical (elevadores) e apresentam ligação prioritária a unidades de atendimento ao 

público, de internamento, urgência e bloco operatório. 1 (ANEXO I) 

 

1.2. Gestão dos recursos humanos  

Os SF são compostos por uma equipa de Farmacêuticos (Técnicos Superiores de Saúde), 

Técnicos de Farmácia (Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT)), Assistentes técnicos e 

Assistentes Operacionais (AO). Estas equipas estão sob a responsabilidade da Direção de Serviço 

que elabora objetivos e garante o seu cumprimento, distribui tarefas, planeia serviços e garante a 

segurança da circulação e armazenamento dos medicamentos. (ANEXO II) 

A informação introdutória de gestão e localização dos SF foi fornecida no primeiro dia de 

estágio através de uma apresentação realizada pela Dr.ª Sara Barroso, que providenciou uma visita 

guiada às instalações dos SF.  

 

2. Comissões Técnicas  

As Comissões Técnicas (CT) são equipas multidisciplinares que visam a implementação e 

execução de normas e procedimentos para o correto uso do medicamento com o objetivo final de 

proteção da saúde pública. 

No meio hospitalar, estas CT são cruciais, pois são elementos consultivos que gerem a 

qualidade dos cuidados prestados, daí a presença de um Farmacêutico Hospitalar (FH) nestas 

comissões ser fundamental. No HB, existem CT, como por exemplo a Comissão de Ética para a 
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Saúde (CES), a Comissão de Gestão do Risco (CGR) e a Programa de Prevenção e Controlo de 

Infeções e de Resistência a Antimicrobianos (PPCIRA). 

 

2.1. Comissão de Gestão do Risco 

O programa de gestão de risco utilizado no HB é um software designado Helth Event and 

Risk Management (HER+). Trata-se de um programa que possibilita o registo de todos os 

acontecimentos que representem um risco para o operador ou para o doente. No entanto, está mais 

direcionado para a segurança do doente. Estes acontecimentos devem ser parametrizados no 

HER+ através do preenchimento de uma notificação e podem incluir diversas situações ocorridas 

no âmbito profissional, desde a queda de um funcionário até um erro na administração de medicação 

ou reação adversa à mesma. Esta notificação é enviada para todos os FH dos SF. De seguida, o 

FH responsável pela gestão de risco faz um resumo da ocorrência que pode incluir comentários que 

o FH responsável pela área de risco em questão achar mais pertinente. 

A pessoa encarregue da gestão de risco do HB acumula a função de dinamizadora e está 

encarregue de informar os restantes profissionais de saúde sobre como atuar em vários tipos de 

incidentes, com uma periocidade de um ano. 

Este programa tem um caracter preventivo e não punitivo, por isso deve ser encarado por 

todos os profissionais como uma ferramenta valiosa na diminuição do erro em ambiente hospitalar.  

  

2.2. Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a 

Antimicrobianos 

As infeções associadas aos cuidados de saúde e o aparecimento de resistências aos 

antibióticos devido ao uso maciço e inadequado dos mesmos promoveram a criação do PPCIRA, 

que funciona no âmbito do Departamento de Qualidade na Saúde da Direção Geral de Saúde 

(DGS).2 (ANEXO III) 

Segundo o Despacho n.º 15423/2013, os objetivos gerais deste programa prioritário passam 

por reduzir da taxa de infeção associada aos cuidados de saúde, promover do uso correto de 

antimicrobianos e diminuir da taxa de microrganismos com resistência a antimicrobianos.3 

O PPCIRA é constituído por uma equipa multidisciplinar da qual fazem parte médicos, 

enfermeiros, farmacêuticos e outros técnicos de saúde nomeados pela Comissão Executiva. Para 

além destes elementos, no PPCIRA, está presente um núcleo de dinamizadores que têm como 

função transmitir ao respetivo serviço que representam todas as atividades discutidas nas reuniões. 

Compete ao grupo de coordenação local do PPCIRA supervisionar as práticas locais de 

prevenção e controlo de infeção e de uso de antimicrobianos, garantir o cumprimento obrigatório 

dos programas de vigilância epidemiológica de infeção associada a cuidados de saúde e de 

resistências aos antimicrobianos, assegurar o cumprimento das práticas locais de isolamentos para 

contenção de agentes multirresistentes, colaborar no processo de notificação das doenças de 

declaração obrigatória, promover e corrigir práticas de prevenção e controlo de infeção e rever e 

validar as prescrições de, pelo menos, carbapenemes e fluoroquinolonas, nas primeiras 96 horas 

de terapêutica. 3 
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3. Gestão de Qualidade 

A Gestão da Qualidade do HB é composta por uma equipa multidisciplinar e a participação 

de um FH assume especial relevo na melhoria da qualidade dos serviços prestados e segurança do 

doente, através da implementação de uma política global da qualidade. Esta é essencial para a 

uniformização de conhecimentos e procedimentos dos diversos profissionais, nas várias áreas de 

serviços que garante a qualidade do seu funcionamento. Para tal, todos os serviços do HB 

apresentam um conjunto de documentos, que estão inseridos no Portal de Qualidade do HB, ao 

qual todos os profissionais têm acesso. 

A Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS) é a entidade acreditadora internacional 

responsável pelos serviços do HB.  

O Painel de Acreditação do CHKS confirmou ao HB que os resultados conquistados no 

âmbito de auditorias realizadas, em novembro de 2015, atestam o compromisso coletivo de todos 

os profissionais pela diferenciação na qualidade e segurança dos cuidados prestados. Para além de 

refletirem o profissionalismo e empenho dos colaboradores do HB. O painel de peritos internacionais 

atestou que o HB superou com sucesso os critérios do Manual da Qualidade e confirmou, ainda, a 

renovação da Certificação da Qualidade, de acordo com a norma ISO 9001, dos Serviços de 

Anatomia Patológica, Patologia Clínica, Imagiologia, Imunohemoterapia, Farmácia e Esterilização e 

dos Serviços de Apoio. 4 

 

4. Gestão de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos 

A gestão de medicamentos baseia-se no conjunto de procedimentos realizado pelos SF, 

que garantem o bom uso e dispensa de medicamentos em perfeitas condições aos doentes do 

hospital.  

