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Resumo 

 

A unidade curricular Estágio representa o final dos cinco anos do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas. Esta permite que o estudante aplique os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso, possuindo uma extrema importância como 

preparação para o exercício futuro da profissão, tendo em conta que a área de farmácia 

comunitária é aquela com maior saída profissional. 

O farmacêutico comunitário tem um papel essencial relativamente à saúde da 

população, uma vez que geralmente é o último profissional de saúde com quem os utentes 

contactam antes de utilizarem os medicamentos. Assim, todas as informações que o 

farmacêutico lhes transmite são importantes para que a terapia seja aplicada corretamente 

e para evitar reações adversas e interações medicamentosas, aumentar a adesão à 

terapêutica, etc. O farmacêutico é, portanto, visto pela população, não só como vendedor 

de medicamentos, mas também como um profissional acessível e dotado de grande 

conhecimento prático e científico a quem regularmente recorrem para obter informações 

relacionadas com a saúde. O estágio em farmácia comunitária é muito importante para que 

os estudantes contactem com esta realidade e adquiram prática e conhecimentos 

essenciais. 

O meu estágio em farmácia comunitária foi realizado na Farmácia Vitória, em 

Guimarães. O presente relatório encontra-se dividido em duas partes: Parte 1 – Atividades 

desenvolvidas no estágio e Parte 2 – Temas desenvolvidos ao longo do estágio. Na 

primeira parte descreverei o funcionamento da Farmácia Vitória e os tipos de produtos de 

saúde aí disponíveis, assim como todas as atividades que tive a oportunidade de realizar 

ao longo do estágio, como a receção e acondicionamento de encomendas, a determinação 

da pressão arterial e de parâmetros bioquímicos e a dispensa de medicamentos. Na 

segunda parte, apresentarei os projetos que desenvolvi ao longo do estágio. O primeiro 

está relacionado com a utilização responsável dos antibióticos e visa chamar a atenção da 

população para a problemática crescente da resistência aos antibióticos, aumentando a 

sua consciencialização acerca do assunto e o seu contributo para a luta contra o mesmo. 

O segundo projeto foi desenvolvido em conjunto com o meu colega Tiago Macedo e 

consistiu numa apresentação oral acerca do tema “Higiene das mãos e higiene oral na 

criança”, realizada numa escola primária. Por fim, desenvolvi um terceiro projeto acerca da 

Homeopatia para transmitir aos funcionários da Farmácia Vitória os conhecimentos mais 

importantes e úteis acerca desta terapêutica e dos medicamentos homeopáticos 

disponíveis na Farmácia Vitória. 
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Lista de abreviaturas 

 

 

AB Antibiótico 

CHAA Centro Hospitalar do Alto Ave 

CNP Código Nacional de Produto 

DL Decreto-Lei 

DT Diretora técnica 

eDNA Ácido desoxirribonucleico extracelular 

FEFO First expired, first out 

FF Forma farmacêutica 

FV Farmácia Vitória 

MNSRM Medicamento não sujeito a receita médica 

MSRM Medicamento sujeito a receita médica 

OMS Organização Mundial de Saúde 

PA Pressão arterial 

PVF Preço de venda à farmácia 

PVP Preço de venda ao público 

SA Substância ativa 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

STS Still the Same 
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Parte 1 – Atividades desenvolvidas no estágio 

 

 1. Organização da Farmácia Vitória  

 1.1 Estágio na Farmácia Vitória 

 O meu estágio curricular em farmácia comunitária decorreu na Farmácia Vitória 

(FV) e teve a duração de três meses (entre 1 de maio e 31 de julho de 2017). Durante este 

tempo, realizei diversas tarefas, como consta no seguinte cronograma: 

 

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

 Maio Junho Julho 

Reposição de stocks    

Conferência e receção de encomendas    

Etiquetagem e armazenamento de produtos    

Organização do receituário    

Preparação e entrega de encomendas de entidades que 

possuem protocolos com a FV 
   

Participação em formações    

Observação de atendimento ao público    

Atendimento ao público    

Determinação da pressão arterial (PA) e parâmetros 

bioquímicos 
   

Idealização dos projetos a desenvolver    

Desenvolvimento dos projetos I e II    

Desenvolvimento do projeto III    

 

 1.2 Localização 

 A FV pertence ao grupo Still the Same (STS), do qual fazem também parte a 

Farmácia Porto no Porto, a Farmácia Coimbra em Coimbra, a Farmácia Maio em Leiria, a 

Farmácia do Fórum no Montijo e a Farmácia Baptista em Faro. 

 A FV abriu ao público em 2009 e localiza-se em Guimarães, no centro comercial 

GuimarãeShopping (Alameda Doutor Mariano Felgueiras, freguesia de Creixomil). Este é 

um centro comercial de grande afluência, localizado numa zona central da cidade. Para 

além disso, situa-se perto do Centro Hospitalar do Alto Ave (CHAA), do recinto onde se 

realiza semanalmente a feira e da central de camionagem de Guimarães. Assim, esta 

farmácia recebe diariamente um apreciável número de clientes muito diversificados. 
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 1.3 Horário de funcionamento 

 A FV inicia o seu funcionamento diário uma hora mais cedo que as restantes lojas 

do GuimarãeShopping e encerra-o uma hora mais tarde, permitindo que esteja disponível 

para um maior número de utentes. Assim, o horário de funcionamento é o seguinte: 9-23h 

de segunda a quinta-feira, 9-24h às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado e 9-22h 

aos domingos e feriados.  

 De dez em dez dias, a FV faz serviço, mantendo-se aberta durante 24 horas.  

 

 1.4 Espaço físico 

 Como disposto no artigo 28º do Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de agosto, a 

FV está devidamente sinalizada com o símbolo de cruz verde, na face da farmácia voltada 

para o exterior do centro comercial. Durante a noite, quando a farmácia está de turno, este 

símbolo encontra-se iluminado. Para além disso, e como descrito no mesmo DL, a FV está 

sinalizada com o vocábulo “Farmácia”, que se encontra no lado da farmácia voltado para 

o interior do centro comercial1. 

 A FV tem dois pisos divididos em várias secções para a realização de diferentes 

tarefas, tendo como objetivo a otimização do trabalho e serviços prestados pelos 

funcionários da farmácia.  

 É pelo piso inferior, pelo lado voltado para o interior do GuimarãeShopping, que se 

dá o acesso dos clientes à FV. Esta farmácia possui uma extensa montra e a sua entrada 

é grande e não possui degraus, rampas ou qualquer outro elemento que dificulte o acesso 

dos clientes ao seu interior. Junto à entrada existe uma balança e um aparelho que entrega 

senhas dos tipos A - atendimento geral, B – atendimento prioritário e C – reservas, para 

facilitar a organização do sistema de atendimentos. A área de atendimento é ampla e 

contém nove balcões, assim como estantes onde estão expostos vários produtos de 

dermocosmética, puericultura e alimentação infantil, essencialmente. Por detrás dos 

balcões de atendimento estão expostos vários produtos de venda livre, como suplementos 

alimentares, produtos sazonais e dermocosméticos. É também nesta zona que se 

encontram as duas saídas do robot que entrega medicamentos e um frigorífico.  Neste piso 

existe também uma casa-de-banho destinada à utilização pelo pessoal da FV e uma sala 

que é utilizada para a prestação de vários cuidados de saúde (como a medição da PA e de 

parâmetros bioquímicos e a administração de injetáveis), rastreios e formações destinadas 

à equipa da FV. Ainda no piso inferior, no lado voltado para o exterior do centro comercial, 

existe uma porta para acesso dos funcionários e dos estafetas de entregas de 

encomendas. Ao lado desta porta encontra-se um postigo, onde são realizados os 

atendimentos que ocorrem nos dias de serviço fora do horário habitual de funcionamento 

da farmácia. 



Relatório de Estágio  Ana Francisca Moreira da Silva 

3 
 

 No piso superior existe uma área de receção e verificação de encomendas e 

armazenamento de alguns dos medicamentos, uma área ocupada pelo robot e respetivo 

espaço de armazenamento, um laboratório, um gabinete administrativo e uma área de 

vestuário e descanso do pessoal. 

 

 1.5 Recursos humanos 

 A FV conta com uma vasta e jovem equipa de funcionários. A Dra. Álea Ferreira 

assume a função de diretora técnica (DT) e, em casos de sua ausência ou impedimento, é 

atribuído à Dra. Marta Leite o papel de farmacêutica substituta, cumprindo, assim, o 

disposto no artigo 20º do DL n.º 307/2007, de 31 de agosto1. 

 A equipa é constituída, no total, por 11 farmacêuticos, 10 técnicos de farmácia, dois 

auxiliares de farmácia e uma representante comercial. 

 

1.6 Sistema informático 

 O sistema informático utilizado pela FV é o Sifarma 2000®, que foi criado pela Glintt® 

e é empregue pela Associação Nacional de Farmácias. Este é um software completo, 

sendo uma ferramenta de gestão útil para as atividades administrativas, de back-office e 

de marketing, para além de apresentar informação científica extremamente proveitosa para 

os farmacêuticos e técnicos durante a dispensa de medicamentos e o aconselhamento 

farmacêutico. 

 

 2. Fontes de informação 

 Como definido no artigo 37º do DL nº 307/2007, de 31 de agosto, a FV tem à 

disposição dos farmacêuticos e técnicos várias fontes de informação, nomeadamente a 

Farmacopeia Portuguesa mais atualizada e a mais recente edição do Prontuário 

Terapêutico e do Formulário Galénico Português1. Isto permite que os funcionários tenham 

acesso, sempre que necessário, a dados sobre indicações, contraindicações, interações, 

posologia e precauções de utilização dos vários medicamentos2.  

 

 3. Encomendas e aprovisionamento  

3.1 Realização de encomendas 

 A FV trabalha essencialmente com cinco fornecedores: Alliance Healthcare (o 

principal fornecedor), OCP Portugal, Empifarma, Proquifa e Plural. As encomendas são 

realizadas a cada fornecedor tendo em conta os benefícios económicos resultantes para a 

farmácia, a periodicidade de entrega das encomendas e a capacidade de resposta do 

fornecedor a devoluções e reclamações. 
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 Diariamente é proposta pelo Sifarma uma lista de produtos a encomendar a cada 

fornecedor baseada nas vendas realizadas e no stock atual de cada produto 

comparativamente ao respetivo stock máximo definido. Ou seja, para cada produto existe 

um stock máximo e um stock mínimo que a farmácia deve possuir. Quando o stock atual 

de um produto é inferior ao stock mínimo, é proposta a encomenda de determinada 

quantidade desse produto, para perfazer o stock máximo. Estes valores de stock máximo 

e mínimo são definidos consoante a rotatividade do produto, a sazonalidade, as 

prescrições médicas habituais e as campanhas publicitárias em vigor. A lista proposta de 

produtos a encomendar é depois avaliada manualmente por um farmacêutico e ajustada 

consoante as necessidades e a gestão financeira, sendo depois enviada ao fornecedor. 

 Para além destas encomendas, são também realizadas ao longo do dia várias 

encomendas instantâneas pelo Sifarma e encomendas por telefone. Estes tipos de 

encomendas são efetuadas quando clientes necessitam de produtos que a farmácia não 

possui em stock no momento. 

 Podem ainda ser realizadas encomendas diretamente aos laboratórios 

farmacêuticos em casos especiais, como quando existem bonificações pela encomenda 

de grandes quantias de produtos. 

 

3.2 Receção de encomendas 

 Quando chegam encomendas à farmácia, a pessoa que faz a sua receção deve 

conferir se estão em conformidade, assegurando-se de que não ocorreu nenhuma troca e 

não falta nenhuma caixa. 

 As encomendas são sempre acompanhadas da respetiva fatura ou guia de 

remessa, num documento original e um duplicado. A fatura contém várias informações: 

identificação do fornecedor (nome, morada e número de contribuinte), identificação do 

destinatário, número da fatura, valor bruto e total da encomenda, produtos encomendados 

e respetivos dados (Código Nacional de Produto (CNP), quantidade encomendada, 

quantidade enviada pelo fornecedor, preço de venda à farmácia (PVF), imposto de valor 

acrescentado (IVA), preço de venda ao público (PVP), lote e, quando aplicável, quantidade 

bonificada). Por vezes, alguns dos produtos encomendados não são enviados pelo 

fornecedor. Se assim for, no final da fatura é feita uma referência a estes produtos, 

acompanhada da justificação para não terem sido entregues. Geralmente isto acontece 

porque o produto está esgotado ou rateado, foi pedido a outro armazém, etc. 

 Após a receção da encomenda, dá-se a organização das faturas e o 

armazenamento dos produtos termossensíveis, que são entregues em contentores de 

produtos de frio devidamente identificados. De seguida, procede-se à receção da 

encomenda no sistema informático. Quando se trata de uma encomenda realizada através 
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do Sifarma, esta já se encontra registada no sistema, ao contrário das encomendas 

realizadas por telefone, que têm ainda se ser criadas no sistema, antes de serem 

rececionadas. Posto isto, deve-se então abrir no software a encomenda e registar, um a 

um, os códigos de barras de todos os produtos. Para além disso, é necessário conferir se 

as quantidades enviadas correspondem às quantidades recebidas e se o estado das 

embalagens é adequado, para além da verificação do PVF, PVP e eventuais bonificações 

dos vários produtos. Quando já estiverem registados todos os produtos, é necessário 

verificar se o preço que consta na fatura é igual àquele apresentado pelo software. Se 

assim for, a receção da encomenda pode ser finalizada. Depois de finalizar a receção, se 

existirem produtos que foram pedidos diretamente ao fornecedor através do Sifarma mas 

não foram enviados, estes são apresentados numa lista, que pode ser enviada para o 

INFARMED. 

 É ainda de salientar que as encomendas que contêm medicamentos 

estupefacientes ou psicotrópicos são acompanhadas, para além da fatura, de duas folhas 

de requisição (um original e um duplicado) onde constam os dados presentes na fatura. 

Estas devem ser assinadas e carimbadas pela DT/farmacêutico responsável, sendo depois 

armazenadas durante três anos. 

 No final, as faturas duplicadas são armazenadas na farmácia, divididas em função 

do fornecedor, e as faturas originais são agrupadas e enviadas para o departamento de 

contabilidade, constituindo um ponto muito importante da gestão financeira da farmácia.  

 

3.3 Armazenamento 

 Em qualquer farmácia, o correto armazenamento dos produtos é um ponto 

importante para facilitar a sua dispensa e permitir uma boa gestão financeira, na medida 

em que impede situações de negligência durante a procura de produtos em stock. Nos 

locais de armazenamento devem ser mantidas as condições de luz, temperatura e 

humidade adequadas para garantir a qualidade, segurança e eficácia dos produtos 

farmacêuticos. 

 Na FV aplica-se o princípio FEFO (“First Expired, First Out”, o que significa “primeiro 

a expirar, primeiro a sair”) para o armazenamento dos produtos. Isto consiste em tornar 

mais acessíveis os produtos que têm prazos de validade mais curtos em detrimento 

daqueles com prazos de validade mais longos, colocando-os mais à frente. Assim, são 

dispensados primeiro os produtos com validade mais curta, de forma a minimizar 

desperdícios e custos desnecessários3. 

 Os diversos medicamentos e restantes produtos farmacêuticos são armazenados 

em diferentes locais, conforme vários critérios. 
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 No geral, os produtos de dermocosmética e higiene corporal, alimentação infantil, 

puericultura e suplementos alimentares, assim como alguns outros medicamentos de 

venda livre, nomeadamente produtos sazonais com grande rotatividade, são armazenados 

em vários lineares localizados na área de dispensa, para que estejam mais visíveis e 

acessíveis aos clientes. 

 No entanto, a maioria dos medicamentos estão armazenados no robot. Este recolhe 

os produtos pedidos e entrega-os, através de rampas espirais, na zona de atendimento. 

Para armazenar os produtos no robot, é utilizado um sistema em que se começa por 

introduzir no computador a data de validade, a quantidade e o código de barras do produto 

a armazenar. De seguida, coloca-se o produto num tapete rolante, para que este seja 

recolhido por um braço automático, que o transfere para o respetivo local de 

armazenamento. Existe uma funcionalidade (VidCap) que analisa a embalagem, 

verificando se se trata do produto correto, alertando o utilizador em caso contrário. Esta 

tecnologia permite que o armazenamento e dispensa dos produtos sejam mais rápidos, 

para além de fornecer um controlo mais eficaz dos prazos de validade, stocks e condições 

de armazenamento. As principais desvantagens consistem no facto de, por vezes, os 

braços do robot causarem danos nas embalagens e de o acesso aos produtos 

armazenados ser mais difícil, em caso de falha do sistema robotizado. Para além disso, o 

número de embalagens do mesmo produto que pode ser armazenado neste local é 

limitado, sendo que os excessos têm de ser armazenados em prateleiras, por ordem 

alfabética. Não são armazenados no robot os medicamentos demasiado grandes e aqueles 

cujas embalagens são sensíveis e passíveis de perder a sua integridade ao cair para a 

área de dispensa, como xaropes e medicamentos armazenados em ampolas de vidro ou 

saquetas. Nestes casos, o armazenamento dos produtos é feito em gavetas e estantes, 

por ordem alfabética. 

 Os produtos termossensíveis são armazenados em frigoríficos, cuja temperatura é 

controlada e se encontra entre os 2 e os 8ºC. 

 Por fim, os estupefacientes e psicotrópicos são armazenados, por ordem alfabética, 

numa gaveta localizada no gabinete administrativo. Assim, o acesso a estes é mais difícil, 

permitindo um maior controlo da sua dispensa, como definido pelo DL nº 15/93, de 22 de 

janeiro4.  

 Em todas estas áreas de armazenamento existem termohigrómetros que são 

verificados semanalmente, para garantir que a temperatura não ultrapassa os 25ºC e a 

humidade se encontra abaixo dos 60%. Para além disso, todos os produtos são 

armazenados ao abrigo da luz solar3.  
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 3.4 Controlo dos prazos de validade 

 O controlo dos prazos de validade é uma atividade fundamental para a gestão da 

farmácia e a otimização do serviço farmacêutico prestado. Devem ser escoados em 

primeiro lugar os produtos com menor prazo de validade, para evitar que existam produtos 

que atinjam o seu final de validade antes de serem vendidos. 

 Quando se procede à receção de uma encomenda, é registado o prazo de validade 

de cada produto recebido. A utilização do robot para armazenamento permite aumentar 

ainda mais o controlo das validades, uma vez que, sempre que se introduz um produto 

neste sistema, é necessário indicar a sua data de validade.  

 Todos os meses é fornecida pelo software uma lista dos produtos cuja validade 

termina nos seis meses seguintes, sendo as suas datas de validade verificadas 

manualmente. Aqueles com data de validade igual ou inferior a dois meses são retirados 

do stock e devolvidos aos respetivos fornecedores. Os restantes são escoados da melhor 

forma possível. No caso dos produtos de venda livre, principalmente produtos de 

dermocosmética, a FV costuma expor e aplicar descontos aos produtos em final de 

validade, como forma de promover a sua compra pelos utentes. 

 

 3.5 Devoluções 

 O processo de devolução de produtos aos respetivos fornecedores é delicado, 

representando um risco económico para a farmácia e devendo, portanto, ser evitado ao 

máximo. 

 Existem vários motivos possíveis para a devolução de um produto, como: produto 

mal faturado (preço/quantidade); produto não encomendado; produto não conforme 

(danificado); prazo de validade igual ou inferior a seis meses; prazo de validade expirado; 

a pedido do laboratório/INFARMED. 

 Se durante a receção de uma encomenda for detetada alguma destas situações, os 

produtos em causa são colocados de parte e é emitida, através do Sifarma uma nota de 

devolução, que é enviada ao fornecedor em causa, juntamente com o produto a devolver. 

Neste documento deve constar a identificação dos produtos a devolver e respetivos CNPs 

e quantidades, assim como a justificação da devolução e o número da fatura da 

encomenda em questão. 

 Tendo em conta a justificação da devolução, o fornecedor pode aceitá-la ou não. 