A gestão de medicamentos tem várias fases que se inicia na sua seleção, aquisição e 

armazenamento para posterior distribuição. A etapa final da gestão do medicamento consiste na 

sua administração ao doente. 1 

 No HB, existe um FH responsável pela aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos 

e dispositivos médicos, que diariamente faz a avaliação e validação dos produtos que estão abaixo 

do ponto de encomenda. Posteriormente, o Sector Administrativo (SA) dos SF faz a nota de 

encomenda através do SAP (Sistem Administrations Products). (ANEXO IV)  

A gestão dos níveis mínimos de medicamentos estupefacientes, hemoderivados, gases 

medicinais e medicamentos em regime de ambulatório, é feita pelo FH responsável pela área em 

questão e o pedido de aquisição é enviado diretamente ao SA. 

 No HB, existem níveis de liberação de encomendas e consoante o valor das mesmas, a 

validação das notas de encomenda pode ser feita pelo SA dos SF, pelo FH responsável pela Gestão 

ou pela CE. (ANEXO V)  

 Após validação, a nota de encomenda é enviada para o fornecedor por via eletrónica. No 

caso de medicamentos estupefacientes é obrigatório a utilização do anexo VII devidamente 

preenchido, assinado e carimbado pelo FH responsável. De uma maneira semelhante, no caso de 
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se tratar de um medicamento que necessita de Autorização de Utilização Especial (AUE), a nota de 

encomenda deve ser acompanhada da AUE emitida pelo Infarmed (ANEXO VI). 

No HB os indicadores de gestão são calculados através do “Método de Cálculo com Base 

em Dias de Stock”, que calcula o stock mínimo de cada produto para um tempo estipulado, com 

base numa análise de consumos do ano anterior. Os parâmetros utilizados no cálculo do stock 

mínimo podem ser ajustados individualmente no caso de produtos com elevada rotatividade. Em 

produtos recentes, o FH deve determinar estes parâmetros manualmente em consequência da 

inexistência de dados do ano anterior.1 

O MRP (Manufacturing Resource Planning) é um sistema computadorizado que controla e 

otimiza a gestão de todos os recursos materiais com a finalidade de minimizar os custos e garantir 

níveis adequados para os processos produtivos de uma empresa. 

No HB, este método é aplicado em produtos onde existe um consumo regular e efetivo. Os 

produtos abrangidos por este método têm uma ficha de caracterização parametrizada, onde estão 

presentes indicadores de gestão, como por exemplo o ponto de encomenda, e o stock máximo e 

mínimo. 

O programa Glintt permite o cálculo dos indicadores de gestão. Inicialmente analisa o 

consumo dos produtos no ano anterior e efetua o cálculo da quantidade necessária de cada produto, 

para um determinado número de dias de stock. Em produtos com alta rotatividade e consumo, estes 

parâmetros são ajustados individualmente. 

Os produtos geridos pelo método MRP são encomendados diariamente. O FH responsável 

pela Gestão emite uma lista com todos os produtos que se encontram abaixo do ponto de 

encomenda previamente parametrizado, desta forma deteta as necessidades de compra de todos 

os produtos abrangidos pelo método MRP.   

 
5. Sistema de Distribuição de Medicamentos 

 

5.1. Reposição do stock por níveis  

No HB a reposição de stocks é efetuada por níveis, de acordo com o stock predefinido entre 

o Diretor dos SF, o Enfermeiro-Chefe e o farmacêutico responsável pelo Serviço Clínico (SC). Estes 

são atribuídos de acordo com as necessidades de cada serviço, para que esteja garantida a sua 

autossuficiência no período compreendido entre cada reposição de stock.  

A Distribuição Clássica (DC) é um sistema de reposição de stocks por níveis de 

medicamentos ou produtos farmacêuticos, existentes num SC. O Bloco Operatório (BO), Serviço de 

Urgência (SU) e SC com Armazéns Avançado (AA), apesar de pertencerem à DC tem uma forma 

de reposição diferente.  

 

5.1.1. Método Clássico 

Este método de distribuição é realizado através de um pedido informático feito pelo 

enfermeiro responsável.  
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Os pedidos eletrónicos são feitos semanalmente, de acordo com stocks pré-definidos entre 

o enfermeiro responsável e os SF, de modo a garantir a autossuficiência do SC. O pedido semanal 

deve ser realizado até às 13 horas do dia anterior ao da entrega. (ANEXO VII) 

A validação do pedido semanal é da responsabilidade do FH que verifica a disponibilidade 

dos produtos pedidos e garante que a quantidade não ultrapassa o stock estabelecido para cada 

SC.  

A preparação e entrega do pedido é realizada por um AO que recorre ao Personal Digital 

Assistants (PDA). O picking de soros e medicamentos que necessitam de condições especiais de 

armazenamento é efetuado apenas aquando do momento da entrega. O farmacêutico responsável 

pela DC fica encarregue do preenchimento de um quadro, onde regista o serviço, o número e hora 

do pedido e a rubrica de validação. Após preparação, o AO regista a hora do pedido pronto e rubrica 

como responsável de preparação. (ANEXO VIII) 

Os produtos debitados para os serviços requisitantes são acompanhados de uma folha de 

débito que especifica as quantidades dispensadas e a informação referente aos produtos não 

entregues. 

A receção dos produtos nos serviços requisitantes é da responsabilidade do enfermeiro que 

confere o pedido através da folha de débito e armazena a medicação. 

 

5.1.2. Armazéns Avançados  

Os AA são um método de reposição de stocks por níveis implementado nos SC de 

internamento, como por exemplo os serviços de Psiquiatria, Neurocirurgia, Medicinas, Unidade de 

Cuidados Intermédios Coronários (UCIC), Cardiologia/Pneumologia e Pediatria. 

Desta forma, consiste na transferência física e informática de produtos farmacêuticos dos 

SF para os SC. De acordo com o registo de consumo efetuado pela equipa de enfermagem e dos 

níveis previamente estipulados para cada serviço. A reposição do stock é feita mediante registo de 

consumo pelo enfermeiro. Este método permite otimizar a logística da distribuição de 

medicamentos, uma vez que possibilita um maior controlo de stocks e uma gestão mais eficiente de 

recursos humanos e materiais. Este sistema permite uma visão global dos produtos existentes e da 

sua localização em todos os serviços do HB. Isto é uma mais-valia por permitir ao farmacêutico a 

transferência de stocks entre os diversos armazéns.   

Resumidamente, este método de distribuição inicia-se com a prescrição médica em Glintt, 

seguida da administração ao doente e registo informático da mesma por parte da equipa de 

enfermagem e por fim da validação e reposição do stock pelos SF. 

 

5.1.3. Pyxis®Medstation  

O Pyxis® é um método de reposição por níveis implementado no Serviço de Unidade de 

Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP). Consiste num AA composto por um armário automatizado 

que armazena o stock definido e por um computador.  

O Pyxis® é constituído por uma estação do Sistema Pyxis®Medstation 3500 presente na 

UCIP e uma consola do Sistema Pyxis®Medstation 3500 existente nos SF. O enfermeiro retira o 
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medicamento em causa da gaveta selecionada pelo sistema, de acordo com a prescrição do médico 

e do doente para posterior administração.  

O stock é gerido pelo farmacêutico na consola do Sistema Pyxis®Medstation 3500 existente 

nos SF em dias definidos e reposto de acordo com as necessidades (ANEXO IX). Associada a uma 

gestão mais eficiente dos recursos, a consola de apoio ao Pyxis® permite ainda um maior controlo 

da utilização do equipamento, por permitir a extração de listagens de reposição e de um relatório de 

existências e movimentos. Os Gases Medicinais, medicamentos sujeitos a legislação restritiva, 

injetáveis de grande volume, nutrição entérica, medicamentos de frio, material de penso e 

antissépticos e desinfetantes não são armazenados e distribuídos pelo sistema Pyxis® por terem um 

circuito especial de circulação. Assim, exigem um pedido semanal.  

Neste período, visitei a estação do Sistema Pyxis®Medstation 3500 existente tanto nos SF 

como no UCIP. Neste último, realizei a contagem de existências no equipamento para verificar a 

sua concordância com o relatório de existências e movimentos e avaliei a necessidade de reposição 

de stocks.  

 

5.1.4.  Método de reposição por kanban   

Na Unidade de Cuidados Intermédios Neurocríticos (UCIN) o método de reposição de stocks 

é feito com recurso a kanbans que assinalam o ponto mínimo, ou seja, a quantidade mínima de 

stock a partir do qual é preciso proceder à sua reposição. O kanban contém a designação PDA que 

é lida pelo AO e que contabiliza e introduz o número do stock físico. A diferença entre o stock 

máximo e o stock existente é calculada e obtém-se o stock em falta que precisa ser reposto.  

Durante o estágio visitei a UCIN e consegui observar a organização do armário de 

medicamentos, bem como o seu método de distribuição.  

 

5.1.5. Contagem manual de Stocks  

Corresponde um método de reposição implementado nos serviços do BO e no SU e baseia-

se na contagem manual e presencial de stocks pelo AO em dias estabelecidos. Posteriormente, o 

farmacêutico responsável avalia a quantidade de stock e gera um pedido informático de reposição 

com as quantidades necessárias, que segue o percurso da DC. 

Devido ao caracter de urgência do BO, existe neste serviço um stock de medicamentos 

extra-formulário que foi previamente aprovado pela Comissão de Farmácia e Terapêutica. Estes 

produtos farmacêuticos estão disponíveis para utilização no BO, mas a sua reposição apenas ocorre 

mediante o envio de uma justificação extra-formulário preenchida pelo médico prescritor e que inclui 

a informação do paciente no qual foram utlizados. O pedido é enviado ao BO acompanhado de uma 

folha de entrega e posteriormente é feito o débito a quem o medicamento foi administrado.  

Tive a oportunidade de visitar o SU e observar a contagem manual realizada pelo AO, assim 

como o armário do stock presente neste serviço. 
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5.1.6. Pedidos Urgentes  

Podem ser realizados pedidos urgentes no caso de ser necessário a requisição de 

medicação antes da entrega do pedido semanal. Nesta situação, o pedido urgente pode ser 

solicitado até às 13 horas pelo enfermeiro.  

O pedido é realizado informaticamente pelo enfermeiro responsável e validado pelo FH. 

Uma vez validado, o nº do pedido é inserido no quadro da DC e preparado pelo AO. Para tal, o HB 

tem uma bancada onde são colocados os pedidos em zonas separadas, de acordo com o serviço 

requisitante. A identificação, através de um código de cores, dos pedidos urgentes prontos é 

colocada num quadro magnético para posterior entrega por um AO. (ANEXO X) 

 

5.2. Distribuição Diária em Dose Unitária (DDDU)  

A Distribuição Diária em Dose Unitária (DDDU) é um método de distribuição de 

medicamentos que prevê o seu fornecimento aos doentes de internamento de forma individualizada, 

para um prazo de 24 horas.  

Este método de distribuição permite uma diminuição do desperdício bem como, uma 

otimização dos recursos humanos e materiais e aumento da segurança no circuito de medicamento.  

Este circuito inicia-se com a prescrição médica, que será depois validada pelo FH 

responsável pela área de internamento respetiva. Na validação da prescrição é necessário ter em 

atenção alguns pontos essenciais como a dose prescrita, a via e frequência de administração e a 

existência de interações farmacológicas. (ANEXO XI)  

No caso de ser detetado alguma inconformidade, deve contactar-se o médico responsável 

pela prescrição. Após validação da prescrição, é gerado um mapa terapêutico como os regimes 

terapêuticos referentes a cada unidade. Estes mapas devem ser criados à hora instituída para cada 

SC e enviados para dispositivos automáticos de apoio à dispensa, denominados de Kardex® e FDS® 

(Fast Dispensig System). (ANEXO XII) 

Após a preparação das malas pelo TDT, estas são conferidas pelo FH através da seleção 

de uma amostra representativa de cada SC. Este passo no circuito do medicamento permite 

aumentar a segurança da administração da medicação ao doente, uma vez que qualquer não 

conformidade deve ser registada no documento apropriado. (ANEXO XIII). Caso esteja tudo em 

conformidade, o AO efetua a distribuição da medicação aos serviços clínicos respetivos. 

Durante o período de estágio, tive oportunidade de observar o funcionamento do Kardex® e do 

FDS® e conferir as malas de DDDU. Para além disto, realizei um exercício de validação de 

prescrições. 

 

5.2.1. Kardex® 

O Kardex® é um equipamento semiautomático de dispensa e armazenamento de 

medicamentos, onde foi parametrizado um stock mínimo conforme as necessidades. (ANEXO XIV) 

Este equipamento é constituído por gavetas de diferentes tamanhos adequados aos 

produtos farmacêuticos. No entanto, não apresenta produtos de grandes volumes, como por 

exemplo os soros. Estas gavetas assumem um movimento vertical.  
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 Este tipo de sistema permite a dispensa por medicamento, ou seja, são identificados todos 

os doentes que necessitam de determinado medicamento existentes no mapa terapêutico, que foi 

previamente elaborado pelo FH. Posteriormente, o TDT encarregue da preparação das malas da 

DDDU coloca a medicação dispensada pelo Kardex® na respetiva gaveta do doente. (ANEXO XV) 

 Quando é atingido o stock mínimo no interior do Kardex®, este emite uma listagem de 

existências. Também há uma listagem de externos, que são produtos informaticamente 

parametrizados para Kardex®, mas que se encontram no seu exterior devido ao elevado volume ou 

exigência de condições especiais de conservação. 