Se aceitar, pode devolver à farmácia o montante correspondente na forma de nota de 

crédito ou de produtos. Em caso contrário, os produtos são reenviados à farmácia, que por 

sua vez pode introduzi-los no seu stock, se o prazo de validade não estiver a terminar. 

Alternativamente, os produtos podem fazer parte das quebras de stock da farmácia, o que 

resulta em prejuízo para a mesma. 
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 4. Dispensa de medicamentos 

 O ato de dispensa de medicamentos está associado a uma grande 

responsabilidade, uma vez que estes produtos são utilizados para uma finalidade 

terapêutica definida e a sua toma em excesso ou defeito está associada a riscos por vezes 

graves. Assim, é necessário que os profissionais de farmácia possuam os conhecimentos 

científicos necessários e tenham consciência da responsabilidade que possuem.  

 A dispensa de medicamentos é muito mais complexa do que um simples ato de 

venda, devendo ser acompanhada de todas as recomendações necessárias para garantir 

a terapêutica adequada e, por conseguinte, a saúde e bem-estar do utente. Assim, existem 

algumas diretrizes que o farmacêutico deve seguir durante o atendimento ao utente. Deve 

adotar uma postura e um discurso adequado, por forma a que o utente se sinta à vontade 

para descrever os seus problemas de saúde e dúvidas. Para isso, é também importante 

cumprimentar sempre o utente, referindo-se a este pelo nome, quando possível, e ouvi-lo 

atentamente, mostrando interesse pelo que este tem a dizer e mantendo um diálogo 

privado. A linguagem deve ser adaptada ao utente em questão, com especial atenção no 

caso dos idosos e das pessoas com menor grau de literacia, que poderão ter maior 

dificuldade em compreender os termos técnicos. É de extrema importância, com especial 

atenção no caso dos pacientes polimedicados, que o farmacêutico seja esclarecedor e 

garanta que o utente compreendeu tudo sobre a sua terapêutica e respetiva posologia. 

Durante o atendimento, é importante demonstrar segurança nas informações e conselhos 

que presta. 

 Uma vez que o farmacêutico/técnico de farmácia é o último profissional de saúde 

com quem o utente tem contacto antes de utilizar os medicamentos, é essencial que todas 

estas diretrizes sejam cumpridas, para garantir que a terapêutica é aplicada corretamente 

e acompanhada, aquando das visitas do utente à farmácia. 

 

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

 Determinados medicamentos só podem ser vendidos na presença de uma receita 

médica, que funciona como forma de legitimar a dispensa do medicamento, garantindo a 

responsabilidade conjunta do médico, do profissional de farmácia e do utente. Segundo o 

artigo 114º do DL nº 176/2006, de 30 de agosto, são medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM) aqueles que preencham uma das seguintes condições5: 

 - Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância 

médica; 
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 - Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que 

se destinam; 

 - Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

 - Se destinem a ser administrados por via parentérica. 

 

 4.1.1 Receita médica 

 Atualmente existem três tipos de receitas médicas6: 

 -  Receitas manuais, que são redigidas à mão pelo médico prescritor; 

 - Receitas eletrónicas materializadas (ou seja, impressas). Estas podem ser 

renováveis, quando têm uma validade de seis meses após a prescrição, ou não renováveis, 

quando têm uma validade de 30 dias após a prescrição; 

 - Receitas eletrónicas desmaterializadas ou receitas sem papel, que são 

acessíveis e interpretáveis por equipamentos eletrónicos. 

 

 O objetivo atual é a completa desmaterialização do circuito de prescrição, dispensa 

e conferência de medicamentos. No entanto, este objetivo deverá ser atingido de forma 

progressiva, sendo que no presente ainda é permitida a prescrição sob o modelo manual, 

desde que se cumpra uma das quatro justificações previstas na lei: falência do sistema 

informático, inadaptação do médico prescritor, prescrição ao domicílio e outras situações 

até um máximo de 40 receitas por mês7. 

 O artigo 120º da lei nº 11/2012 de 8 de março define que a prescrição de um 

medicamento deve incluir obrigatoriamente a designação comum internacional da 

substância ativa (SA), forma farmacêutica (FF), dosagem, apresentação e posologia. A 

prescrição só pode incluir uma denominação comercial nos casos em que ainda não 

existam medicamentos genéricos equivalentes comparticipados ou numa das seguintes 

exceções: medicamento com margem/índice terapêutico estreito; reação adversa prévia; 

tratamento com duração superior a 28 dias. Nestes casos, o médico deve indicar expressa 

e claramente na receita qual a justificação8. 

 

 4.1.2 Análise e validação da receita médica 

 Durante a dispensa de medicamentos, o profissional de farmácia deve analisar a 

validade e autenticidade da receita, de forma a evitar ilegalidades. Para isso, deve 

confirmar nas receitas manuais e nas receitas eletrónicas materializadas os seguintes 

dados: 

1) Identificação do utente; 
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2) Local de prescrição; 

3) Identificação do médico prescritor; 

4) Subsistema de comparticipação dos medicamentos; 

5) Exceções (quando aplicável); 

6) Validade da receita; 

7) Assinatura do médico prescritor. 

 

 No caso das receitas eletrónicas desmaterializadas, só é necessário confirmar as 

alíneas 1), 5) e 6), dado que os restantes dados já se encontram automaticamente 

preenchidos e confirmados através da leitura do código da receita7.  

 

 4.1.3 Dispensa e aconselhamento farmacêutico 

 Após a verificação e validação da receita, dá-se a dispensa dos produtos, através 

de um procedimento que difere consoante o tipo de receita médica em causa. Quando se 

trata de uma receita manual, o profissional farmacêutico deve começar por recolher os 

medicamentos prescritos e introduzi-los um a um no sistema através da leitura do código 

de barras ou pela introdução manual de cada CNP. De seguida, deve selecionar o plano 

de comparticipação, introduzir o número da receita e fazer a leitura dos códigos do local de 

prescrição e do médico prescritor. Por fim, procede à verificação dos produtos 

dispensados, emite a fatura e imprime no verso da receita o documento de faturação. Este 

documento tem de ser assinado pelo utente ou seu representante, para que este assegure 

que recebeu os medicamentos que constam na receita e que lhe foram transmitidas 

algumas informações sobre a sua correta utilização, e também assinado e carimbado pelo 

farmacêutico. No caso das receitas eletrónicas, o procedimento é mais simples. Só é 

necessário introduzir os códigos da receita e a introdução dos medicamentos prescritos é 

automática. Assim, depois disto, apenas se faz a recolha dos medicamentos e respetiva 

verificação, com posterior emissão da fatura. Quando se trata de uma receita eletrónica 

materializada, é ainda necessário imprimir o documento de fatura no verso da receita, que 

deve ser assinado pelo utente. É importante referir que, no caso das receitas 

desmaterializadas, o utente pode adquirir os vários produtos prescritos em farmácias 

diferentes e em momentos diferentes7. 

 Durante a dispensa, o farmacêutico tem o dever de informar o cliente sobre qual é 

o medicamento mais barato, dentro dos que cumprem a prescrição. Assim, o utente tem o 

direito de optar por qualquer um dos medicamentos desse grupo homogéneo, sendo que 

a farmácia é obrigada a possuir sempre pelo menos três dos cinco medicamentos mais 

baratos do grupo homogéneo7. 
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 É ainda importante que o farmacêutico transmita ao utente todas as informações 

importantes acerca da posologia, contraindicações, cuidados a ter, reações adversas a que 

deve estar atento e outros conselhos importantes para a promoção do uso racional do 

medicamento e para que a farmacoterapia seja segura e eficaz. 

 Nos casos em que a farmácia não possui algum dos medicamentos prescritos e 

pretendidos pelo cliente, o Sifarma permite que se verifique durante o ato de dispensa se 

os habituais fornecedores da farmácia possuem esse produto e, em caso afirmativo, se 

realize uma reserva do mesmo. Assim, é emitido um talão de reserva que contém os dados 

do(s) medicamento(s) reservado(s) e do utente, para que este o(s) possa levantar mais 

tarde. 

 

 4.1.4 Regimes de comparticipação de medicamentos 

 O DL nº 97/2015, de 1 de junho define a criação do Sistema Nacional de Avaliação 

de Tecnologias de Saúde, que integra todas as entidades públicas e privadas da área da 

saúde, com o objetivo de maximizar os ganhos em saúde e a qualidade de vida dos 

cidadãos. Pretende-se, assim, proceder a uma alteração de paradigma no modo de 

utilização e aquisição das tecnologias da saúde, nomeadamente medicamentos e 

dispositivos médicos. Com este novo sistema, o regime de comparticipação de 

medicamentos sofreu algumas mudanças9. 

 Consoante o grupo e subgrupo terapêutico, o Estado comparticipa determinada 

percentagem do PVP, fixando-se um escalão para cada grupo de medicamentos. O regime 

de comparticipação pode ser geral ou especial. No caso dos reformados, o regime aplicado 

pode ser o geral ou, no caso de pessoas que recebem reformas de menor valor, especial. 

Existem ainda regimes de comparticipação especiais para determinadas patologias. 

Nestes casos, o médico deve indicar na receita qual o diploma, despacho ou portaria 

aplicável, para que se associe, durante a dispensa, a comparticipação devida.  

 O Estado é a entidade de comparticipação que abrange um maior número de 

utentes, no entanto existem outros sistemas de comparticipação. Assim, para facilitar a 

inserção do correto sistema de comparticipação durante a dispensa, o software apresenta 

uma lista de todos os sistemas de comparticipação, tendo o farmacêutico apenas que 

selecionar o sistema referido na receita. 

 

 4.1.5 Receituário  

 Para que a farmácia receba a percentagem do PVP correspondente à 

comparticipação dos medicamentos com receita médica que vendeu, deve organizar o 

receituário e enviá-lo às entidades competentes. Por esta razão, a gestão do receituário é 

um procedimento de grande importância económica para qualquer farmácia. 
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 Assim, na FV, todos os dias cada colaborador faz a revisão e validação das receitas 

em papel que dispensou, verificando se em todas elas constam os dados do utente (nome 

e número de beneficiário/utente), o sistema de comparticipação e eventuais diplomas ou 

exceções aplicáveis, a data de validade, a assinatura do médico, a assinatura e carimbo 

do farmacêutico dispensador e, no caso das receitas manuais, as vinhetas e carimbos 

necessários.  

 Posteriormente, procede-se à organização das receitas por organismo de 

comparticipação e por lote, sendo que cada lote é constituído por 30 receitas ordenadas 

numericamente. As receitas organizadas são então reencaminhadas para um farmacêutico 

que realiza uma segunda verificação, para minimização dos erros. 

 No final de cada mês, fecha-se os lotes e emite-se para cada um o respetivo 

Verbete de Identificação do Lote. Este documento, que constitui um resumo de todas as 

receitas do lote, é carimbado e colocado junto do lote correspondente. Para além disso, é 

também emitido um Resumo de Lotes e a Fatura Mensal dos Medicamentos, onde consta 

o valor pago pelo utente e o valor a pagar pelo organismo responsável pela 

comparticipação. 

 No dia 5 de cada mês, os lotes organizados das receitas comparticipadas pelo 

Sistema Nacional de Saúde (SNS) são enviados para o Centro de Conferência de Faturas 

da Administração Regional de Saúde. Por outro lado, os lotes de receitas com outros 

regimes de comparticipação são enviados para a Associação Nacional de Farmácias. 

Estas entidades avaliam as receitas e os medicamentos dispensados e devolvem à 

farmácia o valor correspondente à percentagem comparticipada dos medicamentos 

vendidos. Se for detetado algum erro em alguma dispensa (como a seleção do organismo 

errado, a falta de algum dado obrigatório na receita, etc.), não se realiza o reembolso do(s) 

medicamento(s) em causa, sendo as receitas devolvidas à farmácia, acompanhadas de 

uma justificação. Nestas situações, a farmácia pode tentar resolver a irregularidade e 

reenviar a receita no mês seguinte. 

 

 4.2 Medicamentos sujeitos a legislação especial 

 4.2.1 Estupefacientes e psicotrópicos 

 Os estupefacientes e psicotrópicos (como a morfina, codeína e fentanilo)4 são 

fármacos que atuam sobre o sistema nervoso central, podendo provocar dependência 

física e psicológica. Apesar de serem muito importantes na terapêutica de diversas 

doenças, estão por vezes associados a um consumo abusivo e atos ilícitos, sendo, por 

isso, alvo de um controlo mais rigoroso e de uma legislação particular. É esta a razão de, 

na FV, estes medicamentos se encontrarem armazenados num local de mais difícil acesso, 

como referido anteriormente.  
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 De acordo com a legislação portuguesa, a dispensa de alguns destes fármacos dá-

se de uma forma mais rigorosa e complexa, permitindo um maior controlo. Assim, durante 

a venda destes medicamentos, é necessário introduzir no software os dados do utente 

utilizador (nome, morada e código postal) e do utente adquirente (nome, morada, código 

postal, número do documento de identificação e respetiva validade, data de nascimento e 

idade), assim como a identificação do médico prescritor e o número da receita. Depois da 

dispensa, são emitidos dois talões, que devem ser anexados a uma fotocópia da receita 

(exceto no caso dos novos modelos de receita eletrónica desmaterializada). Até ao dia 8 

de cada mês, as farmácias enviam ao INFARMED as fotocópias das receitas manuais que 

contemplem substâncias psicotrópicas/estupefacientes do mês anterior. No caso das 

receitas eletrónicas, esta informação é enviada por via eletrónica. As farmácias devem 

arquivar estas receitas durante três anos, em papel ou em suporte informático. 

 

 4.2.2 Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes 

 Na década de 70 foi criado em Portugal o Programa Nacional de Prevenção e 

Controlo da Diabetes. No entanto, este tem sofrido atualizações, devido à necessidade de 

inverter a tendência de crescimento da diabetes e das suas complicações em Portugal e 

de aumentar os ganhos de saúde10.  

 Neste contexto, a Portaria n.º 35/2016 estabelece PVPs máximos para as tiras-teste 

de determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria, agulhas, lancetas e outros 

dispositivos médicos utilizados para a mesma finalidade. Para além disso, procede a uma 

atualização do regime de comparticipação do Estado a beneficiários do SNS no preço 

destes dispositivos médicos. Este regime tem em consideração o facto de na diabetes tipo 

1 a automonitorização da glicémia ser essencial, enquanto que os utentes com diabetes 

tipo 2 não tratados com insulina não necessitam de realizar um controlo tão apertado da 

glicémia. Assim, define-se que o Estado comparticipa até 85% do PVP máximo das tiras-

teste e 100% do PVP máximo das agulhas, seringas e lancetas, quando destinadas a 

benificiários do SNS que apresentem prescrição médica11.  

 

 4.3 Medicamentos não sujeitos a receita médica  

 O DL nº 176/2006 define que são medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) aqueles que não preencham nenhuma das condições descritas no ponto 4.1. 

Estes medicamentos podem, portanto, ser comprados sem a apresentação de uma 

prescrição médica e devem sempre conter na rotulagem do seu acondicionamento 

secundário (ou primário, caso o anterior não exista) as suas indicações de utilização. Os 

MNSRM não são comparticipados, exceto em determinadas exceções. Assim, os seus 

preços são atribuídos livremente por cada farmácia5. 
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 4.3.1 Automedicação e aconselhamento farmacêutico 

 A existência de medicamentos que podem ser adquiridos nas farmácias sem receita 

médica permite que o farmacêutico aconselhe a sua toma aos utentes, sem que estes 

necessitem de comparecer a uma consulta médica ou de forma a melhorar a situação até 

o fazerem12. Isto acontece em situações em que está presente um transtorno menor de 

saúde, de curta duração e autolimitante, como em casos de diarreia, constipações, 

queimaduras de primeiro grau, etc.13. Às situações em que se utiliza MNSRM de forma 

responsável para o alívio ou tratamento de problemas de saúde passageiros e sem 

gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde, 

chama-se automedicação. 

 A automedicação é uma prática que se enquadra na tendência geral de aumento 

da responsabilidade individual na manutenção da própria saúde. É importante que o utente 

tenha a consciência de que esta ação pode gerar riscos e deve ser feita sempre de acordo 

com as especificações estabelecidas para o medicamento em causa e durante um tempo 

limitado. 

 O aconselhamento farmacêutico é uma atividade de extrema utilidade e 

importância, que deve partir de uma breve conversa com o utente, para aferir quais os seus 

sinais e sintomas e respetiva duração, frequência e intensidade. Para além disso, é 

essencial que se perceba se o utente possui alguma patologia ou alergia/intolerância ou 

se consome algum medicamento que possa inviabilizar a terapêutica a sugerir. Assim, o 

farmacêutico será capaz de aconselhar a melhor medicação, tendo em conta a situação 

em causa. Este aconselhamento deve sempre ser acompanhado de informações sobre a 

forma de administração, posologia e duração do tratamento, assim como da sugestão de 

medidas não farmacológicas que possam ser aplicadas para o seu apoio. Para além disso, 

é importante que o profissional de saúde responsável pela dispensa informe o utente sobre 

quais as circunstâncias em que deve consultar um médico. Assim, o farmacêutico 

contribuirá para que a ação de automedicação seja eficaz, responsável e segura12. 

 

 5. Medicamentos manipulados 

 Um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico14. O PVP destes 

produtos é calculado pelas farmácias, com base no valor dos honorários da preparação, 

das matérias-primas e dos materiais de embalagem15. Para que um medicamento 

manipulado seja comparticipado, deve preencher uma das seguintes condições: 

“inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual SA na FF pretendida; 

existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente; 
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necessidade de adaptação de dosagens ou FFs às carências terapêuticas de populações 

específicas, como é o caso da pediatria ou da geriatria”. Estes medicamentos são 

prescritos indicando-se na receita a(s) SA(s) e respetiva concentração, excipiente(s) e FF, 

sendo-lhes aplicada uma comparticipação de 30%16. 

 A FV possui um laboratório onde se realiza a preparação dos produtos 

manipulados, no entanto, durante o meu estágio não procedi à preparação de nenhum 

destes medicamentos. 

 

 6. Aconselhamento e dispensa de outros produtos de saúde 

 A farmácia não é um local de venda exclusiva de medicamentos, apresentando aos 

seus utentes um conjunto variado de outros produtos de saúde, nomeadamente: produtos 

cosméticos e de higiene corporal, suplementos alimentares, produtos de alimentação 

especial, produtos de puericultura, medicamentos de uso veterinário, medicamentos 

homeopáticos, medicamentos à base de plantas e dispositivos médicos. 

 Para o aconselhamento destes produtos de saúde, o farmacêutico deve possuir um 

conhecimento aprofundado sobre todos eles, permitindo-lhe fazer a comparação entre as 

diversas marcas, de forma a realizar um aconselhamento personalizado e encontrar o 

produto mais adequado a cada situação e a cada utente. 

 Na FV, os produtos com mais saída são os produtos cosméticos e de higiene 

corporal, os produtos de alimentação especial, os produtos de puericultura e os dispositivos 

médicos.  

 

6.1 Produtos cosméticos e de higiene corporal 

 Um produto cosmético é “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em 

contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, 

sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as 

mucosas bucais, com a finalidade de exclusiva ou principalmente os limpar, perfumar, 

modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores 

corporais”17.  

 A FV dispõe de uma grande variedade e quantidade destes produtos, apresentando 

várias marcas e respetivas linhas. Assim, a venda de produtos de dermofarmácia e 

cosmética é muito comum na FV, sendo que muitos clientes se dirigem a esta para obterem 

aconselhamento nesta área. De facto, a FV aposta muito na formação da sua equipa 

relativamente à dermocosmética, sendo habitual a ministração de formações dadas pelas 

várias marcas sobre determinados produtos ou linhas. Para além disso, há uma grande 

aposta no marketing destes produtos, encontrando-se estes expostos na área de dispensa, 

para que estejam visíveis e acessíveis ao público. Muitas vezes, há conselheiras das 
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marcas na farmácia, que dão a conhecer os seus produtos aos utentes e fazem promoções 

especiais. A montra é também regularmente utilizada para fazer publicidade a este tipo de 

produtos. 