 

5.2.2. FDS® 

O FDS® é um sistema de distribuição de medicamentos de forma individualizada. (ANEXO 

XVI) 

Ao contrário do dispositivo de distribuição anterior, a dispensa é feita por doente. Quer isto 

dizer que, após o envio dos mapas terapêuticos, o equipamento reembala a medicação 

individualmente numa fita contínua.  

Cada embalagem individual apresenta a Denominação Comum Internacional (DCI) do 

medicamento, a dose, o prazo de validade e o lote. (ANEXO XVII) 

A reposição das cassetes é efetuada de acordo com o consumo diário, através da impressão 

de uma listagem das existências no stock. Para isto, um AO procede à desblisteragem dos 

medicamentos necessários à sua reposição no FDS®. 

 

5.2.3. Devolução de medicamentos  

Após a entrega de toda a medicação da DDDU, a equipa de enfermagem de cada SC 

devolve aos SF as gavetas de medicamentos que não foram administradas ao doente. O AO 

transporta as gavetas para os SF e o TDT é responsável pela devolução informática dos produtos, 

caso se verifique a integridade dos mesmos e as condições de armazenamento tenham sido 

adequadas. Depois de devolvida, a medicação será arrumada no armazém por forma a ser 

reintroduzida no circuito do medicamento. (ANEXO XVIII) 

 

5.3. Distribuição em Regime de Ambulatório  

O regime de distribuição em ambulatório prevê a cedência de medicamentos administrados 

fora do ambiente hospitalar em situações especiais abrangidas pela legislação.5 (ANEXO XIX) 

Este regime de dispensa permite um melhor controlo e gestão de recursos, uma redução 

dos custos e riscos associados ao internamento e um maior conforto para o doente. Por outro lado, 

permite uma maior vigilância de determinadas patologias crónicas e de medicamentos com margem 

terapêutica estreita.  

A cedência destes medicamentos é totalmente gratuita uma vez que têm uma 

comparticipação de 100%. No entanto, todos exigem uma aprovação da Direção Clinica e CE 

através do preenchimento de um documento extra-formulário. (ANEXO XX) Este documento é 
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obrigatório tanto no início de um regime terapêutico como na sua alteração. Em caso de indicação 

de um medicamento off-label é ainda necessária uma autorização da CES.  

Toda a dispensa realizada em regime de ambulatório exige a apresentação de uma 

prescrição eletrónica em papel, com uma validade de 4 meses (ANEXO XXI) e a identificação do 

doente. (ANEXO XXII) 

Ao introduzir o nº do doente no sistema informático, o FH deve verificar a identificação do 

doente, a data do último levantamento e também se a receita ainda se encontra válida. Caso esteja 

tudo em conformidade, a medicação é dispensada para um mês de tratamento. No sistema 

informático, são introduzidas as quantidades que vamos dispensar e o lote para controlo. (ANEXO 

XXIII) A distribuição de medicação em regime de ambulatório permite um aconselhamento 

farmacêutico personalizado, onde o papel do farmacêutico é promover a adesão à terapêutica, 

avaliar o perfil farmacoterapêutico e esclarecer eventuais dúvidas relativas ao regime terapêutico. 

Este deve ainda fornecer informações relativas ao modo de administração, assim como possíveis 

interações farmacológicas, reações adversas e cuidados na conservação da medicação 

disponibilizada. 

Posteriormente, no final da dispensa e respetivos esclarecimentos, o utente ou cuidador 

responsável que deve estar devidamente identificado, assina um comprovativo de dispensa. 

(ANEXO XXIV) Neste documento está presente a informação relativa ao doente e ao plano 

terapêutico, bem como a declaração de responsabilidade pela correta conservação dos 

medicamentos fornecidos. (ANEXO XXV)   

O espaço físico do ambulatório encontra-se separado dos restantes SF e é constituído por 

uma sala de atendimento farmacêutico, que assegura a confidencialidade dos doentes, uma sala de 

espera e uma sala de armazenamento de medicamentos que assegura a sua conservação, 

nomeadamente pela existência de frigoríficos para armazenamento de medicamentos de 

conservação entre 2-8ºC. 

Alguns medicamentos têm condições especiais de dispensa como é o caso da Talidomida 

e da Hormona de Crescimento. São um exemplo de medicação de utilização off-label em algumas 

patologias, tendo estas de ser aprovadas pela CES do HB. 

No caso da Talidomida, a receita tem apenas validade de 3 meses e o utente tem que se 

fazer acompanhar pelo livro do doente e o formulário de autorização de prescrição da talidomida 

(ANEXO XXVI). Já no caso da Hormona do Crescimento, a dispensa necessita de um registo de 

cedência em impresso próprio denominado “registo de dispensa da hormona de crescimento” e o 

levantamento deve ser realizado pelos responsáveis identificados na primeira cedência da mesma. 

De acordo com o Decreto-lei nº44/204 de 2 de fevereiro 1962 artigo nº 11, não é permitida 

a venda de medicamentos ao público, com a exceção de casos particulares. Desta forma, a sua 

comercialização apenas está autorizada em caso de rutura do medicamento nas farmácias 

comunitárias locais. Assim, o utente deve apresentar carimbo de três farmácias que comprovem a 

inexistência do produto. Os medicamentos podem ainda ser comercializados caso não existam 

farmácias particulares na localidade ou caso as farmácias pertençam a Santas Casas da 

Misericórdia que já possuam alvará de venda ao público.6 
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Na unidade de ambulatório, tive um contacto direto com o utente, desta forma foi possível 

pôr em prática alguns conhecimentos relacionados com o aconselhamento farmacêutico. Para além 

disto, observei a dispensa de medicação e compreendi a legislação e os procedimentos a que está 

sujeita. 

 

5.4. Medicamentos com cuidados especiais  

 
5.4.1. Hemoderivados 

Os medicamentos derivados do plasma humano constituem um grupo particular e 

diferenciado dentro das especialidades farmacêuticas, uma vez que são obtidos por métodos não 

convencionais através de dadores de plasma humano saudáveis, por um processo de fracionamento 

e purificação. Na sua maioria são constituídos por proteínas plasmáticas de interesse terapêutico 

como por exemplo: albumina, imunoglobulinas e fatores da coagulação (Fator VII, Fator VIII, Fator 

IX, além dos complexos protrombínicos). 7 

Devido à natureza destes medicamentos, do seu risco biológico e da possibilidade de 

transmissão de doenças infectocontagiosas, estes têm um controlo rigoroso sob a alçada do 

Despacho do Ministro da Saúde n.º 5/95 de 25 de Janeiro - Aquisição de Produtos derivados do 

Plasma Humano.  

No momento da receção dos medicamentos hemoderivados, estes são acompanhados 

pelos certificados de análise e o Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL) que é 

emitido pelo Infarmed. (ANEXO XXVII e XXVIII) 

A dispensa de medicamentos hemoderivados a nível hospitalar é da responsabilidade do 

FH e exige uma prescrição médica, que consiste no preenchimento do Modelo n.º 1804 da Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda (INCM). Este documento é constituído por quatro campos (A,B,C,D). Os 

campos A e B correspondem, respetivamente, à identificação do médico e utente e à 

requisição/justificação clínica. O seu preenchimento é da responsabilidade do médico. Por outro 

lado, o quadro D tem o registo de administração do medicamento e é da responsabilidade do 

enfermeiro. A folha original deste documento é arquivada na farmácia enquanto o seu duplicado é 

arquivado no processo clinico do doente. Após receção do documento de registo e validação da 

prescrição, o FH preenche o quadro C referindo o lote, laboratório, quantidade dispensada e n.º do 

CAUL emitidos pelo Infarmed. 8 (ANEXO XXIX) 

O fornecimento dos medicamentos hemoderivados aos serviços clínicos é acompanhado 

do documento de requisição. O enfermeiro responsável terá de conferir e assinar a receção do 

produto bem como arquivar a via respetiva no processo clínico do doente. A Via Farmácia deve 

retornar aos SF para ser arquivada. Todos os hemoderivados que não sejam administrados no prazo 

de 24 horas devem ser devolvidos ao SF, com preenchimento do quadro D com a razão da 

devolução devidamente justificada. Caso se verifique um correto armazenamento do produto, a 

devolução é feita informaticamente. 
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5.4.2. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Estes medicamentos estão associados a perigos de dependência e desenvolvimento de 

fenómenos de tolerância, para além de possuírem uma estreita janela terapêutica por atuarem ao 

nível do Sistema Nervoso Central (SNC). Desta forma, exigem um maior controlo e estão sujeitos a 

uma legislação especial, segundo o Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de Janeiro, que estabelece o 

“Regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e psicotrópicos”, Lei n.º 45/96 de 22 de 

Janeiro, que altera o Decreto-Lei n.º 15/93, o Decreto Regulamentar n.º 61/94 de 3 de Setembro e 

a Portaria n.º 981/98 de 8 de Junho sobre “Execução das medidas de controlo de estupefacientes 

e psicotrópicos”. 1 

 Devido aos perigos inerentes à sua utilização, os Medicamentos Estupefacientes e 

Psicotrópicos (MEP) são alvo de um circuito especial de distribuição, que engloba a sua encomenda, 

transporte, receção, dispensa e administração. 

 De acordo com as especificidades de cada SC, existe um stock pré-definido pelos SF e o 

enfermeiro responsável. Conforme a administração de MEP pelo enfermeiro, deve ser preenchido 

o Anexo X Modelo n.º 1509 da INCM, para a reposição do stock. Para que este documento seja 

considerado válido, deve estar devidamente identificado o medicamento e a quantidade 

administrada, o doente, a data e a assinatura do enfermeiro responsável pela administração. A 

validação do diretor do SC também é requerida, através da sua assinatura. Qualquer alteração ao 

documento ou rasura no documento deve estar rubricada. Este documento é envidado aos SF que 

depois de validado e preenchido pelo FH, é reposto no stock dos SC. O documento possuiu um 

duplicado que é arquivado no SC enquanto o documento original é arquivado nos SF.  

 A entrega dos medicamentos é feita por um AO e a receção é realizada pelo enfermeiro 

responsável que deve assinar o anexo X no campo destinado ao efeito. (ANEXO XXX) 

 Os MEP possuem condições especiais de armazenamento, portanto encontram-se numa 

sala fechada com acesso restrito e guardados em cofres de fechadura dupla. (ANEXO XXXI) Estes 

produtos são da responsabilidade do FH que faz a gestão de stock pelo método de kanban. (ANEXO 

XXXII). Após atingir o stock mínimo, é feita uma nota de encomenda à qual se junta o anexo VII 

preenchido pelo FH, por se tratar de fármacos com um regime especial de distribuição. O FH está 

ainda responsável pela verificação diária da conformidade entre o stock físico e informático. 

(ANEXO XXXIII) 

 Nesta etapa do estágio, observei e participei no circuito de distribuição dos MEP, 

nomeadamente na receção do anexo X, observei a validação e preparação da reposição do stock e 

procedi à verificação diária do stock, com acompanhamento do FH responsável. 

 

5.4.3. Gases Medicinais 

O Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto sobre o Estatuto do Medicamento define gases 

medicinais como “os gases ou a mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em 

contacto direto com o organismo humano e que desenvolvam uma atividade apropriada a um 

medicamento, designadamente pela sua utilização em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico 
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in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinados a transplantes, 

sempre que estejam em contacto com estes”. 9 

Os gases medicinais disponíveis em ambiente hospitalar podem dividir-se em 

medicamentos e dispositivos médicos. São exemplos de medicamentos: o oxigénio, o protóxido de 

azoto, óxido nítrico e o ar medicinal que consiste numa mistura de azoto e oxigénio. Por outro lado, 

o azoto líquido, o dióxido de carbono e o hélio são considerados dispositivos médicos.  

O circuito dos gases medicinais é da responsabilidade do FH e inclui as etapas de aquisição, 

receção, armazenamento e distribuição.  

Nos SF do HB, o setor dos gases medicinais tem dois armazéns distintos: um armazém 

interior e um armazém exterior. O primeiro é composto por rampas de N2O, C2O e O2 bem como 

garrafas de transporte de diversos gases medicinais.  

Todos os gases medicinais fornecidos por rede interna de gases têm fonte principal, reserva 

e emergência. Estes são identificados pela cor da ogiva (ANEXO XXXIV), quer estejam numa rampa 

quer sejam garrafas de transporte. 

A disponibilização dos gases medicinais pode ocorrer através de uma rede de canalização 

iniciada no seu local de armazenamento até ao terminal do doente. Cada tomada terminal tem a cor 

correspondente ao gás que acondiciona. Podem ainda ser utilizadas garrafas individuais de menor 

tamanho que possibilitam a mobilização de doentes entre serviços.  