 Durante o meu estágio, como seria de esperar tendo em conta a altura do ano, os 

produtos solares foram dos mais procurados pelos utentes. Para além disso, foi muito 

recorrente a venda de produtos de higiene oral e cremes de uso diário. 

 Dada a grande oferta e diversidade de produtos cosméticos e de higiene corporal 

apresentados pela FV, esta foi uma das áreas em que senti mais dificuldade, mas com o 

aumento da experiência, a aprendizagem com os colegas e as formações a que assisti, 

consegui aumentar o meu conforto e confiança no aconselhamento nesta área. 

  

 6.2 Suplementos alimentares 

 Suplementos alimentares 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, 

estremes ou combinados, comercializados em forma doseada, ou seja, as formas de 

apresentação como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas 

semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras formas 

similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades medidas de 

quantidade reduzida”18. 

 A FV tem uma variada oferta destes produtos, que são mais procurados para 

situações de fadiga e stress físico e mental. 

 

 6.3 Produtos de alimentação especial 

 Os produtos de alimentação especial são “géneros alimentícios que, devido à sua 

composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos 

géneros alimentícios de consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional 

pretendido e são comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo”. 

Estes produtos destinam-se a: pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo 

se encontre perturbado; pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e 

que, por esse facto, podem retirar particulares benefícios da ingestão controlada de 

determinadas substâncias contidas nos alimentos; lactentes ou crianças de tenra idade em 

bom estado de saúde19. 

 Na FV, os produtos de alimentação especial mais vendidos são, sem dúvida, os 

leites para alimentação infantil. 
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 6.4 Produtos de puericultura  

 O termo puericultura refere-se ao cuidado das crianças durante os seus primeiros 

anos de vida. 

 A FV recebe muitos clientes interessados nestes produtos e tem uma vasta oferta 

a este nível. Durante o meu estágio, pude constatar que os produtos desta área com mais 

saída na FV são as chupetas e produtos de dermocosmética e higiene corporal destinados 

aos bebés. 

 

 6.5 Medicamentos de uso veterinário 

 De acordo com DL n.º 148/2008, de 29 de julho, considera-se um medicamento 

veterinário “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como 

possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus 

sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer 

um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”20. Alguns destes 

medicamentos são sujeitos a receita médica, no entanto não são comparticipados. 

 Durante o meu estágio, os medicamentos veterinários mais procurados pelos 

utentes foram desparasitantes externos e internos. 

 

 6.6 Medicamentos homeopáticos 

 Um medicamento homeopático é “obtido a partir de substâncias denominadas 

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

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

Estado membro, e que pode conter vários princípios”5. 

 Na FV estão disponíveis vários medicamentos homeopáticos dos laboratórios 

Boiron®. No entanto, durante o meu estágio, nunca presenciei nenhum caso de utentes 

interessados em adquirir estes produtos. 

 

 6.7 Medicamentos à base de plantas 

 Define-se como medicamento à base de plantas “qualquer medicamento que tenha 

exclusivamente como SAs uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais 

preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em 

associação com uma ou mais preparações à base de plantas”5. 

 Durante o meu estágio verifiquei que a maioria dos utentes que procura estes 

produtos o faz para tratamento de insónias, tratamento de pernas pesadas e como 

adjuvantes para emagrecimento. 
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 6.8 Dispositivos médicos 

 De acordo com o DL n.º 145/2009, de 17 de junho, entende-se por dispositivo 

médico “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo 

utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu 

fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que 

seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos 

ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo 

fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, 

tratamento ou atenuação de uma doença; diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou 

compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da 

anatomia ou de um processo fisiológico; controlo da conceção”21. 

 Na FV, os dispositivos médicos mais vendidos são tiras para controlo da glicemia, 

meias de compressão, fraldas, compressas e testes de gravidez. 

 

 7. Outros serviços e cuidados de saúde prestados na Farmácia Vitória 

 Na FV, para além da dispensa de medicamentos e aconselhamento farmacêutico, 

são prestados muitos outros serviços que também contribuem para a saúde e bem-estar 

da população. Isto aumenta a satisfação dos clientes e a sua fidelização. 

 

 7.1 Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

 Na FV é possível realizar a medição da PA (com recurso a um dispositivo 

osciloscópico de braço), da glicemia (com recurso a um glicosímetro comum) e dos níveis 

de colesterol total (com recurso a um aparelho rigoroso denominado Reflotron®). Estas 

determinações têm todas um custo monetário, exceto a determinação da pressão arterial. 

Quando se realiza alguma destas determinações na FV, é entregue ao utente um cartão 

para o registo dos resultados, onde estão também indicados os valores de referência. 

Nestas situações, é importante explicar ao cliente se os resultados obtidos são os ideais, 

assim como informá-lo sobre medidas farmacológicas e não farmacológicas que deve 

adotar.  

 Destes parâmetros, aquele que mais vezes é determinado na FV é a PA.  

 É importante referir que os dispositivos cortantes e destinados a entrar em contacto 

com fluidos corporais que são utilizados nestas determinações são depositados em 

contentores diferentes daqueles onde se depositam os restantes resíduos. 
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 7.2 Administração de injetáveis 

 A FV possui uma sala onde podem ser administrados injetáveis que não estejam 

presentes no Plano Nacional de Vacinação, como a vacina da gripe e injetáveis utilizados 

no tratamento profilático das doenças tromboembolíticas venosas. 

 

 7.3 VALORMED – Recolha de medicamentos 

 A VALORMED, Sociedade Gestora de Resíduos e de Embalagens e 

Medicamentos, Lda.  é uma sociedade sem fins lucrativos que faz a gestão dos resíduos 

de embalagens vazias e medicamentos fora de uso, para que estes sejam recolhidos e 

tratados de forma segura, evitando, por razões de saúde pública, que estejam acessíveis 

como qualquer outro resíduo urbano22. Para isso, a FV dispõe de vários contentores da 

VALORMED onde deposita os medicamentos entregues pelos utentes. Quando um 

contentor fica cheio, é selado e pesado e a sua ficha é preenchida, indicando-se o nome e 

código da farmácia, o peso do contentor e a data da recolha. Uma cópia desta ficha é 

entregue juntamente com o contentor e outra é arquivada na farmácia. A recolha dos 

contentores é realizada por um dos fornecedores da farmácia. Estes são depois 

encaminhados para o centro de triagem, onde são devidamente tratados. 

 Cabe ao farmacêutico consciencializar a população para a entrega na farmácia das 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso, de forma a minimizar o impacto destes 

no meio ambiente. 

 

 7.4 Protocolos com outras entidades 

 Como forma de inovação e no sentido de aumentar a fidelização dos clientes e a 

proximidade da farmácia com os mesmos, a FV estabeleceu protocolos com algumas 

empresas da cidade de Guimarães. Os funcionários destas empresas têm descontos na 

compra de produtos da FV e um colaborador da farmácia é responsável por fazer a entrega 

dos mesmos no domicílio ou local de trabalho do funcionário em causa. 

 A FV estabeleceu também um protocolo com o CHAA, sendo que diariamente 

(geralmente de manhã e de tarde) o hospital envia à farmácia pedidos de medicação de 

que necessita, que é depois entregue no hospital por um dos colaboradores da FV. 

 É ainda de realçar a existência de protocolos entre a FV e vários lares de terceira 

idade. A FV entrega nestes lares todos os medicamentos de que os seus utentes 

necessitam e faz a preparação de uma pill-box semanal personalizada para cada utente. 

Este método permite a simplificação das tomas e evita erros nas mesmas, sendo ainda 

possível fazer o acompanhamento individualizado de cada utente e evitar possíveis 

interações medicamentosas ou erros nas terapias prescritas. 
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 Dois colaboradores da FV são os responsáveis por satisfazer todos os pedidos e 

necessidades das entidades com quem se estabeleceram os protocolos referidos. Existe 

uma zona no back-office destinada a isso, em que os colaboradores recebem os pedidos 

por e-mail, telefone ou fax, preparam-nos e faturam-nos. Durante o meu estágio tive a 

oportunidade de, por diversas vezes, auxiliar nestas funções. 

 

 7.5 Outros serviços de saúde prestados 

 De duas em duas semanas, por marcação prévia, a FV dispõe aos seus utentes 

acompanhamento nutricional, tendo este serviço uma grande adesão.  

 É também comum a realização de rastreios capilares e, como referido 

anteriormente, é frequente a presença na FV de conselheiras de dermocosmética, que 

fornecem aconselhamento sobre as suas marcas aos utentes e, na maioria das vezes, 

fazem descontos e promoções. 

 Todos estes serviços aumentam o interesse dos utentes na FV, o seu grau de 

satisfação e, consequentemente, a sua fidelização. 

 

 8. Marketing 

 A disposição dos produtos na FV é feita de forma estratégica, sendo que os que 

estão em promoção e os que representam um maior lucro para a farmácia estão colocados 

em locais mais visíveis e acessíveis. É, por exemplo, comum a colocação de expositores 

nos balcões de atendimento. Na farmácia existem também vários cartazes e panfletos. 

 A montra é também um ponto de marketing da farmácia. Esta é regularmente 

remodelada e é utilizada para expor produtos de saúde não sujeitos a receita médica, 

consoante a sazonalidade, as promoções em vigor e os interesses económicos da 

farmácia. 

 Os rastreios e sessões de aconselhamento referidos anteriormente são também 

uma excelente estratégia de marketing relativamente aos produtos das marcas em questão 

e à FV em si. 

 Por fim, as formações que são ministradas aos colaboradores da FV permitem que, 

durante o aconselhamento, estes mantenham uma postura confiante e sejam capazes de 

aconselhar os produtos adequados a qualquer situação, aumentando o interesse dos 

utentes acerca dos mesmos. 
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Parte 2 – Temas desenvolvidos ao longo do estágio 

 

Projeto I – Utilização responsável dos antibióticos 

1. Introdução 

 Os antibióticos (ABs) são fármacos utilizados contra infeções bacterianas em 

pessoas, animais ou plantas, uma vez que matam ou inibem o crescimento de bactérias. 

Atualmente existem mais de 15 classes de ABs, que diferem entre si relativamente à sua 

estrutura ou ação contra as bactérias. Nem todos os ABs são eficazes contra todo o tipo 

de bactérias e um determinado AB pode ser eficaz contra um ou vários tipos de bactérias23. 

Apesar de a descoberta de que as infeções são causadas por bactérias só se ter 

dado mais recentemente, os ABs já são utilizados há milhares de anos. Por exemplo, as 

primeiras civilizações já utilizavam extratos de plantas para o tratamento de infeções. 

Porém, só no final do século XIX se começou a estudar a ação dos ABs e apenas em 1928 

se comercializou o primeiro AB – a penicilina, descoberta por Alexander Fleming24. A partir 

da década de 1940, o uso dos ABs generalizou-se, contribuindo de forma significativa para 

a redução das taxas de morbilidade e mortalidade associadas às infeções25, sendo que 

certas doenças (como a diarreia) que até então constituíam algumas das principais causas 

de morte mesmo nos países desenvolvidos, são hoje em dia facilmente tratáveis 

recorrendo a ABs24. Para além disso, os ABs permitem que se proceda em segurança a 

muitas intervenções de saúde, como cirurgias e terapêutica oncológica e de 

imunomodulação, uma vez que previnem ou tratam as possíveis complicações infeciosas. 

Assim, os ABs são hoje em dia indispensáveis na medicina e largamente utilizados25.  

 

2. Consumo de antibióticos no mundo, Europa e Portugal 

O consumo mundial de ABs tem vindo a aumentar, tendo registado um incremento 

superior a 30% entre 2000 e 201026. No entanto, na maioria dos países desenvolvidos, 

durante este período, o consumo de ABs manteve-se inalterado ou diminuiu27. De facto, o 

maior aumento no consumo de ABs registou-se em países em desenvolvimento, apesar 

de, no geral, os países desenvolvidos terem um maior consumo per capita26. A nível 

mundial, cerca de 20% da utilização de ABs ocorre a nível dos hospitais e outros locais 

prestadores de cuidados de saúde, enquanto que os restantes 80% ocorrem a nível da 

comunidade28. 

Segundo estudos realizados relativamente ao período de 2011-2012, a 

percentagem de doentes internados em Portugal que são medicados com ABs (45,3%) é 

superior à percentagem média europeia (35,8%). No entanto, desde 2011, o consumo 

hospitalar de ABs em Portugal tem vindo a diminuir. Assim como no resto do mundo, em 
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Portugal o consumo de ABs a nível hospitalar corresponde a uma pequena fração do total 

nacional (aproximadamente 7%), sendo que o consumo destes medicamentos ocorre 

predominantemente a nível ambulatório (aproximadamente 93%)25.  

Durante muito tempo, o consumo de ABs a nível ambulatório em Portugal manteve-

se acima da média europeia. De facto, em 2012 Portugal ocupava o nono lugar, entre 30 

países da Europa, no que diz respeito ao consumo de ABs na comunidade. No entanto, 

esta situação sofreu uma inversão e, desde 2012, este consumo em Portugal começou a 

diminuir, enquanto que a média europeia aumentou. Assim, em 2014, Portugal ocupava já 

a 14ª posição no mesmo conjunto de 30 países e encontrava-se abaixo da média europeia 

relativamente ao consumo de ABs na comunidade25.  

 

3. Resistência aos antibióticos 

3.1 Enquadramento 

O fenómeno de resistência aos ABs ocorre quando ABs específicos perdem a 

capacidade de matar ou inibir o crescimento de determinada bactéria. É comum algumas 

bactérias serem naturalmente resistentes a determinados ABs, mas o problema surge 

quando uma bactéria que é normalmente suscetível a um AB se torna resistente a ele, 

através de alterações genéticas. Estes microrganismos resistentes conseguem sobreviver 

mesmo na presença do AB e proliferar, prolongando a doença23. Assim, ocorre uma 

eliminação progressiva das estirpes suscetíveis e consequente seleção das estirpes 

resistentes25. Depois, pode ainda ocorrer a transmissão entre bactérias dos genes 

responsáveis pela resistência, de estirpes resistentes para estirpes suscetíveis29. 

As bactérias resistentes podem posteriormente ser transmitidas a outras 

pessoas, que desenvolverão a infeção23, sendo que também é possível a transmissão 

animal-pessoa e animal-animal29. Estes dois últimos tipos de transmissão assumem 

elevada relevância, uma vez que atualmente se verifica uma grande tendência para a 

utilização de ABs em animais destinados à alimentação humana, com o objetivo de 

promover o seu crescimento27. Estes animais podem ser, portanto, portadores de bactérias 

resistentes (por exemplo, algumas estirpes de Staphylococcus aureus resistentes à 

meticilina são por vezes isoladas a partir de gado, particularmente porcos)29, podendo 

ainda transmitir estas bactérias a vegetais, através do seu estrume, que é empregue como 

fertilizante. Assim, estas bactérias resistentes são transmitidas ao Homem pela 

alimentação ou por contacto direto com os animais30. A utilização de ABs para a promoção 

do crescimento do gado não tem qualquer vantagem para a saúde dos animais e contribui 

para a resistência aos ABs, e por isso têm vindo a ser feitos vários esforços para a sua 

diminuição31. Por outro lado, também é comum a utilização de ABs em animais destinados 

à alimentação para prevenir e tratar infeções bacterianas. Os ABs geralmente usados para 
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este efeito são semelhantes aos utilizados em humanos (como macrólidos, tetraciclinas, 

quinolonas, beta-lactâmicos e aminoglicosídeos), e por isso os animais podem adquirir e 

transmitir ao Homem bactérias resistentes aos ABs geralmente usados para tratar infeções 

humanas23. 

O desenvolvimento de resistências aos ABs ocorre naturalmente, mas tem vindo a 

ser potenciado e acelerado pela utilização excessiva e inapropriada de ABs. Considera-

se inapropriada a utilização de ABs quando esta se dá na ausência de infeção bacteriana 

(por exemplo, quando se usa um AB para tratar uma gripe ou constipação causada por 

vírus) ou de forma incorreta, como, por exemplo, quando se encurta a duração do 

tratamento, quando se utiliza doses inferiores às necessárias ou quando se diminui a 

frequência de administração. Nestes casos, a quantidade de fármaco presente no 

organismo será inferior à necessária, permitindo a sobrevivência e seleção das bactérias 

resistentes23. 

 

Algumas bactérias são multirresistentes, o que significa que são resistentes a 

vários ABs. Assim, os pacientes infetados por estas bactérias têm escassas opções de 

tratamento, o que obriga muitas vezes a que sejam utilizados ABs antigos e tóxicos. Alguns 

exemplos comuns de bactérias multirresistentes incluem: S. aureus resistente à meticilina, 

Enterococcus resistentes à vancomicina, Enterobacteriaceae (como Escherichia 

coli e Klebsiella pneumoniae) produtoras de beta-lactamases de largo espetro, 

Pseudomonas aeruginosa multirresistente e Clostridium difficile. 

A preocupação relativa ao aparecimento e propagação destas bactérias é 

potenciada pelo facto de estarem a ser pesquisados e desenvolvidos poucos compostos 

com potencial atividade contra elas e que possam ser comercializados nos próximos 5-10 

anos29. De facto, para além do aumento das resistências aos ABs, também se tem 

verificado uma grande diminuição do desenvolvimento de novos ABs eficazes nestas 

situações, o que igualmente contribui para a dificuldade em tratar algumas infeções25. 

 

3.2 Resistência aos antibióticos em Portugal e na Europa 

A taxa de resistência de S. aureus à meticilina é um dos indicadores da resistência 

aos ABs mais utilizados. Em Portugal, esta taxa sofreu um aumento progressivo a partir 

do ano de 2001, tendo atingido um valor máximo de 54,6% em 2011, uma das taxas mais 

altas da Europa. Em 2012 e 2013 registou-se em Portugal uma diminuição desta 

percentagem, que estabilizou posteriormente em 2014 nos 47,4%. Apesar disso, este valor 

é ainda muito elevado, principalmente em comparação com os restantes países da 

Europa25. 
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3.3 Consequências da resistência aos antibióticos 

Quando uma pessoa sofre uma infeção por bactérias resistentes a um determinado 

AB, este AB já não é eficaz no tratamento da infeção, e por isso a doença pode prolongar-

se e agravar-se, podendo mesmo provocar a morte23. Assim sendo, nestes casos, é 

necessário recorrer a ABs diferentes dos habitualmente utilizados, fazendo com que o 

paciente tenha de aguardar mais tempo para receber o tratamento adequado, o que 

prolonga a doença e o tempo de internamento, podendo levar a complicações23,29. 

Para além disso, estes ABs alternativos podem ser mais caros e provocar mais efeitos 

adversos23. Geralmente, opta-se por ABs de mais largo espetro, para aumentar a 

probabilidade de sucesso terapêutico. Porém, isto aumenta a pressão antibiótica, 

desenvolvendo-se novas resistências, ainda mais difíceis de superar25. 

Para além de provocarem uma maior dificuldade em tratar as infeções, as 

resistências aos ABs podem ainda impedir a normal prática da medicina moderna, uma 

vez que intervenções como transplantes de órgãos, quimioterapia, cuidados intensivos e 

até mesmo cirurgias comuns não podem ser realizadas se não houver ABs que sejam 

eficazes na prevenção e tratamento de possíveis infeções decorrentes29.   

As infeções causadas por bactérias resistentes são responsáveis por cerca de 

25.000 mortes por ano na União Europeia e por um aumento anual dos gastos dos serviços 

de saúde de pelo menos 1.500 milhões de euros32. As previsões indicam que, se não 

forem implementadas intervenções mais eficazes do que as praticadas até agora, em 2050 

se registarão cerca de 390.000 mortes na Europa e 10 milhões em todo o mundo como 

consequência direta das resistências aos ABs25.  

Assim, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é possível que, ainda no 

presente século, se assista à implementação da denominada “era pós-antibiótica”, em 

que infeções que já foram tratáveis passarão a ser potencialmente fatais. Para que isto 

seja evitado, a única solução é a utilização racional e criteriosa dos ABs25.  

 

3.4 Mecanismos de resistência 

 A resistência aos ABs pode ocorrer por variadíssimos mecanismos, que 

provavelmente se desenvolveram a partir de genes presentes em organismos produtores 

de ABs33. Estes mecanismos podem ocorrer a nível celular ou a nível comunitário. A nível 

celular, incluem-se os mecanismos de: produção de enzimas que inativam os fármacos 

por hidrólise (por exemplo, as Enterobacteriaceae produzem β-lactamases de largo espetro 

que hidrolisam os ABs β-lactâmicos)25 ou por modificação (como acontece na resistência 

da Providencia stuartii aos aminoglicosídeos por acetilação destes)34; alteração dos alvos 

celulares, tornando-os irreconhecíveis pelos ABs (por exemplo, resistência da E. coli à 

fluoroquinolona através da mutação da DNA-girase)35, aumentando a sua expressão (por 
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exemplo, aumento da produção da diidropteroato redutase por várias espécies de E. coli, 

conferindo-lhes resistência ao trimetopim)33 ou criando bypasses, ou seja, criando novas 

moléculas que exercem funções semelhantes às dos alvos, mas que não são inibidas pelo 

AB (por exemplo, o S. aureus resistente à meticilina produz PBP (proteínas de ligação à 

penicilina) alternativas)36; utilização de barreiras de permeação que impedem o acesso do 

fármaco ao alvo (como a membrana externa das bactérias Gram-negativas); efluxo ativo 

dos ABs por transportadores da membrana (como acontece na resistência da P. 

aeruginosa ao cloranfenicol)33.  

 Nos seus habitats, os microrganismos vivem predominantemente em 

comunidades, constituindo biofilmes em que as células estão agregadas e embebidas 

numa matriz complexa formada devido às interações célula-célula e constituída por 

polissacarídeos, fibras amiloides e DNA extracelular (eDNA)37,38. Estes biofilmes possuem 

mecanismos de resistência específicos, diferentes daqueles que ocorrem a nível celular. 

Os componentes da matriz formam um escudo mecânico e são capazes de inibir o efeito 

dos ABs. Por exemplo, os polissacarídeos Pel e Psl produzidos nos biofilmes de P. 

aeruginosa contribuem para a sua resistência à gentamicina. O eDNA também pode 

contribuir para a resistência dos biofilmes, uma vez que possui carga negativa, podendo 

funcionar como quelante dos ABs catiónicos e escudo contra a entrada dos aniónicos. 

Outro fenómeno que contribui para a resistência dos biofilmes aos ABs é a emergência de 

células persistentes, que adotam um fenótipo de crescimento lento ou nulo, fazendo com 

que ABs que têm como alvo fatores de crescimento e que são ativos contra células 

bacterianas em divisão (por exemplo, os β-lactâmicos) sofram uma diminuição do seu 

efeito. Estas células persistentes conseguem sobreviver aos tratamentos com ABs mesmo 

quando todo o resto da comunidade foi eliminada, criando reservatórios de células que irão 

posteriormente desenvolver-se e reproduzir-se, provocando uma recaída da infeção. Nos 

biofilmes, as bactérias que se encontram nas camadas mais profundas recebem menos 

nutrientes, provocando uma malnutrição que pode induzir um aumento da sua resistência 

a várias classes de ABs, como acontece com a P. aeruginosa e E. coli38. De facto, os 

biofilmes possuem um gradiente de nutrientes, oxigénio e pH, fazendo com que nas 

camadas mais profundas a ação de alguns ABs seja antagonizada. Por exemplo, os 

aminoglicosídeos são muito menos eficazes em condições anaeróbias do que em 

condições aeróbias. É também possível que a osmolaridade ao longo do biofilme seja 

alterada, provocando uma resposta ao stress osmótico que contribui para a resistência aos 

ABs por alteração das proporções relativas de porinas e consequente diminuição da 

permeabilidade do envelope celular aos ABs39. 

 Apesar das diferenças de mecanismos, as resistências celular e comunitária podem 

atuar sinergicamente. Os biofilmes possuem uma taxa de mutações muito elevada e, 



Relatório de Estágio  Ana Francisca Moreira da Silva 

26 
 

portanto, apresentam um desenvolvimento de mutantes resistentes muito mais rápido. Por 

outro lado, a grande proximidade entre as bactérias dos biofilmes e a abundância de eDNA 

facilitam a transferência horizontal de genes e a propagação de resistências. O facto de a 

matriz dos biofilmes ter um efeito de barreira faz com que a penetração de fármaco nestes 

seja menor e, consequentemente, a concentração de fármaco no interior do biofilme seja 

diminuída. Nestes casos, as concentrações subinibitórias levam a uma seleção dos 

fenótipos resistentes e a um aumento das taxas de mutação, recombinação e transferência 

horizontal de genes38. 

 Os mecanismos de resistência a nível comunitário acrescem à resistência a nível 

celular e têm um efeito sinérgico relativamente a esta, fazendo com que a resistência total 

do biofilme seja muito superior à resistência individual das bactérias38. Assim, mesmo 

bactérias que não têm uma base genética conhecida para a resistência podem sofrer uma 

grande redução da sua suscetibilidade quando formam um biofilme39. 

 

 Numa outra perspetiva, a resistência aos ABs pode ser intrínseca/inata ou 

adquirida. A primeira é característica de uma determinada espécie bacteriana33 e está 

inscrita no seu genoma, sendo independente da pressão seletiva dos ABs e da 

transferência horizontal de genes. É geralmente atribuída a mecanismos de efluxo, à 

presença de uma membrana externa impermeável e/ou à existência de genes ou loci 

genéticos adicionais. Um exemplo de resistência intrínseca é a resistência da E. coli à 

vancomicina. Por outro lado, a resistência a determinado AB ou classe de ABs pode ser 

adquirida por uma bactéria inicialmente suscetível. Isto pode acontecer através de 

mutações espontâneas em genes cromossómicos que são depois transmitidos 

verticalmente quando a bactéria se reproduz ou através da transmissão horizontal de 

genes de uma bactéria resistente para uma bactéria suscetível. Esta transmissão pode ser 

feita por plasmídeos, transposões, integrões ou bacteriófagos40.  

 

3.5 Formas de intervenção 

Prevê-se que a resistência aos ABs atinja no futuro proporções inaceitáveis, e por 

isso é importante atuar rápida e eficazmente para impedir esta evolução indesejada25. Para 

a prevenção e controlo da resistência aos ABs, deve existir uma atuação em três vertentes:  

a) diminuição da necessidade de utilização de ABs - corresponde à prevenção 

das infeções bacterianas através da vacinação, implementação de medidas de higiene 

adequadas e melhoria do saneamento e da qualidade da água e alimentos37. 

b) uso racional e responsável dos ABs - consiste em utilizar os ABs unicamente 

quando são realmente necessários (ou seja, apenas quando existe uma infeção bacteriana 

que o organismo por si só não consegue neutralizar) e apenas quando prescritos por um 
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médico, na dose correta e com os intervalos e duração de tratamento adequados29. É 

importante que a terapêutica dure apenas o tempo mínimo indispensável para tratar a 

infeção e evitar recidivas25 e que, sempre que possível, se utilizem ABs específicos para a 

infeção em causa, em detrimento de ABs de largo espetro23. Neste sentido, é ainda 

necessário o desenvolvimento de melhores ferramentas de diagnóstico, que permitam a 

rápida distinção entre infeções bacterianas e víricas, infeções bacterianas que necessitam 

de ser tratadas com ABs e que não necessitam e a distinção de bactérias com estirpes 

sensíveis ou resistentes a determinados ABs37. Estas medidas devem também ser 

aplicadas à utilização de ABs em animais, sendo essencial que esta seja feita de forma 

racional e que se abandone o uso de ABs como promotores do crescimento41. 

c) controlo da transmissão cruzada de microrganismos resistentes - devem 

ser aplicadas medidas de higiene como, por exemplo, higiene das mãos, screening e 

isolamento de doentes29. As boas práticas para a prevenção e controlo da transmissão de 

infeções devem ser implementadas e continuamente otimizadas nos serviços de saúde, 

sendo que devem ainda ser corrigidos eventuais problemas estruturais e funcionais que 

dificultem ou impeçam a sua aplicação. Os profissionais de saúde têm um importante papel 

em manter e desenvolver as medidas aplicadas25. 

A luta contra a resistência aos ABs é uma responsabilidade de todos, tendo toda a 

população um papel a desempenhar nesse sentido23. É importante envolver a classe 

política neste assunto, para que sejam tomadas as decisões mais acertadas37. Os 

profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos, têm o dever de consciencializar a 

população acerca do problema das resistências aos ABs. Devem, para isso, explicar aos 

cidadãos as causas e consequências da resistência aos ABs e como podem aliviar os 

sintomas de doenças que não são tratadas com ABs (por exemplo, a constipação e a 

gripe). O recurso a campanhas de consciencialização em alguns países tem apresentado 

resultados positivos, levando à diminuição do uso irresponsável de ABs23. Assim, deve 

continuar a apostar-se na educação dos cidadãos relativamente a este tema, para que 

estes sejam intervenientes na luta contra as resistências, tomando decisões acertadas25.  

 

3.6 Novos antibióticos 

Dada a crescente disseminação de bactérias multirresistentes, é necessário 

encontrar alternativas eficazes aos ABs existentes. Atualmente, a pesquisa de novos ABs 

baseia-se no desenvolvimento de derivados de classes já conhecidas ou na descoberta de 

novos compostos42. O primeiro método permite o desenvolvimento de ABs eficazes, no 

entanto estes são mais suscetíveis a resistências, por evolução dos mecanismos de 

resistência já existentes para os ABs relacionados41. 
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Para a descoberta de novos ABs, têm sido adotadas diferentes estratégias. Uma 

delas é a exploração de novas fontes de ABs, como o ambiente marinho, plantas e 

animais e a mimetização dos lipopeptídeos naturais das bactérias e fungos. Por outro lado, 

pode optar-se por pesquisar novos alvos bacterianos, como a divisão celular e a 

biossíntese de aminoacil-tRNAs, e atuar sobre sistemas complexos, ao invés de atuar 

sobre um único alvo específico. Também existe a hipótese de utilizar fármacos possuindo 

atividade simultânea contra dois alvos, como é o exemplo do CBR-2092, um AB híbrido 

entre a rifamicina e a quinolona41. 

No entanto, apesar de todas as novas perspetivas e da urgência em introduzir 

novos ABs, o processo de desenvolvimento destes destaca-se por acarretar mais custos 

e ser menos eficiente relativamente aos outros tipos de fármacos43. Para além disso, o 

retorno dos investimentos pode ser menor44, porque os ABs são administrados durante 

curtos períodos de tempo (ao contrário, por exemplo, dos fármacos para doenças 

crónicas)43 e os seus preços são geralmente mais baixos45. Por estes motivos, a indústria 

farmacêutica pode ter maior tendência em apostar no desenvolvimento de outros tipos de 

fármacos37. Contudo, as opiniões neste campo são contraditórias: enquanto que algumas 

análises indicam que tem havido pouco investimento e evolução na descoberta de novos 

ABs38, outros indicam que esta tem sido bastante produtiva nas últimas três décadas46. De 

facto, em 2014 foram aprovados ou introduzidos para aprovação em todo o mundo sete 

novos ABs e, nos EUA, pelo menos 37 novos ABs estavam na pipeline para aprovação. 

Porém, muitos dos ABs desenvolvidos e aprovados nos últimos anos possuem o mesmo 

efeito que outros ABs já existentes, e são mais caros que estes. Ou seja, a necessidade 

atual não é apenas de desenvolver ABs novos, mas sim ABs que atendam necessidades 

ainda não satisfeitas. A maior preocupação é a falta de novos fármacos para tratamento 

de infeções por bactérias Gram-negativo, particularmente infeções associadas aos 

cuidados de saúde, muitas delas já resistentes à maioria dos ABs disponíveis37. 

Outro desafio a ser ultrapassado é o facto de os novos ABs serem mais caros e 

inacessíveis a grande parte da população que deles necessita, principalmente nos países 

menos desenvolvidos, que têm uma grande incidência de doenças infeciosas37. 

 

3.7 Outras alternativas 

O desenvolvimento de novos ABs não é a única ferramenta útil na manutenção da 

eficácia dos ABs. Por um lado, podem ser utilizadas alternativas à antibioterapia, como a 

imunização passiva41. Por outro lado, pode-se usar agentes que renovam a utilidade de 

ABs utilizados atualmente ou inibidores coadministrados com ABs para neutralizar os 

mecanismos de resistência47. 
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Neste sentido, tem vindo a ser explorada a hipótese de inibir elementos 

relacionados com a resistência intrínseca das bactérias, de forma a que a bactéria se 

torne suscetível a ABs já existentes. Servem de exemplo as polimixinas (como a colistina), 

que são agentes permeabilizadores da membrana externa. Foram descobertas há já 50 

anos, mas a sua utilização clínica foi abandonada devido à sua toxicidade. A colistina foi 

reintroduzida aquando do aparecimento de estirpes multirresistentes de Acinetobacter 

baumannii, P. aeruginosa e K. pneumoniae, no entanto foram também já reportados casos 

de resistência a este fármaco. Por outro lado, pode optar-se pela inibição do efluxo dos 

ABs. Uma determinada bomba de efluxo pode ser responsável pela resistência a vários 

ABs não relacionados estruturalmente, e por isso a inibição de uma bomba pode restaurar 

a eficácia de vários ABs em diferentes espécies bacterianas. Existem várias opções para 

bloquear a ação das bombas de efluxo e já foram descritas várias classes de inibidores. 

Por exemplo, foram identificados derivados da tetraciclina que inibem a proteína Tet(B), 

bloqueando o efluxo de tetraciclina da célula e restaurando a sua atividade contra bactérias 

anteriormente resistentes. No entanto, apesar de já terem sido descritos vários inibidores 

das bombas de efluxo, nenhum deles foi introduzido na clínica, principalmente devido à 

sua toxicidade. Têm sido feitos estudos estruturais para compreender os mecanismos 

funcionais destas bombas e, assim, descobrir outras estratégias de inibição. Outros alvos 

menos óbvios são os genes responsáveis pela resistência bacteriana. Por exemplo, 

foram identificados por screening alguns compostos adjuvantes da novobiocina em E. coli 

capazes de inibir a biossíntese da parede celular, a síntese de DNA e uma proteína do 

citoesqueleto33,40.  

Os óleos essenciais são produtos do metabolismo secundário de plantas 

aromáticas. Quando utilizados isoladamente, não têm ação antimicrobiana significativa, 

mas em terapia de combinação com ABs têm um efeito sinérgico, diminuindo a dose 

mínima eficaz dos ABs e, consequentemente, os efeitos adversos. Por exemplo, o óleo 

essencial de Pelargonium graveolens provou diminuir a dose mínima eficaz da norfloxacina 

contra Bacillus cereus, Bacillus subtilis, E. coli e S. aureus. No entanto, o mecanismo de 

ação pelo qual os óleos essenciais têm este efeito ainda não é conhecido, sendo, portanto, 

necessários mais estudos48. 

Atualmente, tem também vindo a ser realizada pesquisa e desenvolvimento de 

bacteriófagos (vírus que parasitam bactérias) para serem utilizados em combinação com 

ABs, de forma a aumentar a sua eficácia e ultrapassar as resistências bacterianas. Ainda 

não existem fagos em utilização na clínica, mas alguns estão já em ensaios clínicos37.  

Outra estratégia possível é a utilização de fármacos que atuem contra os biofilmes, 

e não contra as bactérias individualmente. As bactérias organizadas em biofilmes podem 

sofrer um shift e passar do modo biofilme para o modo celular, dispersando. As bactérias 
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usam esta capacidade para disseminar para outros habitats, no entanto esta pode ser 

utilizada a nosso favor, uma vez que as bactérias individualizadas são muito mais 

suscetíveis aos ABs do que as bactérias em biofilmes. Assim, esta propriedade tem vindo 

a ser explorada no desenvolvimento de novos ABs destinados a promover a dispersão dos 

biofilmes ou impedir a sua formação. Por exemplo, o B. subtilis, quando em dispersão, 

produz D-aminoácidos que provocam a libertação das fibras amiloides da matriz. Assim, a 

adição exógena destes aminoácidos provoca a destruição dos biofilmes e consequente 

dispersão destas bactérias. Os fármacos antibiofilmes devem ser utilizados em 

combinação com um AB que iniba o crescimento das bactérias, uma vez que a sua função 

é apenas tornar estes microrganismos mais suscetíveis a outros ABs38. 

 

4. Intervenção na Farmácia Vitória 

Durante o meu estágio na FV, pude constatar que o consumo de ABs é muito 

comum, mas que nem sempre os utentes possuem todas as informações necessárias 

acerca do seu consumo. Uma vez que nem sempre é possível durante o atendimento 

transmitir todas as informações importantes aos utentes e explicar-lhes os riscos 

relacionados com o uso irresponsável dos ABs, decidi realizar na FV uma campanha de 

consciencialização para este tema. 

 

4.1 Objetivos 

O principal objetivo desta campanha era alertar a população para as consequências 

da resistência bacteriana aos ABs e informar acerca do que cada utente deve fazer para 

diminuir a incidência deste problema. Pretendia-se despertar o interesse da população para 

este tema e contribuir para a dispersão da informação acerca do mesmo. 

 

4.2 Métodos 

Neste projeto criei um panfleto (anexo I) e um vídeo (anexo II) contendo as 

principais informações acerca da utilização responsável dos ABs. Os panfletos foram 

entregues aos utentes e o vídeo foi transmitido num ecrã da farmácia. Metade deste ecrã 

é utilizado para o sistema de senhas, pelo que a outra metade foi utilizada para o vídeo. 

Desta maneira, os utentes podiam assistir ao vídeo enquanto aguardavam pela sua vez de 

serem atendidos. Para além disso, criei um documento destinado a ser fornecido aos 

utentes (anexo III), para ser colado na caixa do AB ou colocado em algum local com 

visibilidade como, por exemplo, o frigorífico. Este papel deve ser preenchido pelo 

farmacêutico e contém uma linha onde se deve escrever o nome e dosagem do AB e uma 

tabela indicando as tomas. Nas colunas desta tabela estão incluídos espaços para indicar 

o dia e mês do ano, assim como o dia da semana. Em cada linha, o farmacêutico indica a 
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hora a que o AB deve ser tomado, para que, à medida que vai fazendo as tomas, o utente 

as vá marcando, de forma a que nenhuma delas seja esquecida ou feita à hora errada.  

 

4.3 Discussão dos resultados e conclusão 

Durante esta campanha, foi possível verificar que muitos utentes estavam já 

informados acerca dos principais cuidados a ter relativamente aos ABs e sua 

administração, no entanto a grande maioria não possuía noções acerca da resistência aos 

ABs e suas consequências. No geral, os utentes mostraram-se interessados no assunto e 

demonstraram a intenção de seguir todas as recomendações fornecidas, dada a sua 

preocupação relativa a este tema. 

 

Projeto II – Higiene das mãos e higiene oral na criança 

 1. Higiene das mãos 

 Segundo a OMS, o termo higiene refere-se ao conjunto de comportamentos e 

práticas que contribuem para a manutenção da saúde e para a prevenção da propagação 

de doenças49. 

 Neste contexto, a lavagem das mãos é, indubitavelmente, um dos hábitos mais 

importantes e simples que devemos adotar para evitar infeções e propagação de doenças. 

Para tal, basta recorrer a água limpa e sabão ou, no caso de nenhum dos dois se encontrar 

disponível, a soluções alcoólicas destinadas a esse efeito50. 

 

1.1 Impacto prático da lavagem das mãos na saúde 

A remoção de microrganismos das mãos através da lavagem com água e sabão 

tem um papel fulcral na prevenção de infeções, o que se justifica por diversos motivos. 