O FH tem a função de gerir as existências de gases, verificar e debitar pedidos dos SC e 

encomendar as quantidades necessárias. Diariamente, existe a reposição do stock de garrafas de 

5L O2, o AO verifica o nível de O2 das garrafas e consoante esse registo é resposta a quantidade 

necessária para atingir o stock máximo. (ANEXO XXXV)  

O armazém exterior é composto por 3 reservatórios criogénicos e quando estes atingem 

metade da sua capacidade é realizado um pedido à Praxair para que ocorra o seu enchimento. 

Apesar de haver um controlo rigoroso através do sistema informático da Praxair, é da 

responsabilidade do FH verificar regularmente a área exterior dos gases medicinais e retificar se 

existe ou não algum alarme. Caso isso aconteça, a Praxair desloca-se diretamente ao local para 

resolver o problema.  

No armazém exterior, também existem misturadores para a produção de ar medicinal e este 

processo é realizado de forma automática conforme as especificações. Este sistema possui a 

vantagem de possibilitar a análise contínua dos níveis de oxigénio.  

Diariamente, são realizadas duas verificações dos níveis e alarmes de gases medicinais e 

registados em formulário próprio. (ANEXO XXXVI) 

Durante o período de estágio, consegui observar o circuito dos gases medicinais, assim 

como a produção de ar medicinal.  
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6. Produção de medicamentos 

 

6.1. Fármacos Citotóxicos 

No HB, existe uma área de produção de fármacos citotóxicos administrados no Hospital de 

Dia Oncológico (HDO). Estes medicamentos são utilizados apenas em ambiente hospitalar uma vez 

que tem uma curta margem terapêutica e são passíveis de contaminar tanto o utente como o 

operador, desta forma o seu manuseamento exige cuidados especiais.  

 As instalações da zona de preparação de citotóxicos têm características diferentes das 

restantes áreas dos SF, uma vez que é constituída por uma área de produção e uma área de apoio 

à produção. Para além destas, existe ainda uma antecâmara entre as duas áreas anteriores que 

serve para o operador se equipar antes de entrar na chamada zona limpa.  

 Na área de apoio à preparação, é feita uma verificação da validação da prescrição e quando 

tudo está em conformidade, é efetuado o registo informático do doente e impresso um mapa de 

produção e rótulos. Estes vão servir como base para a preparação dos tabuleiros com todo o 

material necessário à produção de determinada prescrição. (ANEXO XXXVII) 

 No final é feito o débito ao doente de todos os fármacos e/ou soros do mapa de produção. 

Após a sua preparação, os citotóxicos devem ser identificados por um rótulo, que especifica o nome 

do doente, fármaco, dosagem, solução de diluição, via de administração, data de preparação e a 

validade da preparação. É ainda da responsabilidade do FH a verificação da conformidade dos 

rótulos e existência de avisos com as seguintes inscrições: “frio” e “citostáticos”. O transporte das 

preparações para o HDO é efetuado em sacos térmicos e a conformidade entre o medicamento 

preparado e o mapa de produção é mais uma vez verificado pelo FH e enfermeiro responsáveis. 

A área de produção está equipada com uma câmara de fluxo laminar vertical (CFLV) e todas 

as operações realizadas devem ser feitas por dois operadores, em que um está encarregue da 

preparação enquanto outro é responsável pela verificação das ações do primeiro. 

Todas as operações devem ser submetidas a uma dupla verificação, para evitar erros de 

preparação. Desta forma, devem ser confirmados os lotes dos medicamentos, a sua dosagem e 

todas as ações realizadas na CFLV. 

  A garantia de qualidade destes produtos farmacêuticos exige a implementação de um 

conjunto de regras que devem ser cumpridas. 

O manuseamento de medicamentos citotóxicos pode ser realizado por farmacêuticos e/ou 

TDT, que devem estar equipados com uma farda adequada, máscara, touca, bata descartável, 

proteção de sapatos e luvas. Os operadores que entrem na área de produção devem ainda equipar-

se com um segundo par de luvas, uma touca e máscara e proceder a uma segunda desinfeção das 

mãos. Da mesma forma, todo o material que entra na área de produção passa através de um transfer 

e deve ser posteriormente desinfetado com álcool a 70% antes de entrar na CFLV. 

As instalações e os equipamentos são higienizados e desinfetados. Assim, o controlo dos 

níveis de contaminação microbiológica e da manutenção das condições de assepsia é feito com 

recurso a placas de contacto com agar-agar e placas de gelose de sangue para o teste da 

contaminação das luvas.  
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A nossa passagem pela área de produção de citotóxicos teve a duração de um dia, no 

entanto conseguimos observar a emissão dos mapas/rótulos, a preparação dos tabuleiros e a 

verificação da conformidade dos mesmos. Da mesma forma, assistimos à preparação dos fármacos 

citotóxicos, ao procedimento de verificação da contaminação do ar e a desinfeção da sala e dos 

equipamentos.  

 

6.2. Nutrição Parentérica 

A Nutrição Parentérica (NP) é assegurada pelo Hospital CUF Descobertas (HCD), pois o 

HB não possui estrutura física adequada para a preparação de bolsas de NP. Para além das bolsas 

standard, existem bolsas individualizadas de acordo com as necessidades do neonato segundo 

prescrição médica. O pedido das bolsas é feito por via eletrónica. 

A prescrição das bolsas de NP é validada nos SF do HCD, que após a sua preparação são 

enviados para os SF do HB. O HCD é responsável por garantir a integridade das mesmas e a 

manutenção das condições adequadas de temperatura até á sua receção no HB. (ANEXO XXXVIII) 

A validação da prescrição de preparações parentéricas individualizadas do serviço de 

Neonatologia deve ter em atenção o cumprimento das guidelines em vigor, a compatibilidade entre 

os componentes e a existência de situações de desidratação, acidose metabólica e insuficiência 

renal ou hepática no neonato. A estabilidade e a adequação do tipo de componentes à via de 

administração são também fatores essenciais na validação destas prescrições. A escolha da via de 

administração, central ou periférica, é feita através do valor de osmolaridade da preparação. Assim, 

no caso de uma administração periférica, a osmolaridade não pode ultrapassar os 800 mOsm. 

Importante ainda referir que, uma prescrição para administração por via central deve incluir 

heparina com o objetivo de prevenir a obstrução do cateter por formação de coágulos.  