Em primeiro lugar, o contacto diário das mãos com o nariz, boca e olhos é bastante 

frequente em grande parte dos indivíduos, o que facilita bastante a entrada e saída de 

agentes patogénicos do organismo. A isto associa-se a possibilidade de contaminação de 

alimentos e bebidas por mãos não lavadas, que podem inclusivamente constituir bons 

meios para a reprodução dos microrganismos, particularmente em condições ideais de 

temperatura e humidade, mesmo antes de serem ingeridos. Por fim, mas não menos 

importante, as mãos são a parte do corpo humano que contacta com uma maior variedade 

de objetos ao longo do dia, o que as torna também num ótimo meio de propagação de 

doenças infeciosas50. 

 Ao longo dos últimos anos, vários estudos têm vindo a confirmar a importância 

global de educar a população para que mantenha as mãos limpas. Entre os muitos 

resultados obtidos, seguem-se alguns exemplos que se destacam: metade das mortes 

associadas a diarreia poderiam ser evitadas com recurso apenas a água e sabão51; se 
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todas as pessoas no mundo mantivessem rotinas de limpeza das mãos, poderiam ser 

prevenidas cerca de um milhão de mortes por ano52; a lavagem das mãos pode reduzir o 

risco de infeções do trato respiratório em cerca de 16%53; num estudo com seis mil 

participantes, o uso de soluções alcoólicas desinfetantes para as mãos nas salas de aula 

reduziu as faltas dos alunos devido a doença em 19,8%54. 

 Associada à capacidade que a correta higiene das mãos pode ter para evitar a 

propagação de agentes infeciosos em todo o mundo, surge a sua importância na luta contra 

o desenvolvimento de estirpes resistentes aos antibióticos. Isto ocorre devido ao facto, 

não só da prescrição deste tipo de medicamentos se tornar menos frequente se ocorrerem 

menos casos em que eles são efetivamente necessários, mas também de diminuir a 

ocorrência de muitos problemas de saúde menores, como constipações e outras situações 

autolimitadas, nas quais os antibióticos são muitas vezes errada ou desnecessariamente 

prescritos. Além do mais, este tipo de hábitos de higiene ajuda ainda a evitar a propagação 

de estirpes já resistentes aos antibióticos50. 

 

1.2. Quando devem as mãos ser lavadas? 

A sujidade presente nas mãos deve ser retirada sempre que detetada. No entanto, 

este cuidado deve também acompanhar certos comportamentos e atividades que 

realizamos ao longo do dia. Idealmente, a lavagem das mãos deve ser realizada antes, 

durante e após a preparação de alimentos, antes de comer, de contactar com indivíduos 

doentes ou feridos e depois de usar a casa de banho, limpar o nariz, contactar com lixo, 

com animais ou com a sua comida50. 

 

1.3. Técnica de lavagem 

 Uma correta lavagem das mãos deve ter uma duração de quarenta a sessenta 

segundos. No início do processo as mãos devem ser molhadas com água, seguindo-se a 

aplicação de sabão, cuja quantidade deve ser a suficiente para cobrir todas as superfícies. 

O primeiro movimento da lavagem consiste em esfregar as palmas das duas mãos. Em 

seguida, a palma esquerda deve ser esfregada contra o dorso direito, com os dedos 

entrelaçados, e vice-versa. Lava-se novamente palma com palma, entrelaçando os dedos. 

A parte de trás dos dedos de cada mão é então posta em contacto com a palma da mão 

oposta, deslizando as mãos em sentidos contrários. Os polegares são esfregados à vez 

pela palma da mão oposta e, por fim, os dedos são esfregados rotativamente na palma da 

mão contrária. No final, as mãos devem ser enxaguadas com água, para que seja retirado 

o sabão, e secas com um toalhete descartável, que deve ser usado para fechar a torneira 

(se se tratar de uma torneira manual) de modo a que não haja nova contaminação das 

mãos acabadas de lavar55. 
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 2. Higiene oral 

 2.1. Saúde oral 

 Segundo a OMS, a saúde oral é definida como “a ausência de dor na boca e face, 

de doenças orais e de desordens que limitem a capacidade de um indivíduo trincar, 

mastigar, sorrir e falar e o seu bem-estar psicossocial”56. Durante todas as fases da vida, é 

importante preservar a saúde oral, nomeadamente no que diz respeito à manutenção de 

uma dentição saudável e funcional, uma vez que esta é fundamental para a realização de 

várias funções humanas essenciais, como comer, falar e sorrir. Para além disso, os dentes 

ajudam a moldar a forma da face e têm uma função estética. As consequências das 

doenças orais afetam todo o organismo, portanto a saúde oral está intimamente 

relacionada com o bem-estar físico e psicológico e com a saúde geral57. 

  Os primeiros dentes que surgem são um conjunto de 20 dentes conhecidos como 

dentes de leite ou temporários. Geralmente, iniciam a sua erupção aos 6-8 meses de 

idade. Até aos 2,5-3 anos de idade, a criança já deverá possuir os 20 dentes de leite. No 

entanto, é normal haver leves variações individuais58. Para além das funções dos dentes 

já referidas, a dentição temporária influencia o crescimento dos maxilares e mantém o 

espaço adequado para os dentes definitivos que irão erupcionar posteriormente. Assim, a 

perda prematura de dentes de leite pode levar a falta de espaço para os dentes definitivos 

e anomalias no desenvolvimento dos maxilares e da dentição definitiva. Por isso, é 

essencial iniciar os cuidados orais assim que nascem os primeiros dentes de leite57.  

 A dentição permanente/definitiva inicia a sua erupção aos 5-7 anos de idade e 

por volta dos 21 anos encontra-se completa57,59. Esta dentição pode ser constituída por 32 

dentes, se erupcionarem os quatro dentes do siso. No entanto, nem todas as pessoas 

possuem dentes do siso e é possível ter apenas um, dois ou três destes dentes59.  

 

 2.2 Principais doenças orais 

 As cáries dentárias são a doença mais comum na infância, mas afetam pessoas 

de todas as idades57. Quando não tratadas, causam frequentemente dor oral e dificuldade 

em comer e dormir, para além de que podem afetar o crescimento das crianças e impedir 

a assiduidade na escola ou trabalho60. Esta é uma doença multifatorial que ocorre quando 

as bactérias que constituem a placa bacteriana metabolizam os açúcares simples 

provenientes da dieta, produzindo ácidos que degradam o esmalte dentário61. As principais 

bactérias responsáveis pelo desenvolvimento de cáries são Streptococcus mutans, 

Veillonella, Rothia, Leptotrichia, Streptococcus sanguinis, Atopobium, Schlegelella, 

Pseudoramibacter e Lactobacillus62. Assim, a principal causa do aparecimento de cáries é 

o consumo frequente e de grandes quantidades de açúcar, aliado à falta de prevenção, ao 
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acesso limitado a cuidados de saúde oral e a defeitos no desenvolvimento dos dentes que 

os predispõem a cáries57,63. 

 No combate às cáries, o mais importante é a prevenção. Assim, é essencial manter 

um baixo consumo de açúcar. A OMS recomenda que este corresponda, no máximo, a 

5% do consumo energético total, ou seja, a aproximadamente 25 g ou cinco colheres de 

chá por dia64. Para além disso, é fundamental manter uma boa higiene oral, de forma a 

diminuir a placa bacteriana, e utilizar fluor.  O fluor tem uma ação local nos dentes, inibindo 

a produção bacteriana de ácidos, interrompendo a desmineralização do esmalte e 

aumentando a sua remineralização e resistência ao efeito dos ácidos. Este pode ser 

adicionado à água, sal ou leite, ser aplicado por um dentista ou prescrito sob a forma de 

gel, verniz ou comprimidos e fazer parte de pastas dos dentes e elixires65. Dentro destas 

opções de utilização do fluor, as pastas de dentes são a forma mais disseminada e 

apresentam elevada eficácia. Para isso, devem conter níveis de fluor entre 1000 e 1500 

ppm66. A eficácia do fluor na prevenção das cáries já foi cientificamente comprovada 

através de vários estudos, mas varia conforme a forma em que este é utilizado65. No 

entanto, o fluor deve ser utilizado apenas nas doses recomendadas, uma vez que 

quantidades superiores podem provocar fluorose, que se caracteriza pela presença de 

manchas castanhas ou descoloração dos dentes67. 

 Numa fase inicial, as cáries apresentam-se como manchas brancas, que depois 

evoluem para cáries cavitadas63. Nestes casos, o tratamento é realizado com recurso a 

resinas compostas ou, mais raramente, amálgamas de prata. Por vezes, as cáries só são 

tratadas quando já estão demasiado desenvolvidas e já se formou uma cavidade. Nestes 

casos, pode ser utilizada uma prótese fixa para reforçar a estrutura dentária restante ou 

pode-se retirar o dente afetado e substituí-lo68. Se a cárie não for tratada, causará 

destruição do dente, dor e infeção, que poderá provocar abcessos ou mesmo septicémia57. 

 Para além das cáries, existem muitas outras doenças orais. Uma das mais comuns 

no Homem é a doença periodontal57. Esta começa como uma gengivite (inflamação 

crónica da gengiva) generalizada, que é completamente reversível na maioria dos 

pacientes. No entanto, pode progredir para periodontite, uma condição mais grave que 

destrói os ossos e tecidos que suportam os dentes. Nos casos de periodontite severa, 

verifica-se uma rápida perda de dentes. Apesar de a presença de bactérias específicas ser 

a sua causa essencial, esta doença é evitável mantendo uma higiene oral adequada, 

diminuindo o consumo de tabaco e álcool e o stress e mantendo uma dieta saudável69. O 

cancro oral é um dos 10 cancros mais comuns em todo o mundo e é daqueles com 

menores taxas de sobrevivência. O seu desenvolvimento está altamente relacionado com 

o consumo de álcool e tabaco70. Outro problema oral bastante comum são as anomalias 

congénitas da face e da boca. As mais frequentes são o lábio leporino e a fenda palatina 
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(presença de uma fenda no lábio superior e no palato, respetivamente), sendo que nestes 

casos é possível recuperar a capacidade de comer e falar, assim como obter uma 

aparência normal, apesar de este ser um processo que exige várias intervenções 

multidisciplinares. Outras anomalias congénitas comuns são a maloclusão, hipodontia 

(falta de dentes) e a hiperdontia (presença de dentes extra). Apesar de a predisposição 

genética ser um importante fator nestas anomalias, existem outros fatores de risco, como 

a má-nutrição, consumo de tabaco e álcool e obesidade durante a gravidez57. Os traumas 

orais e faciais são também muito comuns, principalmente em crianças. Os principais 

fatores de risco são ambientes inseguros, desporto, violência e acidentes de carro e 

bicicleta. Estas lesões têm um impacto físico, psicossocial e económico significativo71. A 

noma é uma doença que afeta milhares de crianças, principalmente abaixo dos 6 anos, na 

África Subsariana. É caracterizada por uma gangrena severa dos tecidos moles e duros da 

boca e da face, que progride rapidamente. Se o tratamento for realizado precocemente, 

será simples e eficaz. No entanto, isto geralmente não acontece, resultando, na maioria 

das vezes, em morte ou, nos casos raros das crianças que sobrevivem, em desfiguração 

e incapacidade de comer ou falar. Esta é uma doença associada à pobreza, malnutrição e 

pobre higiene oral72.  

 As doenças orais são muitas vezes negligenciadas por estarem pouco visíveis ou 

por serem consideradas inevitáveis, no entanto torna-se claro que estas podem ser 

reduzidas e prevenidas através de medidas simples. Os exemplos apresentados 

demonstram as consequências dramáticas que as doenças orais mais comuns podem ter 

nos indivíduos e na sociedade. De facto, muitas das doenças orais causam dor, diminuem 

a qualidade de vida, reduzem a produtividade na escola e no trabalho e exigem cuidados 

que representam um elevado encargo financeiro para os indivíduos afetados e os sistemas 

de saúde. Para além disso, fica também provada a relação das doenças orais com outras 

doenças comuns e preocupantes, particularmente no que diz respeito aos fatores de risco 

(como dieta não saudável, excesso de peso, subnutrição, consumo de tabaco e álcool e 

várias determinantes sociais). Assim, verifica-se a necessidade de uma maior integração 

da saúde oral e geral, para benefício da saúde e bem-estar das populações57.  

 

 2.3. Cuidados de higiene oral nas crianças 

 É de extrema importância informar pais, educadores e crianças acerca dos 

cuidados a ter durante a infância relativamente à saúde oral, para que estes possam atuar 

em conjunto de forma a obter os resultados ideais. Como referido anteriormente, os dentes 

de leite são importantes e afetam o desenvolvimento dos dentes definitivos, e por isso os 

cuidados com a higiene oral devem ser aplicados desde cedo. De facto, mesmo antes de 

erupcionarem os primeiros dentes, deve-se limpar diariamente as gengivas do bebé com 
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uma compressa humedecida com água. Para além disso, é importante criar desde cedo 

hábitos alimentares saudáveis58, assim como abandonar o uso do biberão até ao 

primeiro ano de idade e a chupeta até aos três anos, idade em que ainda se podem corrigir 

naturalmente possíveis defeitos na arcada dentária. Para evitar o desenvolvimento de 

cáries precoces, deve manter-se a amamentação materna até, pelo menos, aos 6 meses 

de idade, não adicionar líquidos açucarados ao biberão ou à chupeta e fazer a lavagem 

dos dentes assim que estes erupcionem, com compressas ou escovas macias59. 

 A escovagem dos dentes deve realizar-se, no mínimo, duas vezes por dia, uma 

delas obrigatoriamente antes de ir dormir e utilizando uma pasta dentífrica fluoretada59,73. 

A técnica de escovagem consiste em lavar a parte de fora, de dentro e de mastigação dos 

dentes, assim como a língua. Cada movimento deve ser realizado 5 vezes, tendo o 

procedimento uma duração total de 2-3 minutos73. As restantes características da 

escovagem dependem, essencialmente, da idade da criança. Assim, até aos três anos a 

escovagem deve ser realizada pelos pais com uma gaze, uma dedeira ou uma escova 

macia. Entre os três e os seis anos, a escovagem deve ser realizada pela criança, com 

supervisão e auxílio, usando uma escova macia. A quantidade de pasta dentífrica utilizada 

deve ser do tamanho da unha do quinto dedo da criança. A partir dos seis anos, a criança 

já terá mais autonomia e eventualmente deixará de necessitar de supervisão e auxílio. 

Deve utilizar uma escova macia ou média e uma quantidade de pasta dentífrica do tamanho 

de uma ervilha. Assim que possível, deve também ser iniciada a utilização de fio dentário, 

que auxilia na limpeza dos espaços interdentários. Por volta dos 8-10 anos, a criança 

começa a ter destreza suficiente para realizar este processo autonomamente59. Para além 

disso, é importante a utilização de elixires orais, que podem ter ação antissética, anti-

inflamatória e de prevenção de cáries74. Estes podem ser utilizados a partir dos 6 anos e, 

no caso das crianças, deve dar-se preferência àqueles que não contêm álcool75. 

 As consultas no dentista devem iniciar-se quando nascem os primeiros dentes 

ou, no máximo, até a criança completar um ano. Estas consultas devem repetir-se a cada 

seis meses ou, em casos de maior risco de desenvolvimento de cáries, a cada três 

meses59. Em Portugal, existem os “cheques-dentista”, que fazem parte do Programa 

Nacional de Promoção da Saúde Oral do Ministério da Saúde, com vista à melhoria da 

saúde oral e à prevenção e tratamento de doenças orais. Estes cheques são atribuídos a 

grávidas acompanhadas no SNS, beneficiários do complemento solidário para idosos 

utentes do SNS, crianças e jovens com idade igual ou inferior a 18 anos e portadores de 

HIV. Podem ser utilizados nos vários consultórios e clínicas aderentes, garantindo a 

prestação gratuita de determinados tratamentos, definidos para cada grupo beneficiário, 

que incluem tratamentos preventivos, desvitalizações, restaurações, extrações, 

alisamentos radiculares e destartarizações76,77. 
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 É ainda importante referir que podem ser aplicadas intervenções destinadas à 

comunidade, assim como a fluoretação da água e os programas escolares de saúde oral57. 

 

 3. Intervenção na Farmácia Vitória 

 Este projeto foi realizado em conjunto com o colega Tiago Macedo. Optamos por 

desenvolver este projeto em conjunto porque a ideia principal era a realização de uma 

apresentação numa escola primária e, em conjunto, seria mais simples estabelecer 

contacto com a escola em causa e possíveis patrocinadores. Para além disso, 

consideramos que seria mais adequado a presença de duas pessoas para manter uma 

correta organização durante a palestra, uma vez que iríamos trabalhar com um grande 

número de crianças ainda muito jovens. Assim, neste projeto, definimos o nosso grupo alvo 

antes de selecionarmos o tema.  

 

 3.1 Objetivos 

 O nosso objetivo inicial foi transmitir conhecimentos e informações importantes a 

crianças, um público com o qual o farmacêutico tem menor contacto. Desta forma, 

pretendíamos demonstrar-lhes a importância do farmacêutico e o seu papel na sociedade. 

Para além disso, tínhamos como objetivo educar estas crianças acerca de temas 

importantes relacionados com a saúde, bem como aferir o seu nível de conhecimento 

acerca destes. 

 

 3.2 Métodos 

 Tendo em conta o público-alvo que definimos, decidimos realizar uma 

apresentação oral numa escola primária. Assim, optamos por entrar em contacto com o 

Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, que tem uma localização muito próxima 

da FV e demonstra geralmente uma grande abertura a este tipo de atividades. Após 

reunirmos com a diretora do agrupamento, Dra. Rosalina Pinheiro, ficou estipulado que 

trabalharíamos com a Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância de Santa Luzia, 

localizada em Azurém, Guimarães, onde faríamos uma apresentação para as turmas do 

primeiro ano e outra para as turmas do segundo ano, acerca do tema da higiene das mãos 

e higiene oral. Estas duas apresentações foram agendadas para os dias 13 e 22 de junho. 

Para estas exposições orais, elaboramos uma apresentação em PowerPoint 

(anexo IV), tendo o cuidado de utilizar frases curtas e simples, assim como imagens 

apelativas. A apresentação foi preparada de modo a que a participação dos alunos fosse 

solicitada regularmente. Para além disso, criamos dois panfletos (anexos V e VI) contendo 

as principais informações que apresentamos na palestra, para que as crianças as possam 
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transmitir aos seus pais e encarregados de educação e, assim, estes participem ativamente 

na promoção da higiene dos seus educandos. 

Simultaneamente, tentamos encontrar um patrocinador. Para isso, tivemos o auxílio 

da Dra. Jennifer Penetra e obtivemos brindes fornecidos pela Pierre Fabre, que consistiam 

em conjuntos constituídos por escovas dos dentes, amostras de pastas dos dentes e 

protetores solares e livros para colorir (anexo VII). 

 

 3.3 Discussão dos resultados e conclusão 

 As apresentações que realizamos na escola primária foram bastante bem recebidas 

por parte de todo o pessoal docente e funcionários da referida escola com que 

contactamos. Também os alunos se mostraram sempre recetivos e dispostos a participar 

na atividade (anexo VIII). 

 A palestra do primeiro ano envolveu 53 alunos. Estes mostraram-se muito 

interessados na apresentação, fazendo questão de participar através de questões e 

partilha de experiências. No final da apresentação colocamos várias questões que nos 

permitiram concluir que a informação essencial foi por eles assimilada. 

 As turmas do segundo ano perfizeram um total de 51 alunos. Comparativamente 

com os alunos do primeiro ano, estes possuíam já um conhecimento superior acerca 

destes temas, para além de que possuíam um maior espírito crítico, apresentando 

intervenções bastante pertinentes. Assim, foi-nos possível adotar um discurso menos 

infantil e discutir informações e ideias. No geral, constatamos que conseguimos transmitir 

a estes alunos todos os conhecimentos essenciais. 

 Assim, pudemos concluir que as crianças entre os seis e os oito anos de idade que 

frequentam esta escola demonstram um grande interesse relativamente ao tema da higiene 

oral e das mãos. A maioria possui já os conhecimentos mais importantes, apesar de nem 

sempre cumprirem as regras essenciais no seu dia-a-dia. 

 

Projeto III – Homeopatia 

 1. Introdução 

 A homeopatia foi criada no século XVIII pelo médico alemão Samuel 

Hahnemann78 e faz parte da Medicina Complementar e Alternativa, o que significa que 

constitui uma terapêutica não convencional que pode ser utilizada sozinha ou 

complementando outras terapêuticas79. É muito popular em vários países do mundo, 

estando até incluída no sistema nacional de saúde de alguns deles, como a França, Reino 

Unido, Suíça e Índia80. A Farmacopeia Portuguesa e a Farmacopeia Europeia contêm 

várias monografias de preparações homeopáticas81,82. Em Portugal, a Lei nº 45/2003, de 
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22 de agosto, oficializa sete terapêuticas não convencionais, sendo a homeopatia uma 

delas83 e é regulamentada pela Lei nº 71/2013, de 2 de setembro84.  

 

 2. Holismo 

 A homeopatia faz uma abordagem holística da saúde, o que significa que a pessoa 

é tratada como um todo, encarando o seu corpo, mente e espírito como uma entidade 

única. Ao examinar um paciente, os homeopatas analisam conjuntamente todos os seus 

sintomas, assim como vários aspetos pessoais que conferem singularidade ao paciente, 

como o emprego, vida familiar e hobbies, e por isso as consultas podem ser bastante 

longas. Assim, a homeopatia centra-se no doente e não na doença, sendo que, mesmo em 

casos com uma sintomatologia semelhante, pode-se optar por terapêuticas diferentes85. 

 Por outro lado, existem os policrestos, que são medicamentos homeopáticos “de 

largo espetro” utilizados no tratamento de problemas simples, sem a necessidade de 

realizar consultas demoradas86.  

 

 3. Princípios da homeopatia 

 3.1 Lei dos Similares: similar cura similar 

 A Lei dos Similares define que, para curar uma doença, deve utilizar-se 

medicamentos que, no organismo humano saudável, provoquem sintomas similares 

àqueles que se pretende tratar. Serve de exemplo a utilização da vagem verde do café 

para tratamento de insónias. Ao método de prescrição segundo a Lei dos Similares dá-

se o nome de homeopatia, enquanto que à terapêutica convencional, que aplica a Lei dos 

Contrários, dá-se o nome de alopatia78.  

 

 3.2 Dose mínima 

 É administrada apenas a dose mínima necessária do medicamento para que se 

inicie o processo natural de cura do organismo, que depois continuará por si só. Em 

homeopatia, quanto mais diluído for o medicamento, mais potente ele será. Para além 

disso, as elevadas diluições permitem diminuir a toxicidade, e por isso os medicamentos 

homeopáticos não apresentam efeitos secundários. 

 Por vezes, são utilizadas diluições tão altas que, teoricamente, já não existe no 

medicamento qualquer molécula de SA78. 

 

 3.3 Um único remédio 

 Hahnemann defendia que os pacientes não podem padecer de mais do que uma 

doença ao mesmo tempo e, por isso, todos os sintomas que uma pessoa demonstre 

estão associados a uma única causa, devendo, portanto, os doentes ser tratados com 
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recurso a um único remédio. Uma vez que o objetivo da homeopatia é tratar a pessoa no 

seu todo, e não apenas sintomas individuais, deve ser escolhido o melhor medicamento 

para resolver o quadro completo78. Para além disso, existem outras razões para que se 

utilize apenas um remédio: se se utilizar mais do que um remédio, um pode anular o efeito 

do outro; se se utilizar mais do que um remédio, não é possível saber qual deles é 

responsável pelo efeito obtido; não são conhecidas as possíveis interações entre os vários 

remédios administrados simultaneamente87. 

 Atualmente, só os homeopatas mais tradicionais seguem este princípio78. 

 

 4. Preparação dos medicamentos homeopáticos 

 A preparação dos medicamentos homeopáticos faz-se em 3 fases sucessivas: 

  

 4.1 Extração 

 No caso dos produtos solúveis, esta fase consiste em extrair a matéria-prima com 

misturas de álcool e água por processos de maceração (o mais utilizado), digestão, 

infusão, decoção ou fermentação, obtendo uma preparação líquida denominada tintura-

mãe. No caso dos produtos químicos insolúveis (como o ouro, chumbo ou enxofre), este 

processo é realizado triturando e diluindo sucessivamente o material com lactose em pó. 

O produto resultante da trituração pode depois ser comprimido diretamente em 

comprimidos ou administrado como pó ou, como é mais frequente, pode continuar a ser 

triturado até o tamanho das partículas ter sido reduzido o suficiente para permitir a 

preparação de uma solução, que depois será submetida à fase seguinte (potencialização). 

 Algumas tinturas-mãe podem ser usadas diretamente, sem sofrerem o passo 

seguinte de potencialização78. 

 

 4.2 Potencialização (ou Dinamização) 

 Consiste em sujeitar a base homeopática, que é a preparação utilizada como ponto 

de partida do fabrico dos medicamentos homeopáticos (pode ser a tintura-mãe ou a própria 

substância), a diluições e sucussões (agitações vigorosas com impacto) sucessivas. Este 

processo aumenta a potência do medicamento homeopático. 

 Geralmente, utiliza-se o método decimal (em que se mistura 1 parte de base 

homeopática com 9 partes de veículo, designando-se por  “D”, “DH” ou “x”) ou o método 

centesimal (em que se mistura 1 parte de base homeopática com 99 partes de veículo, 

designando-se por “C” ou “CH”). 

 Para referir o grau de potencialização de um medicamento homeopático, deve-

se juntar o número de operações de potencialização efetuadas com o método de diluição 

empregue. Assim, por exemplo, “D3”, “3 DH” ou “3x” significa 3 potencializações decimais 
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e “C3”, “3 CH” ou “3C” significa 3 potencializações centesimais. As diluições centesimais 

muito elevadas são geralmente expressas com números romanos78. 

 

 4.3 Impregnação da forma de apresentação farmacêutica 

 Nesta etapa, a potência final é incorporada na FF desejada, obtendo-se uma 

preparação líquida para administração oral (como gotas homeopáticas), uma preparação 

sólida para administração oral (como grânulos, glóbulos ou comprimidos), uma preparação 

tópica (como um creme) ou outro tipo de preparação (como um colírio)78. 

 

 5. Fontes de matérias-primas utilizadas em homeopatia 

 Cerca de 65% dos medicamentos homeopáticos utilizam matérias-primas de 

origem vegetal e cerca de 30% utilizam substâncias químicas, como o enxofre. Podem 

ainda ser utilizadas matérias-primas de outras fontes: origem animal; material biológico: 

sarcodos (secreções animais ou vegetais saudáveis e culturas bacterianas), nosodos 

(tecido doente) e material tautopático (vacina alopática); imponderáveis (substâncias não 

materiais, como a radiação UV); materiais diversos: alergodos (alergénios, como pólenes) 

e tautodos (fármacos e vacinas alopáticos, como a aspirina)78. 

  

 6. Processo de cura 

 Os processos sucessivos de diluição e sucussão permitem que a SA transfira a 

sua informação ao veículo em que é diluída e succionada, ou seja, que as moléculas de 

solvente memorizem a impressão do remédio original. Assim, o solvente é capaz de induzir 

o poder autocurativo do organismo, uma vez que se torna acessível à capacidade de 

regeneração que todos os seres vivos possuem. Ou seja, os medicamentos começam por 

ser matéria, mas são transformados em energia, influenciando o campo energético de 

recuperação do corpo. Quando isto acontece a um nível ótimo, os processos naturais de 

cura do organismo irão continuar por si só, levando à cura88. 

  

 7. Casos em que a homeopatia não pode ser utilizada isoladamente 

 Quando o organismo precisa de grandes quantidades de vitaminas, sais minerais 

ou hormonas para corrigir uma deficiência, a homeopatia não deve ser utilizada 

isoladamente, mas sim como complemento a outras terapêuticas. Não existem, por 

exemplo, comprimidos de ferro, insulinoterapia ou terapia hormonal de substituição 

homeopáticos. Para além disso, também não existem contracetivos homeopáticos. Em 

casos de infeções (como meningite ou HIV), a homeopatia deve ser utilizada em conjunto 

com a alopatia (antibióticos ou antivíricos, por exemplo). Em situações de emergência 

devidas a uma lesão ou a uma doença aguda ou crónica, não se dispõe de tempo suficiente 
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para perceber qual o medicamento homeopático mais adequado. Por outro lado, em casos 

de doença crónica em que a função dos órgãos está comprometida, como a diabetes, 

cancro, hipertensão arterial, falha renal ou hipotiroidismo, a homeopatia só pode ser 

utilizada como terapêutica complementar78. 

 

 8. Intervenção na Farmácia Vitória 

 8.1 Objetivos e métodos  

 A decisão de desenvolver um projeto relacionado com a homeopatia surgiu quando 

realizei um atendimento em que uma senhora se mostrou interessada no ARNIGEL® 

(Boiron) após ter visto um cartaz publicitário deste produto à entrada da farmácia. Ao 

esclarecer a utente, apercebi-me de que ela não sabia que este era um produto 

homeopático nem estava informada acerca da homeopatia. Depois de lhe explicar os 

principais aspetos desta terapêutica, a senhora optou por não comprar este produto, mas 

sim um medicamento alopático com as mesmas indicações terapêuticas. 

 Assim, apercebi-me da necessidade de esclarecer totalmente os utentes quando 

estes demonstram dúvidas acerca da homeopatia, para que possam tomar decisões 

informadas, uma vez que esta é uma terapêutica não convencional cujos fundamentos 

muitos utentes poderão não aprovar. Posto isto, decidi desenvolver um documento 

destinado a ser consultado pelo pessoal da FV (anexo IX) contendo todas as 

informações acerca da homeopatia que devem ser transmitidas aos utentes para que estes 

fiquem totalmente esclarecidos acerca desta terapêutica. Este documento contém também 

respostas às questões mais frequentes e todas as informações relevantes acerca dos 

produtos homeopáticos disponíveis na FV. 

 

 8.2 Discussão dos resultados e conclusão 

 Após a entrega na FV do documento que desenvolvi, não tive conhecimento da 

venda ou interesse de algum utente em nenhum produto homeopático. No entanto, a 

equipa da farmácia considerou este documento bastante útil, uma vez que nem todos 

tinham conhecimento acerca de todas as informações que este contém. 

  



Relatório de Estágio  Ana Francisca Moreira da Silva 

43 
 

Referências bibliográficas 

 

1. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto. 

2. Conselho Nacional da Qualidade (2009). Boas Práticas Farmacêuticas para a 

Farmácia Comunitária (BPF). 3ª ed. Ordem dos Farmacêuticos, Lisboa. 

3. Unidade De Missão Para Os Cuidados Continuados Integrados (2009). Orientações 

para o armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. 

4. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro. 

5. Ministério da Saúde. Decreto-lei n.º 176/2006, de 30 de agosto. 

6. INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde. 

7. Ministério da Saúde. Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho. 

8. Ministério da Saúde. Lei n.º 11/2012, de 8 de março. 

9. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 de junho. 

10. DGS - Direção-Geral da Saúde: Programa Nacional De Prevenção e Controlo da 

Diabetes. Acessível em: http://www.dgs.pt. (acedido em 8 de julho de 2017). 

11. Ministério da Saúde. Portaria n.º 35/2016. 

12. INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.: 

Saiba mais sobre automedicação. Acessível em: http://www.infarmed.pt. (acedido em 9 de 

julho de 2017). 

13. Ministério da Saúde. Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho. 

14. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril. 

15. Ministério da Saúde. Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho. 

16. Ministério da Saúde. Despacho n.º 18694/2010, 18 de Novembro. 

17. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de Setembro. 

18. Jornal Oficial das Comunidades Europeias. Diretiva 2002/46/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 10 de Junho de 2002 - Relativa à aproximação das legislações 

dos Estados-Membros respeitantes aos suplementos alimentares. 

19. Jornal Oficial das Comunidades Europeias. Diretiva 2009/39/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 6 de maio de 2009 - Relativa aos géneros alimentícios 

destinados a uma alimentação especial. 

20. Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. Decreto-Lei n.º 

148/2008, de 29 de julho. 

21. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho. 

22. VALORMED: Quem somos. Acessível em: http://www.valormed.pt. (acedido em 12 

de julho de 2017). 



Relatório de Estágio  Ana Francisca Moreira da Silva 

44 
 

23. ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control: Factsheet for the 

general public - Antimicrobial resistance. Acessível em: https://ecdc.europa.eu. (acedido 

em 2 de junho de 2017). 

24. Microbiology society: The history of antibiotics. Acessível em: 

http://www.microbiologysociety.org. (acedido em 2 de junho de 2017). 

25. Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos (2016). Portugal, Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos em Números – 2015. Direção-Geral da Saúde, Lisboa. 

26. Van Boeckel TP, Gandra S, Ashok A, Caudron Q, Grenfell BT, Levin SA, et al 

(2014). Global antibiotic consumption 2000 to 2010: An analysis of national pharmaceutical 

sales data. The Lancet Infectious Diseases; 14: 742–750. 

27. Van Boeckel TP, Browerb C, Gilbert M, Grenfell BT, Levin SA, et al (2015). Global 

trends in antimicrobial use in food animals. Proceedings of the National Academy of 

Sciences; 112: 5649–5654. 

28. Kotwani A, Holloway K (2011). Trends in antibiotic use among outpatients in New 

Delhi, India. BMC Infectious Diseases; 11: 99.  

29. ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control: Factsheet for experts 

- Antimicrobial resistance. Acessível em: http://ecdc.europa.eu. (acedido em 2 de junho de 

2017). 

30. ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control: Como ocorre a 

transmissão da resistência aos antibióticos? Acessível em: https://ecdc.europa.eu. 

(acedido em 4 de junho de 2017). 

31. Laxminarayan R, Van Boeckel T, Teillant A (2015). The Economic Costs of 

Withdrawing Antimicrobial Growth Promoters from the Livestock Sector. OECD Food, 

Agriculture and Fisheries Papers, No. 78, OECD Publishing, Paris. 

32. ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control: Antibiotics: Be 

responsible. Acessível em: https://ecdc.europa.eu. (acedido em 4 de junho de 2017). 

33. Giedraitienė A, Vitkauskienė A, Naginienė R, Pavilonis A (2015). Antibiotic 

Resistance Mechanisms of Clinically Important Bacteria. Medicina; 47.3: 137-146. 

34. Magnet S, Blanchard JS (2005). Molecular Insights into Aminoglycoside Action and 

Resistance Molecular Insights into Aminoglycoside Action and Resistance. Chemical 

Reviews; 105: 477–498. 

35. Yoshida H, Bogaki M, Nakamura M, Nakamura S (1990). Quinolone resistance 

determining region in the DNA gyrase gyrA gene of Escherichia coli. Antimicrobial Agents 

and Chemotherapy; 34: 1271–1277. 

36. Munita JM, Arias CA (2016). Mechanisms of Antibiotic Resistance. Microbiology 

Spectrum; 4. 



Relatório de Estágio  Ana Francisca Moreira da Silva 

45 
 

37. CDDEP - Center for Disease Dynamics, Economics & Policy (2015). State of the 

World’s Antibiotics, 2015. CDDEP, Washington, D.C. 

38. Penesyan A, Gillings M, Paulsen IT (2015). Antibiotic discovery: Combatting 

bacterial resistance in cells and in biofilm communities. Molecules; 20: 5286–5298. 

39. Stewart PS, Costerton JW (2001). Antibiotic resistance of bacteria in biofilms. The 

Lancet; 358: 135–138. 

40. Cox G, Wright GD (2013). Intrinsic antibiotic resistance: Mechanisms, origins, 

challenges and solutions. International Journal of Medical Microbiology; 303: 287–292. 

41. Aminov RI (2010). A brief history of the antibiotic era: Lessons learned and 

challenges for the future. Frontiers in Microbiology; 1. 

42. Lewis K (2013). Platforms for antibiotic discovery. Nature Reviews Drug Discovery; 

12: 371–387. 

43. Mossialos E, Morel C, Edwards S, Berenson J, Gemmill-Toyama M, Brogan D 

(2009). Policies and incentives for promoting innovation in antibiotic research.  

44. Alliance for the Prudent Use of Antibiotics (2012). APUA Newsletter, Volume 30 - 

Confronting Today’s Crisis in Antibiotic Development. Alliance for the Prudent Use of 

Antibiotics, Boston. 

45. Powers JH (2004). Antimicrobial drug development - the past, the present, and the 

future. Clinical Microbiology and Infection; 10 (Suppl 4): 23–31. 

46. Outterson K, Powers JH, Seoane E, Rodriquez-Monguio R, Kesselheim AS (2013). 

Approval and withdrawal of new antibiotics and other antiinfectives in the US, 1980–2009. 

The Journal of Law, Medicine & Ethics; 41.3: 688-696. 

47. Laxminarayan R, Powers JH (2011). Antibacterial R&D incentives. Nature Reviews 

Drug Discovery; 10: 727–728. 

48. Yap PSX, Yiap BC, Ping HC, Lim SHE (2014). Essential oils, a new horizon in 

combating bacterial antibiotic resistance. The Open Microbiology Journal; 8: 6–14. 

49. OMS - Organização Mundial da Saúde: Hygiene. Acessível em: http://www.who.int. 

(acedido em 11 de agosto de 2017). 

50. CDC - Centers for Disease Control and Prevention: When & How to Wash Your 

Hands. Acessível em: https://www.cdc.gov. (acedido em 11 de agosto de 2017). 

51. OMS - Organização Mundial da Saúde (2001). Water for health: taking charge. 

52. Curtis V, Cairncross S (2003). Effect of washing hands with soap on diarrhoea risk 

in the community: A systematic review. The Lancet Infectious Diseases; 3: 275–281. 

53. Rabie T, Curtis V (2006). Handwashing and risk of respiratory infections: A 

quantitative systematic review. Tropical Medicine & International Health; 11: 258–267. 



Relatório de Estágio  Ana Francisca Moreira da Silva 

46 
 

54. Hammond B, Ali Y, Fendler E, Dolan M, Donovan S (2000). Effect of hand sanitizer 

use on elementary school absenteeism. American Journal of Infection Control; 28: 340–

346. 

55. DGS - Direção-Geral da Saúde. Lavagem das mãos. 

56. OMS - Organização Mundial da Saúde: Oral health. Acessível em: 

http://www.euro.who.int/. (acedido em 13 de agosto de 2017). 

57. The Challenge of Oral Disease – A call for global action (2015). The Oral Health 

Atlas. 2nd ed. FDI World Dental Federation, Genebra. 

58. Ordem dos Médicos Dentistas: Saúde oral na grávida e bebé. Acessível em: 

http://www.omd.pt. (acedido em 13 de agosto de 2017). 

59. Ordem dos Médicos Dentistas: Saúde oral em crianças. Acessível em: 

http://www.omd.pt. (acedido em 13 de agosto de 2017). 

60. Alkarimi HA, Watt RG, Pikhart H, Sheiham A, Tsakos G (2014). Dental Caries and 

Growth in School-Age Children. Pediatrics; 133.3: e616–e623. 

61. Fejerskov O, Kidd E (2008). Dental caries: the disease and its clinical management. 

2nd ed. Blackwell Munksgaard, Oxford. 

62. Simón-Soro A, Mira A (2014). Solving the etiology of dental caries. Trends in 

Microbiology; 23: 76–82. 

63. WHO Expert Consultation on Public Health Intervention against Early Childhood 

Caries (2017). Report of a meeting, Bangkok, Thailand, 26–28 January 2016. Organização 

Mundial de Saúde, Genebra. 

64. OMS - Organização Mundial da Saúde (2015). Guideline: Sugars intake for adults 

and children. Organização Mundial da Saúde, Genebra. 

65. Jones S, Burt BA, Petersen PE, Lennon MA (2005). The effective use of fluorides in 

public health. Bulletin of the World Health Organization; 83: 670–676. 