Sob supervisão do FH responsável pelo serviço de neonatologia, tive oportunidade de 

validar uma prescrição para uma bolsa parentérica. 

 

6.3. Formas Farmacêuticas Estéreis 

A Unidade de produção de estéreis do HB ainda não se encontra operacional, desta forma 

apenas consegui observar as suas instalações. Com o objetivo de contactar com o tema foi-me 

proposto a realização de um trabalho, sobre os requisitos de produção de estéreis a nível hospitalar. 

 

6.4. Preparações de formas farmacêuticas não estéreis 

A nível hospitalar a preparação de formas farmacêuticas não estéreis assegura a existência 

de medicação que necessita de um ajuste posológico e por outro lado permite uma individualização 

da terapêutica em populações especiais como crianças, idosos e doentes oncológicos.  

Desta forma, são feitas preparações farmacêuticas que se destinam à sua utilização em 

doentes específicos ou à sua inclusão no stock dos SC para posterior administração. 

Na preparação destas formulações o FH é responsável pela elaboração e revisão das fichas 

técnicas de produção, pela preparação e/ou supervisão das etapas de produção da formulação e 

pelo controlo de qualidade do produto acabado.  
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Na ficha de preparação do manipulado é registado a composição qualitativa e quantitativa 

da formulação, o número de lote e validade das matérias-primas. A descrição detalhada da técnica 

e a cópia do rótulo são também indicados. A preparação da formulação é realizada por dois 

profissionais e podem ocorrer duas situações possíveis: a realização da formulação por dois FH ou 

por um FH e um TDT. Desta forma enquanto um dos profissionais fica responsável pela execução 

técnica, o outro fica incumbido de validar o processo. No final ambos os profissionais devem assinar 

os campos respetivos às suas funções na ficha de preparação. No final da preparação, o produto 

deve ser devidamente acondicionado e rotulado com indicação das condições de conservação. 

Após o débito das matérias-primas, o medicamento manipulado pode ser entregue ao SC 

requerente. (ANEXO XXXIX) 

O enquadramento legal dos medicamentos manipulados é feito pela Portaria n.º 594/2004 

de 2 de junho – “Boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em 

Farmácia de Oficina e Hospitalar” – e pelos Decretos-Lei n.º 90/2004 de 20 de abril e n.º 95/2004 

de 22 de abril. 10 

 

7. Hospital de Dia Oncológico 

O HDO do HB permite o acesso dos utentes a tratamentos de quimioterapia. Por forma a 

aumentar a comodidade destes utentes, existe neste serviço uma farmácia de ambulatório sob a 

responsabilidade de um FH que garante a distribuição do regime terapêutico dos mesmos.  

O bom funcionamento do HDO exige um estreito relacionamento entre todos os profissionais 

envolvidos. Assim, a equipa médica é responsável pela prescrição do regime terapêutico de acordo 

com protocolos de quimioterapia para a neoplasia em questão. No entanto, a validação desta 

prescrição é da responsabilidade do FH que deve ter em atenção a adequação do protocolo 

quimioterápico ao diagnóstico e às características do doente como a altura, o peso e a superfície 

corporal. Para além disto, é essencial verificar a adequação da via de administração, tempo de 

perfusão e diluição dos fármacos. Caso seja detetado alguma discrepância, O FH deve reunir com 

o médico responsável por forma a detetar a causa da mesma.  

O FH acumula ainda outras funções como a conferência da integridade da medicação 

preparada nos SF e uma nova verificação da medicação dispensada em relação ao mapa de 

produção. Para tal, o FH deve tomar medidas de proteção individual como o uso de bata e luvas 

descartáveis. No momento da receção dos medicamentos citotóxicos, deve ainda assinar um 

documento de registo de entrega. 

A quimioterapia oral é também dispensada em regime de ambulatório em quantidade 

suficiente até à próxima sessão de quimioterapia e é realizado o débito ao doente. 

Durante o meu tempo no HDO assisti à cedência da quimioterapia oral ao doente e de 

quimioterapia intravenosa ao enfermeiro, verifiquei a conformidade das preparações citotóxicas, 

assisti à validação de prescrições médicas e tive ainda a oportunidade de reunir com uma médica 

para avaliar a causa de uma inconformidade num protocolo quimioterápico. 
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8. Reembalagem 

A reembalagem das formas farmacêuticas orais é essencial em situações de necessidade 

de fracionamento de comprimidos para adequação da dosagem ou apresentação do medicamento 

em embalagem multidose. Em caso de fracionamento deve ser assegurada a qualidade do 

medicamento através da garantia de que o perfil farmacocinético e farmacodinâmico não é afetado. 

Nesta operação é utilizado o FDS® que, de acordo com o pedido informático ou manual, 

dispensa as formas farmacêuticas orais em doses individuais devidamente embaladas e 

identificadas. Em cada embalagem deve constar a DCI, a dosagem, lote de fabrico e lote interno, 

assim como a data de reembalagem e prazo de validade que não deve ultrapassar um máximo 6 

meses.  

Este procedimento aumenta a segurança e eficácia da administração de formas 

farmacêuticas orais por garantir a adequação da medicação ao doente e facilitar a sua 

administração.  

 

9. Ensaios Clínicos 

A Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, regula a investigação clinica e abrange o regime de 

realização de ensaios clínicos com medicamentos de uso humano, decorrente da transposição da 

Diretiva n.º 2001/20/CE. De acordo com esta lei, o ensaio clínico define-se como “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”.11 

Os Ensaios Clínicos (EC) têm imensa importância económica e social, uma vez que 

permitem o desenvolvimento e lançamento no mercado de novos fármacos, assim como permite 

responder a questões científicas importantes para tratar ou prevenir doenças. Por forma a evitar o 

comprometimento dos resultados, este deve ser um processo sujeito a um maior rigor no registo de 

procedimentos e monitorização.  

O sucesso de um EC pressupõe o envolvimento de vários profissionais de saúde, em 

equipas multidisciplinares, que garantem o cumprimento dos parâmetros do ensaio. Tome-se como 

exemplo, a administração correta do regime farmacoterapêutico, o registo de reações adversas ou 

o cumprimento dos requerimentos éticos.  

As Boas Práticas Clínicas são um conjunto de regras internacionalmente reconhecidas, que 

devem ser cumpridas por todos os intervenientes no estudo e que inclui o promotor, monitor, 

investigador, FH, auditor, entidades regulamentares e participantes desde a sua conceção até à 

publicação e revisão dos resultados.11 

O FH garante a segurança e eficácia do circuito do medicamento experimental. Desta forma, 

é responsável pela receção, armazenamento, dispensa e verificação dos medicamentos de um EC. 