66. Cury JA, Tenuta LMA (2014). Evidence-based recommendation on toothpaste use. 

Brazilian Oral Research; 28: 1–7. 

67. Bhagavatula P, Levy SM, Broffitt B, Weber-Gasparoni K, Warren JJ (2016). Timing 

of fluoride intake and dental fluorosis on late-erupting permanent teeth. Community 

Dentistry and Oral Epidemiology; 44.1: 32–45. 

68. Ordem dos Médicos Dentistas: Cárie e dentisteria. Acessível em: 

http://www.omd.pt. (acedido em 13 de agosto de 2017). 

69. Genco RJ, Borgnakke WS (2013). Risk factors for periodontal disease. 

Periodontology 2000; 62: 59–94. 

70. Johnson N, Warnakulasuriya S, Gupta P, Dimba E, Chindia M, Otoh E, et al (2011). 

Global oral health inequalities in incidence and outcomes for oral cancer: causes and 

solutions. Advances in Dental Research; 23: 237–246. 



Relatório de Estágio  Ana Francisca Moreira da Silva 

47 
 

71. Andersson L (2013). Epidemiology of traumatic dental injuries. Journal of 

Endodontics; 39: S2-S5. 

72. Ziegler J (2011). Preliminary Study on Severe Malnutrition and Childhood Diseases 

with Children Affected by Noma as an Example. Human Rights Council’s Advisory 

Committee on the Right to Food. 

73. DGS - Direção-Geral da Saúde: A escovagem é importante! A escovagem é fixe! 

Acessível em: http://www.youtube.com. (acedido em 13 de agosto de 2017). 

74. The Pharmaceutical Journal: Question from practice: How to select the right 

mouthwash. Acessível em: http://www.pharmaceutical-journal.com. (acedido em 13 de 

agosto de 2017). 

75. Educare.pt: Cuidado com os dentinhos! Acessível em: http://www.educare.pt. 

(acedido em 13 de agosto de 2017). 

76. Ordem dos Médicos Dentistas: Apresentação do cheque dentista. Acessível em: 

http://www.omd.pt. (acedido em 13 de agosto de 2017). 

77. Serviço Nacional de Saúde: Saúde oral. Acessível em: http://www.sns.gov.pt. 

(acedido em 13 de agosto de 2017). 

78. Kayne SB (2007). Homeopatia – Aspectos científicos, médicos e farmacêuticos. 2ª 

ed. Lusodidacta. 

79. Carvalho C, Lopes SC, Gouveia MJ (2012). Complementary and alternative 

medicine use in Portugal: development of an assessment tool. Psychology, Community & 

Health; 1: 81–94. 

80. Homeopathy Research Institute: Homeopathy use around the world. Acessível em: 

https://www.hri-research.org. (acedido em 5 de julho de 2017). 

81. INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

(2008). Farmacopeia Portuguesa 9.0. INFARMED, Lisboa. 

82. Council of Europe (2017). European Pharmacopoeia 9.0. Council of Europe, 

Estrasburgo. 

83. Ministério da Saúde. Lei n.º 45/2003, de 22 de Agosto. 

84. Ministério da Saúde. Lei n. 71/2013, de 2 de setembro. 

85. The school of homeopathy: A holistic view of health. Acessível em: 

http://www.homeopathyschool.com. (acedido em 5 de julho de 2017). 

86. National center for homeopathy: What are polychrests? Acessível em: 

http://www.homeopathycenter.org. (acedido em 5 de julho de 2017). 

87. The school of homeopathy: Minimum & single dose. Acessível em: 

http://www.homeopathyschool.com. (acedido em 5 de julho de 2017). 

88. The school of homeopathy: Remedies in homeopathy. Acessível em: 

http://www.homeopathyschool.com. (acedido em 5 de julho de 2017).  



Relatório de Estágio  Ana Francisca Moreira da Silva 

48 
 

Anexos 

 

Anexo I – Panfleto desenvolvido no âmbito do projeto “Utilização responsável dos 

antibióticos” para ser entregue aos utentes. 
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Anexo II – Apresentação utilizada como base para o vídeo desenvolvido no âmbito do 

projeto “Utilização responsável dos antibióticos” transmitido na FV.  
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Anexo III – Tabela desenvolvida no âmbito do projeto “Utilização responsável dos 

antibióticos” para ser entregue aos utentes. 
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Anexo IV – Apresentação utilizada na exposição oral acerca do tema “Higiene das mãos 

e higiene oral na criança. 
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Anexo V – Panfleto acerca do tema “Higiene das mãos na criança” entregue aos alunos 

da Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância de Santa Luzia. 
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Anexo VI – Panfleto acerca do tema “Higiene oral na criança” entregue aos alunos da 

Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância de Santa Luzia. 
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Anexo VII – Brindes entregues aos alunos da Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de 

Infância de Santa Luzia. 
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Anexo VIII – Fotografias tiradas durante as apresentações orais acerca do tema “Higiene 

das mãos e higiene oral na criança” na Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância 

de Santa Luzia. 

 

 

 



Relatório de Estágio  Ana Francisca Moreira da Silva 

68 
 

 

 

 



Relatório de Estágio  Ana Francisca Moreira da Silva 

69 
 

Anexo IX – Documento desenvolvido no âmbito do projeto acerca da Homeopatia, 

destinado a ser consultado pelos elementos da equipa da FV. 
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Resumo 

 

 O farmacêutico tem um papel essencial a nível hospitalar, sendo responsável pela 

seleção, aquisição, dispensa, preparação e controlo dos medicamentos, assegurando a 

qualidade, eficácia e segurança da terapêutica medicamentosa dos utentes. Tem ainda a 

função de interpretar e validar prescrições médicas, assim como colaborar na tomada de 

decisões terapêuticas e posteriormente monitorizar a terapia. Para além disso, o 

farmacêutico hospitalar faz a preparação de medicamentos estéreis, não estéreis e 

citostáticos e de nutrição parentérica. 

 O meu estágio em farmácia hospitalar teve a duração de três meses e realizou-se 

no Istituto Clinici Scientifici Maugeri, na cidade italiana de Pavia. Este foi o primeiro contacto 

que tive com a realidade da farmácia hospitalar, tendo sido muito importante para a minha 

aprendizagem nesta área, uma vez que adquiri conhecimentos essenciais. O facto de ter 

realizado este estágio ao abrigo do programa Erasmus constituiu um grande desafio e, por 

isso, permitiu-me ganhar muita autonomia e independência, não só como pessoa, mas 

também como futura farmacêutica. 

 No presente relatório descreverei o funcionamento dos serviços farmacêuticos do 

Istituto Scientifico di Pavia – via Maugeri, assim como todas as atividades que realizei ao 

longo do estágio, como a receção, armazenamento e distribuição de produtos 

farmacêuticos, a produção de medicamentos e o controlo de medicamentos sujeitos a 

medidas especiais. 
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AIFA Agenzia Italiana del Farmaco 

ATS Agenzia de Tutela della Salute 

DDT Documento Di Transporto 

DM Dispositivo médico 

ESP Estupefacientes e substâncias psicotrópicas 

ICSM Istituti Clinici Scientifici Maugeri 

ISM Istituto Scientifico di Montescano 

ISPM Istituto Scientifico di Pavia – via Maugeri 

PTO Prontuario Terapeutico Ospedaliero 
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 1. Farmácia hospitalar em Itália 

Em Itália, a autoridade nacional responsável pela regulamentação dos fármacos é 

a Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Este é um órgão público autónomo que opera sob 

a jurisdição e vigilância do Ministério da Saúde e do Ministério da Economia. Coopera com 

as várias autoridades regionais e com diversos institutos e organizações relacionados com 

a área da saúde1.   

 Na região da Lombardia, os hospitais são controlados pelo Sistema Socio 

Sanitario – Regione Lombardia, do qual faz parte a Agenzia di Tutela della Salute (ATS) 

de Pavia2. 

 

 Na legislação italiana, os medicamentos que podem ser prescritos aos 

pacientes são divididos da seguinte forma3: 

 a) Medicamentos sujeitos a receita médica; 

 b) Medicamentos sujeitos a receita médica que carecem de renovação em períodos 

definidos; 

 c) Medicamentos sujeitos a receita médica especial; 

 d) Medicamentos sujeitos a receita médica restritiva, incluindo: 

• Medicamentos utilizados exclusivamente em ambiente hospitalar ou 

semelhante; 

• Medicamentos de venda ao público após prescrição por centros hospitalares 

ou de especialidade; 

• Medicamentos utilizados exclusivamente por especialistas. 

 e) Medicamentos não sujeitos a receita médica. 

 

Por outro lado, relativamente ao reembolso por parte do Serviço Sanitário 

Nacional (SSN), existem três classes de medicamentos3: 

 1) Fármacos de classe A: são reembolsados pelo SSN; 

 2) Fármacos de classe C: não são reembolsados pelo SSN, sendo o seu custo 

inteiramente suportado pelo paciente, com algumas exceções (como inválidos de guerra, 

vítimas de terrorismo, pacientes afetos de doenças raras, pacientes transplantados, etc.); 

 3) Fármacos de classe H: utilizados exclusivamente em ambiente hospitalar ou 

ambiente semelhante.  

  

 2. Istituti Clinici Scientifici Maugeri 

O Istituti Clinici Scientifici Maugeri (ICSM) é um grupo fundado em 1965 que opera 

essencialmente nas áreas da saúde no ambiente de trabalho e da medicina reabilitativa.  

As atividades clínicas e de investigação aí desenvolvidas direcionam-se para a prevenção, 
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diagnóstico e cura de doenças ocupacionais e para a reabilitação de pacientes portadores 

de distúrbios de natureza cardiovascular, respiratória ou neuromotora resultantes de 

patologias pós-agudas e crónicas incapacitantes, bem como de pacientes oncológicos4. 

Este instituto é composto por seis departamentos: medicina ocupacional, ergonomia e 

incapacitação; medicina reabilitativa neuromotora; cardioangiologia reabilitativa; 

pneumologia reabilitativa; patologias crónicas incapacitantes; medicina ambiental5. 

 O ICSM está presente por toda a Itália, sob a forma de institutos científicos, 

unidades de reabilitação e centros de investigação e prevenção, formando uma rede 

integrada ao serviço da comunidade4. Este grupo possui 20 estabelecimentos, sendo que 

o principal é o Istituto Scientifico di Pavia – via Maugeri (ISPM), na região de Lombardia6, 

onde realizei o meu estágio.  

 

 3. Organização e gestão dos serviços farmacêuticos 

A farmácia hospitalar pode ser definida como “o conjunto de atividades 

farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados para 

colaborar nas funções de assistência que pertencem a esses organismos e serviços e 

promover a ação de investigação cientifica e de ensino que lhes couber”7. Estas atividades 

compreendem a seleção, aquisição, preparação, armazenamento e distribuição de 

produtos farmacêuticos, bem como a transmissão de informação sobre estes aos restantes 

profissionais de saúde e aos pacientes8,9.   

Os serviços farmacêuticos do ISPM funcionam das 8:30 às 16:30, de segunda a 

sexta-feira. Existe uma tabela geral que define quais as tarefas realizadas em cada dia da 

semana (anexo I). Estas tarefas incluem: distribuição de medicamentos, dispositivos 

médicos (DMs) e fleboclisi (DMs e soluções utilizados para fleboctomia) para o ISPM e 

para o Istituto Scientifico di Montescano (ISM); resposta a requisições urgentes; receção 

de encomendas; contagem de medicamentos, DMs e fleboclisi; outros. 

 

 4. Gestão de recursos humanos 

 Os serviços farmacêuticos do ISPM incluem uma equipa multidisciplinar, constituída 

pela diretora técnica Dra. Anna Losurdo, farmacêutico substituto Dr. Giovanni Brega, duas 

farmacêuticas, um coordenador do pessoal, quatro administrativos, cinco enfermeiros, três 

técnicos e quatro técnicos de armazém, sendo ainda comum a integração de estagiários 

neste grupo de trabalho (anexo II). 

 

 5. Espaço físico 

As instalações dos serviços farmacêuticos do ISPM incluem o armazém dos 

fleboclisi, situado no piso -1, o armazém dos medicamentos, armazém dos DMs, área de 
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receção de encomendas e gabinete administrativo, localizados no piso 0, e o laboratório 

de preparação de quimioterápicos, que se situa no piso 2. 

No armazém dos medicamentos, estes encontram-se divididos por 15 prateleiras e 

armários de acordo com a classe a que pertencem e os sistemas em que atuam (anexo 

III). Esta organização permitiu-me conhecer e interiorizar as várias substâncias ativas 

disponíveis no hospital e a sua classificação, o que considerei bastante útil, inclusivamente 

como preparação para o estágio em farmácia comunitária. É de salientar a existência de 

um armário onde são armazenadas amostras de DMs em experimentação (armário 15). 

Estes dispositivos são fornecidos a alguns dos serviços do hospital para serem testados. 

Após testarem os DMs, os serviços preenchem formulários para transmitirem a sua opinião 

acerca destes, da sua qualidade e utilidade. Se as opiniões forem positivas, estes DMs 

passarão a ser utilizados no ICSM. 

No armazém dos DMs, estes encontram-se organizados segundo a sua função 

(anexo IV). 

 

 6. Seleção de produtos farmacêuticos 

 6.1 Prontuario terapeutico ospedaliero 

 No ISPM, a prescrição de fármacos por parte dos médicos é realizada com base no 

prontuario terapeutico ospedaliero (PTO), um documento que reúne os fármacos 

disponíveis para a prevenção e cura das várias patologias que podem ser acompanhadas 

neste hospital. Para além disso, é também utilizado um documento denominado 

repositorio di dispositivi medici (RDM), que lista os vários DMs presentes no hospital. 

Estes documentos são comuns a todos os institutos e clínicas do ICSM. Duas vezes por 

ano, farmacêuticos e médicos do ICSM reúnem-se para atualizar o PTO e o RDM, de forma 

a adaptá-los às novas exigências e opções terapêuticas. A escolha dos fármacos que 

integrarão o PTO baseia-se na sua eficácia, segurança e custo, tendo como objetivo 

garantir a cobertura farmacológica de todas as patologias clinica e epidemiologicamente 

importantes, oferecendo aos clínicos a possibilidade de escolher a terapia mais adequada 

a cada caso, com base nas evidências científicas existentes, incluindo as relações risco-

benefício e custo-eficácia10. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de assistir à apresentação de um 

fármaco dos laboratórios Sanofi denominado alirocumab, cujo nome comercial é 

Praluent®. Este é um anticorpo monoclonal humano destinado a ser utilizado para a 

diminuição do colesterol-LDL em indivíduos adultos com hipercolesterolemia familiar 

heterozigótica ou doenças cardiovasculares ateroscleróticas11. Nesta apresentação foram 

descritos o mecanismo de ação, indicações, vantagens e desvantagens, posologia, forma 

de administração e outros aspetos relacionados com este fármaco. Estas exposições são 
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comuns na ISPM, para que sejam divulgados novos fármacos que poderão vir a integrar o 

PTO. 

Os médicos também podem prescrever fármacos ou DMs que não constem no PTO 

nem no RDM. Quando isto acontece, pode substituir-se o produto em causa por um similar, 

mas por vezes o produto prescrito não é substituível por nenhum dos produtos presentes 

no PTO ou RDM. Nesses casos, a farmácia do hospital não possui esses produtos e, por 

isso, deve fazer uma requisição destes a uma farmácia ou a outro hospital. Para isso, é 

preenchido um documento em que constam os seguintes dados: data, serviço que 

necessita do produto, nome do utente e respetiva patologia, produto requerido (no caso 

dos fármacos, é indicada a substância ativa, dosagem, forma farmacêutica e nome 

comercial), posologia, duração prevista da terapia e a assinatura do farmacêutico 

responsável. Este documento deve ser enviado à farmácia/hospital acompanhado de uma 

cópia da prescrição do produto ao paciente, de forma a justificar a sua necessidade. 

 

6.2 Critérios START/STOPP 

 Os idosos são o grupo populacional que consome mais fármacos. A sua 

complexidade fisiopatológica faz com que muitas vezes sejam polimedicados, o que 

aumenta o risco de efeitos adversos. Assim, a gestão da terapia farmacológica nos 

idosos merece especial atenção12. 

 A prescrição em idosos de medicamentos potencialmente inapropriados é 

comum e acarreta riscos. Um medicamento é considerado potencialmente inapropriado 

quando o risco de efeitos adversos supera o benefício do tratamento, principalmente se 

existir uma alternativa mais segura e/ou eficaz para a mesma condição clínica. A prescrição 

inapropriada pode também incluir situações em que existe uma utilização errada do 

fármaco a nível da duração do tratamento, dosagem ou frequência de administração e a 

utilização simultânea de fármacos que interagem negativamente entre si. Para além das 

reações adversas, a prescrição inadequada traz consequências como a diminuição da 

adesão à terapêutica e o aumento dos custos e da utilização dos recursos de saúde12. 

 Com o objetivo de identificar os medicamentos inapropriados para idosos e 

otimizar o uso de medicamentos nestes utentes, foram criados vários instrumentos que são 

utilizados internacionalmente. Destes instrumentos, os critérios START/STOPP são dos 

mais utilizados. Este é um sistema que propõe dois tipos de critérios: fármacos a não 

prescrever em pacientes idosos (critérios STOPP - Screening Tool of Older Persons 

potentially inapropriate Prescriptions) e fármacos apropriados para idosos em 

determinadas condições patológicas (critérios START - Screening Tools to Alert doctors to 

the Right Treatment)12. É constituído por 80 critérios STOPP divididos em 13 secções 

correspondentes a diferentes áreas clínicas/terapêuticas e 34 critérios START divididos em 
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9 secções. Um exemplo de um critério STOPP é a administração de digoxina em casos de 

insuficiência cardíaca com função ventricular sistólica normal, uma vez que não existem 

evidências claras do seu benefício. Um exemplo de um critério START é a utilização de 

antagonistas da vitamina K, inibidores diretos da trombina ou inibidores do fator Xa na 

presença de fibrilhação auricular crónica13. 

 Os critérios START/STOPP possuem as vantagens de indicarem os medicamentos 

potencialmente inapropriados em idosos e proporem alternativas aos mesmos, 

abrangerem os principais sistemas orgânicos e serem de fácil consulta, apresentando uma 

boa sistematização. No entanto, têm a desvantagem de não serem específicos, dentro de 

cada grupo terapêutico, relativamente aos diversos fármacos. Para além disso, nem todos 

os critérios START se aplicam a todos os idosos e a todas as circunstâncias12. 

 Durante o meu estágio, tive a oportunidade de auxiliar no desenvolvimento de um 

documento destinado a ser consultado pelos médicos do ICSM para a prescrição em 

idosos segundo os critérios START/STOPP. Este documento tem como objetivo 

esquematizar estes critérios, tornando a prescrição mais fácil, rápida e adequada. 

 

 7. Gestão de stocks  

Nos serviços farmacêuticos do ISPM é utilizado o software Diapason, que permite 

o registo e controlo de todos os produtos existentes no armazém e respetivos movimentos. 

Assim, é possível fazer um controlo informático dos stocks da farmácia e de todos os 

serviços do hospital. Para além disso, todas as semanas é realizada a contagem manual 

de medicamentos, DMs e fleboclisi. Esta contagem abrange, geralmente, um armário ou 

estante por semana e tem como objetivo confirmar se as quantidades existentes no 

armazém estão de acordo com as quantidades registadas no software. Se, para um 

determinado produto, estas não coincidirem, é feita uma recontagem. Se esta confirmar 

que os valores são diferentes, deve verificar-se todos os movimentos deste produto, para 

compreender a razão da discrepância. 

Uma vez por semana, procede-se à encomenda da quantidade necessária de cada 

medicamento, DMs ou fleboclisi para perfazer o stock que deve sempre existir na farmácia, 

tendo em conta os gastos semanais geralmente verificados para cada produto. Se o 

fornecedor habitual de um determinado produto não o tiver disponível, encomenda-se a 

outro fornecedor ou, em caso de urgência, realiza-se uma requisição urgente a outro 

hospital ou farmácia, da forma já descrita previamente. Há também a possibilidade de fazer 

a cedência de produtos entre os diferentes serviços do hospital, em caso de necessidade. 