No momento da receção da medicação, o farmacêutico confirma a identificação da medicação, a 
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quantidade, lote e respetivo prazo de validade, assim como a integridade das embalagens e 

cumprimento das condições de temperatura no transporte. O arquivo e registo da medicação nos 

formulários do estudo são também da responsabilidade do FH. Na etapa de armazenamento as 

condições de humidade e temperatura ideais devem ser garantidas. Para o efeito, o armazenamento 

é efetuado em salas de acesso restrito. A dispensa do medicamento experimental exige o 

preenchimento de um formulário específico do EC em questão. O FH deve ainda fornecer a 

informação relativa à preparação, administração e conservação da medicação. As devoluções são 

também da responsabilidade do FH que verifica e regista a medicação entregue pelo utente. Esta é 

posteriormente acondicionada até que o monitor ordene a sua recolha. (ANEXO LX)  

Para que um medicamento possa ser aprovado, a informação obtida através dos ensaios 

clínicos deve ser devidamente monitorizada e documentada e os resultados devem ter alguma 

vantagem relativamente à terapêutica já instituída ou mostrar provas inquestionáveis sobre a 

eficácia de um novo tratamento.  

Assim, a aprovação de um EC exige a avaliação da Comissão de Ética para a Investigação 

Clínica (CEIC) que assegura a proteção dos direitos, segurança e bem-estar de todos os 

participantes. A autorização do Infarmed, da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e 

dos Órgãos de Administração e Gestão do Hospital onde será realizado o estudo também é 

requerida. 

 

10. Farmacovigilância  

O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) tem como objetivo identificar, avaliar e 

prevenir reações adversas a medicamentos, contribuindo deste modo para a proteção dos doentes 

e da saúde pública. Por outro lado, assegura o cumprimento de critérios qualidade, segurança e 

eficácia do medicamento e contribui para a implementação de medidas de minimização e 

comunicação do risco. O SNF está legislado pelo Decreto-Lei n.º 242/2002, de 5 de Novembro e 

desempenha um papel importante na recolha e avaliação de informação sobre uma Reações 

Adversa a um Medicamento (RAM). 12 

O SNF é constituído pelo departamento de farmacovigilância do Infarmed, as Unidades 

Regionais de Farmacovigilância (URF); todos os profissionais de saúde; os titulares de Autorização 

de Introdução no Mercado (AIM) e os doentes.  

A suspeita de uma RAM por parte dos profissionais de saúde sejam eles médicos, enfermeiros 

ou farmacêuticos deve ser notificada e enviada à URF correspondente.  

 

11. Desenvolvimento de um tema - Nutrição Entérica  

Existe uma crescente consciencialização acerca da importância da alimentação entérica e 

da sua adequação a possíveis insuficiências orgânicas, patologias ou deficiências ao nível do aporte 

energético. Para complementar os seus conhecimentos sobre este tema, os restantes profissionais 

de saúde veem no farmacêutico uma fonte fidedigna de informação, que podem utilizar para uma 

prescrição destas formulações mais segura e adequadas às necessidades individuais de cada 

utente. 
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Desta forma, a nossa orientadora propôs o desenvolvimento deste tema no sentido de 

enriquecer a nossa formação e capacitar-nos para a resolução de desafios referentes à nutrição 

entérica.  

O desenvolvimento deste tema foi realizado através de uma apresentação power point que 

pode ser consultada no ANEXO XL.
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Anexos 

ANEXO I – Localização e Organização dos SF do HB. 
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ANEXO II – Organograma dos SF do HB. 
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ANEXO III – Estrutura de gestão do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções 

e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) 
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ANEXO IV – Nota de Encomenda  
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ANEXO V – Validação das Notas de Encomenda 
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ANEXO VI – Autorização de utilização especial (AUE) 
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ANEXO VII – Exemplo de um Pedido Semanal 
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ANEXO VII – Quadro da Distribuição Clássica 
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ANEXO IX - Pyxis® nos SF 
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ANEXO X – Quadro de Pedidos Urgentes 
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ANEXO XI – Exemplo de uma Prescrição   

 
 

 



 

31 
 

ANEXO XII – Mapa de Distribuição de Medicamentos   
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ANEXO XIII – Impresso de conferência das gavetas de DDDU. 
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ANEXO XIV – Kardex® 
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ANEXO XV – Carrinho com as gavetas da DDDU. 



 

35 
 

ANEXO XVI – FDS® 
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ANEXO XVII – Embalagem individual preparada pelo FDS® 
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ANEXO XVIII – Zona de devolução dos medicamentos não administrados na DDDU 
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ANEXO XIX – Regimes excecionais de comparticipação em ambiente hospitalar  
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ANEXO XX - Pedido de autorização de dispensa de medicamentos em regime de 

ambulatório pelos serviços farmacêuticos 
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ANEXO XXI – Prescrição Eletrónica 
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ANEXO XXII – Cartão de Identificação do doente   
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ANEXO XXIII – Menu do registo de consumos em ambulatório 
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ANEXO XXIV – Comprovativo de dispensa 
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ANEXO XXV – Termo de Responsabilidade 
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ANEXO XXVI - Formulário de autorização de prescrição da talidomida 
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ANEXO XXVII – Exemplo de um Certificado de Análise dos Hemoderivados  
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ANEXO XXVIII – Exemplo de um Certificado de Autorização de Lote 
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ANEXO XXIX – Exemplo de Documento de Requisição/Distribuição/Administração 

Via Farmácia e Via Serviço 
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ANEXO XXX – Anexo X utilizado na requisição de MEP pelos SC 
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ANEXO XXXI – Cofres de armazenamento dos MEP 
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ANEXO XXXII – Gestão de stock dos MEP por método de kanban 
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ANEXO XXXIII – Anexo VII  
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ANEXO XXXIV – Exemplos de cores de ogivas  
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ANEXO XXXV – Contagem de Garrafas de Oxigénio 5L Oxipra nos SC  
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ANEXO XXXVI – Exemplo de verificação dos Níveis de Gases Medicinais 
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ANEXO XXXVII – Mapa de Produção de Citotóxicos  
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ANEXO XXXVIII – Prescrição de nutrição parentérica em neonatologia, rótulos e 

ficha de preparação 
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ANEXO XXXIX – Ficha de preparação do medicamento manipulado 
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ANEXO XL – Circuito do medicamento experimental  
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ANEXO XLI – Apresentação sobre o tema nutrição entérica 
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