Quando isso acontece, deve ser enviado à farmácia um documento informando desta 

cedência, registando o produto e respetiva quantidade, lote e data de validade, o serviço 
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que fornece o produto e o serviço que o recebe e as assinaturas dos responsáveis de 

ambos os serviços. 

 

 8. Receção de produtos farmacêuticos 

 As encomendas são recebidas numa área da farmácia ligada ao exterior. Esta 

receção é feita por um técnico, que deve conferir se o documento di transporto (DDT) que 

acompanha a encomenda está em conformidade com a requisição. Se a quantidade 

recebida de algum produto for inferior à quantidade encomendada, a quantidade restante 

fica suspensa até ser recebida. De seguida, o técnico carimba e assina o DDT e a fatura e 

regista no Diapason a receção desta encomenda, indicando para cada produto a respetiva 

quantidade, lote e prazo de validade. Depois, é então possível armazenar cada produto 

recebido no seu respetivo local. 

 No caso dos estupefacientes e substâncias psicotrópicas (ESP), o processo de 

receção é diferente, como será descrito posteriormente. 

 

 9. Armazenamento de produtos farmacêuticos 

 O armazenamento dos produtos farmacêuticos é feito de forma a assegurar que 

estes são corretamente conservados e mantêm as suas propriedades, para garantir a sua 

qualidade, segurança e eficácia. Assim, devem ser proporcionadas as condições de 

espaço, luz, temperatura e humidade adequadas. No ISPM, o armazenamento de 

medicamentos e DMs é feito em prateleiras, armários e frigoríficos. Os armazéns têm 

determinadas condições que facilitam o trabalho e asseguram boas condições de 

conservação dos produtos farmacêuticos, como por exemplo: facilidade de limpeza, janelas 

e portas protegidas contra a entrada de pessoas/animais, portas largas que permitem a 

circulação de grandes volumes, temperatura inferior a 25ºC e proteção contra a radiação 

solar direta14. 

 Alguns produtos necessitam de condições de armazenamento especiais. É o 

caso dos produtos inflamáveis, que se encontram num local separado do armazém, com 

portas e paredes reforçadas e resistentes ao fogo14. Outro exemplo são os medicamentos 

de frio, que devem ser conservados a temperaturas entre os 2 e os 8ºC. Para isso, são 

utilizados três frigoríficos que têm um sistema de controlo e registo da temperatura. 

Qualquer falha elétrica ou falha no sistema de refrigeração que faça com que a temperatura 

de um dos frigoríficos se desvie do intervalo definido (2-8ºC) faz soar um alarme. Se este 

alarme for ativado durante o horário de funcionamento da farmácia, os medicamentos 

armazenados no frigorífico em causa devem ser transferidos para outro frigorífico que 

esteja funcional e deve ser chamada a equipa de manutenção. Por outro lado, se o alarme 

soar quando a farmácia estiver fechada, um operador da central do hospital deverá 
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deslocar-se à farmácia e proceder da mesma forma, informando de seguida o pessoal da 

farmácia, via correio eletrónico15.   

 Os ESP, assim como as soluções concentradas de eletrólitos, são guardados 

em armários fechados à chave e em cofres. 

 Tanto os medicamentos como os DMs e os fleboclisi são armazenados segundo o 

princípio FEFO (“First Expired, First Out”, ou seja, “primeiro a expirar, primeiro a sair”). 

Isto significa que os produtos que têm prazos de validade mais próximos de expirar são 

dispensados antes daqueles que têm prazos de validade mais longos, e por isso são 

guardados à frente, estando mais acessíveis. Desta forma, são minimizados desperdícios 

e custos desnecessários14. 

 Em cada um dos serviços do hospital, os produtos farmacêuticos são armazenados 

na respetiva enfermaria, seguindo as condições descritas. Durante o meu estágio, tive a 

oportunidade de visitar vários serviços do ICSM e ficar a conhecer os locais e as condições 

em que é feito o armazenamento dos medicamentos, DMs e fleboclisi.  

 

 10. Controlo de prazos de validade 

 No armazém, cada armário e estante contém uma lista dos produtos cuja 

validade terminará no ano corrente. Na última semana de cada mês, essa tabela é 

consultada, para que se retirem os medicamentos cujo prazo de validade expira nesse 

mês. Para além disso, é obrigatório fazer pelo menos uma vez por mês a verificação da 

validade de todos os produtos farmacêuticos. Aqueles que atingem o fim da sua validade 

são guardados em contentores específicos e enviados para incineração. 

 Todos os serviços do hospital devem também proceder desta forma em relação ao 

controlo dos prazos de validade. No último dia de cada mês, entre as 14 e as 16 horas, 

cada serviço entrega na farmácia os produtos farmacêuticos com a validade expirada. 

Estes devem ser acompanhados de um documento onde consta o serviço, a data e o nome 

e assinatura da pessoa responsável pelo controlo destes medicamentos/DMs 

relativamente à sua data de validade e correta conservação. Neste documento está ainda 

presente uma tabela em que se indica quais os produtos entregues, a sua data de validade 

e a quantidade. 

 

 11. Distribuição de produtos farmacêuticos 

 11.1 Distribuição aos serviços 

  No ISPM é feita a distribuição de medicamentos, DMs e fleboclisi para os vários 

serviços deste instituto e também para o ISM, que não possui armazéns farmacêuticos. 

 Esta distribuição de produtos farmacêuticos é feita em dias da semana definidos 

(anexo I). Cada serviço faz as suas requisições à farmácia do hospital em função do 
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stock que deve sempre possuir, tendo em conta os gastos habituais de cada produto 

farmacêutico. Estas requisições são realizadas através de um documento onde consta o 

serviço, a data e a quantidade de cada produto solicitado. A lista de produtos requeridos 

está dividida conforme as estantes onde estes se encontram armazenados, o que facilita 

e acelera o processo da sua recolha. Os documentos das requisições de todos os serviços 

são impressos e devem ser inicialmente entregues a um farmacêutico, que tem a 

responsabilidade de analisar os pedidos e validá-los, assinando-os e carimbando-os. Em 

algumas situações, o farmacêutico pode determinar que se concedam quantidades 

diferentes das requisitadas, por exemplo, quando é requisitada uma quantidade de um 

produto superior ou muito próxima àquela existente em stock no armazém. Por vezes, os 

serviços podem também requisitar um produto que normalmente não utilizam, e nesse caso 

o farmacêutico deve contactar o responsável pela requisição, para verificar se ocorreu um 

erro ou qual a razão deste pedido incomum. 

 Depois da aprovação do farmacêutico, inicia-se a separação dos produtos 

farmacêuticos para serem distribuídos a cada serviço. Esta função é realizada por 

enfermeiros e técnicos e requer a utilização de cestos e carrinhos. Durante este processo, 

utiliza-se um aparelho (anexo V) para registar todos os produtos farmacêuticos que vão 

sendo retirados do armazém e, assim, o stock de medicamentos, DMs e fleboclisi é 

automaticamente atualizado no software informático. Para isso, começa-se por registar 

com o aparelho o código de barras do serviço e instituto ao qual a encomenda se destina 

e de seguida regista-se o código de barras e a quantidade de cada produto, ao mesmo 

tempo que se guarda cada um deles nos cestos referidos. No final da separação, é 

necessário confirmar manualmente se os produtos e quantidades que foram registadas 

coincidem com os requisitados, a fim de detetar possíveis erros. Depois disto, o documento 

da requisição é assinado pela(s) pessoa(s) responsável(eis) pela separação e fotocopiado, 

de maneira que o documento original seja assinado pela pessoa do serviço que faz a 

receção e posteriormente arquivado na farmácia e a cópia seja deixada no serviço. A 

distribuição destes cestos pelos serviços do hospital é feita pelos técnicos de armazém. 

 No caso de ser requerido um produto que não existe no armazém no momento, este 

deve ser registado num livro criado com esse propósito. Aí deve ser anotada a data do 

pedido, o serviço que o realizou, o produto requerido e respetiva quantidade. Quando o 

produto já estiver disponível, é enviado ao serviço e a sua entrega é registada no livro. 

Os produtos que carecem de armazenamento em frigorífico merecem especial 

atenção durante todos estes procedimentos descritos. Assim, na separação dos 

medicamentos para os serviços, estes produtos são guardados em envelopes onde é 

escrito o serviço ao qual se destinam e a indicação “FRIGO” e são armazenados no 

frigorífico até que se proceda à distribuição dos produtos pelos serviços. Para além destes, 
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há outros produtos que são sujeitos a cuidados especiais na requisição e distribuição, como 

será explicado posteriormente. 

 

 11.2 Pedidos urgentes 

 Todos os dias, um enfermeiro ou técnico é responsável por satisfazer os pedidos 

urgentes enviados pelos serviços. Nestes pedidos estão incluídos produtos de que o 

serviço necessita, mas que não possui em stock. Estes pedidos devem ser entregues na 

farmácia até às 14:00h, através de documentos semelhantes aos utilizados para as 

requisições semanais de cada serviço. Durante o dia, o enfermeiro ou técnico responsável 

faz a separação dos produtos para cada pedido urgente, de forma a que estes sejam 

entregues nos serviços durante a tarde do mesmo dia. Nesta separação, também é 

utilizado o aparelho para registo no software do serviço e produtos retirados do armazém, 

adotando os mesmos procedimentos e cuidados da distribuição semanal aos serviços. Se 

algum produto requerido não existir em stock na farmácia, adotam-se os procedimentos já 

descritos anteriormente. 

 Enquanto realiza esta função, o enfermeiro ou técnico deve também controlar o 

registo de produtos que, por não existirem em stock, não foram entregues na distribuição 

semanal aos serviços, garantindo que estes lhes são enviados assim que chegarem à 

farmácia. 

 

 12. Medicamentos sujeitos a medidas especiais 

 12.1 Estupefacientes e substâncias psicotrópicas16 

 A gestão, armazenamento e distribuição de ESP na farmácia e nos vários serviços 

do hospital são regulados por várias diretivas presentes na Lei italiana. Atualmente, aplica-

se a diretiva 49/2006, que classifica os ESP dispondo-os em duas tabelas: 

 - Tabela I – Todos os ESP que possuem potencial de abuso. Inclui o ópio e seus 

derivados, folhas da coca e alcaloides com ação excitante a nível do sistema nervoso 

central (SNC), substâncias do tipo anfetamínico e qualquer outra substância que produza 

efeitos a nível do SNC e possa causar dependência física ou psicológica do mesmo nível 

ou superior, Cannabis indica e tetraidrocanabinóis, qualquer outra planta que possa 

provocar alucinações ou distorção sensorial grave, e substâncias obtidas por modificação 

ou síntese que provoquem o mesmo tipo de efeitos sobre o SNC. 

 - Tabela II – Princípios ativos de medicamentos (o que inclui algumas substâncias 

da Tabela I). Está subdividida em 5 secções (A, B, C, D, E), conforme a capacidade de 

induzir dependência. Inclui, por exemplo, a morfina e opiáceos, barbitúricos, 

benzodiazepinas e fármacos canabinoides. 
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 Os fármacos pertencentes à tabela I e às secções A, B e C da tabela II  apresentam 

um maior potencial de abuso e, por isso, são sujeitos a um controlo mais apertado do que 

aqueles pertencentes às secções D e E da tabela II.  

  

No ISPM, a receção das encomendas dos ESP é da responsabilidade dos 

farmacêuticos, que as devem conferir e aprovar, assinando e carimbando o DDT. 

 Os fármacos pertencentes às secções D e E da tabela II (como o tramadol e 

benzodiazepinas de administração oral, respetivamente) são armazenados num armário 

fechado à chave presente no armazém da farmácia (armário 14, anexo III). São distribuidos 

aos serviços de forma normal, juntamente com os outros fármacos, mas vão dentro de um 

envelope em que está escrito o serviço a que se destinam e a identificação “I.P. ou A.F.D.”, 

indicando que só pode ser recebido por um enfermeiro profissional ou alguém com funções 

diretivas. 

 Por outro lado, os fármacos pertencentes à tabela I e às secções A, B e C da 

tabela II (por exemplo: morfina, fenobarbital, ácido 4-hidroxibutanoico) são armazenados 

num cofre que está guardado numa área mais reservada da farmácia. A distribuição destes 

produtos aos serviços é feita apenas às quartas-feiras entre as 14:30h e as 15:00h. Durante 

este período, o enfermeiro-chefe de cada serviço (ou o seu substituto, no caso de este não 

estar presente nessa hora) dirige-se à farmácia do hospital para recolher os ESP 

necessários para o serviço, que estão indicados num documento que traz consigo. A 

diretora técnica da farmácia ou, no caso de esta estar ausente, o seu substituto, é a 

responsável por atender a estes pedidos. Para isso, verifica o documento da requisição e 

entrega diretamente ao enfermeiro-chefe de cada serviço os produtos necessários. Este 

último deve verificar que todas as unidades que recebe estão em boas condições e nas 

quantidades pedidas. 

É responsabilidade do farmacêutico registar todos os produtos que saem do cofre. 

Para isso, utiliza-se um livro em que cada página se destina a uma determinada substância 

ativa com uma determinada dosagem, forma farmacêutica e laboratório. Aqui deve-se 

registar a data, o número do pedido, o serviço a que se destina, a quantidade fornecida e 

a quantidade de produto que resta no cofre. Depois de satisfazer as requisições de todos 

os serviços, o farmacêutico regista no software a retirada dos produtos e conta todos os 

produtos que restaram no cofre, para verificar se não ocorreram erros.     

Nos vários serviços do hospital, os ESP são armazenados segundo os mesmos 

critérios que aqueles aplicados na farmácia. Cada serviço possui o seu próprio cofre com 

a sua própria chave, que está sempre em posse do enfermeiro-chefe ou do seu substituto. 

Os ESP que já não podem ser utilizados porque a sua validade já expirou ou 

porque estão danificados são guardados na farmácia, num cofre diferente daquele em 
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que são guardados os restantes ESP. São armazenados dentro de envelopes fechados, 

assinados e identificados com o medicamento em causa. Estes produtos são recolhidos 

pela ATS e incinerados.  

  

 12.2 File F  

Em Itália, quando um paciente não hospitalizado recebe medicamentos num local 

prestador de cuidados de saúde, este local é reembolsado pela autoridade sanitária da 

região onde o paciente habita através de um sistema denominado File F. Este sistema é 

aplicado em todas as regiões de Itália, mas apenas para alguns fármacos17, que constam 

na seguinte lista18: 

- Fármacos inovadores de classe H; 

- Fármacos de ambulatório; 

- Fármacos não registados (conforme a alínea 4 do artigo 1, Lei 648/96); 

- Terapia hipossensibilizante; 

- Fármacos oncológicos utilizados em day hospital; 

- Fármacos de canal duplo (fármacos que tanto podem ser distribuídos em ambiente 

hospitalar como em farmácias comunitárias); 

- Fármacos de Multiterapia Di Bella (uma terapia alternativa utilizada no tratamento 

de tumores); 

- Fármacos administrados a cidadãos estrangeiros com código individual STP 

(Straniero Temporaneamente Presente – estrangeiro presente temporariamente); 

- Fármacos não registados para uso domiciliário; 

- Fármacos para doenças raras; 

- Fármacos entregues aquando da alta hospitalar para o primeiro ciclo de 

tratamento; 

- Fármacos distribuídos aos estabelecimentos prisionais; 

- Fármacos de uso domiciliário distribuídos diretamente pela agência sanitária local; 

- Fármacos administrados a pacientes hemofílicos hospitalizados; 

- Nota de crédito risk sharing; 

- Produtos derivados do sangue; 

- Novos fármacos antivirais para o tratamento da hepatite C.  

 

Este sistema permite o rastreamento e acompanhamento dos tratamentos 

prestados a cada paciente, apresentando-se como um instrumento de monitorização, 

controlo e financiamento19.  

 Quando é prescrito a um paciente um medicamento sujeito ao File F no ISPM, o 

paciente deve dirigir-se à farmácia do hospital para levantar este medicamento. Para isso, 
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tem de levar consigo o plano terapêutico, que é analisado e arquivado na farmácia. É 

dada uma cópia ao paciente, para que este a entregue ao médico de família, de modo a 

que ele tome conhecimento da terapêutica que o paciente está a receber. Este documento 

contém as seguintes informações: dados do médico prescritor e do paciente, justificação 

da prescrição, programa terapêutico (medicamento, substância ativa, duração prevista do 

tratamento, dose/dia), data e assinatura do médico.  

 Para além disso, o paciente deve entregar também o documento da prescrição 

médica, que é assinado por si e pelo farmacêutico/enfermeiro que faz a dispensa. Uma 

cópia é entregue ao paciente, enquanto que o documento original é arquivado na farmácia, 

depois de lhe serem coladas as etiquetas dos produtos dispensados. 

 Existe a possibilidade de ser outra pessoa que não o paciente a levantar estes 

medicamentos, desde que este assine uma autorização para tal. 

 

 12.3 Eletrólitos 

 As soluções concentradas de eletrólitos (incluindo o cloreto de cálcio, gluconato de 

cálcio, sulfato de magnésio, cloreto de sódio e bicarbonato de sódio) são armazenadas no 

armário 14, que é fechado à chave (anexo III). O cloreto de potássio é uma exceção, uma 

vez que se encontra armazenado no armário 13. Estes armários têm avisos que chamam 

a atenção para o facto de conterem fármacos perigosos, que devem ser dispensados 

seguindo escrupulosamente os procedimentos definidos. 

 As requisições de eletrólitos pelos serviços são feitas através de documentos 

específicos que só podem ser assinados pelo enfermeiro-chefe ou pelo seu substituto. O 

levantamento destes produtos na farmácia apenas pode ser realizado por enfermeiros 

profissionais. Existe um livro onde é feito o registo de todos os eletrólitos que são 

dispensados, anotando-se a data da dispensa, fármaco, quantidade unitária e serviço a 

que foi entregue.  

 

 12.4 Farmaci con allegato 

 Estes fármacos têm um custo muito elevado e por isso necessitam de uma 

requisição especial apresentando uma justificação válida para que sejam dispensados.  

 

 12.4.1 Antibióticos de alto custo 

 Esta categoria inclui a daptomicina, imipenem+cilastatina, ertapenem, linezolida, 

meropenem, teicoplanina, tigeciclina e vancomicina.  Para fazer a requisição destes 

medicamentos, os serviços devem enviar à farmácia um documento no qual consta o 

antibiótico em causa, posologia, data de início da terapia, justificação clínica para a escolha 

do antibiótico e assinatura do médico prescritor e do responsável pelo serviço. No caso de 
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ser necessário um antibiótico de alto custo incluído no PTO mas ausente na farmácia do 

hospital ou qualquer antibiótico, antivírico ou antimicótico não incluído no PTO, este será 

entregue no serviço em causa no prazo de três ou sete dias após o pedido, conforme se 

trate de uma prescrição empírica ou de uma prescrição baseada num antibiograma, 

respetivamente.  

 Se a prescrição tiver sido feita com base num exame microbiológico, deve ser 

enviado juntamente com a requisição o respetivo antibiograma e a indicação da amostra 

utilizada. 

 

 12.4.2 Albumina 

 Também no caso da albumina, é necessário que os serviços façam a requisição 

através de um documento especial, para que justifiquem a necessidade de a utilizar. Assim, 

é possível evitar casos de utilização inapropriada de albumina e, consequentemente, 

diminuir erros de terapêutica e custos desnecessários. O documento em causa contém os 

seguintes dados: serviço, data, nome, patologia, peso e albuminemia (expressa em g/L) do 

paciente, duração prevista do tratamento, justificação da prescrição e assinatura do médico 

prescritor e do responsável pelo serviço. 

 

 13. Produção de medicamentos 

 13.1 Fármacos citotóxicos  

 No ISPM, o laboratório de preparação de fármacos citotóxicos localiza-se no 

mesmo piso que os serviços de oncologia (piso 2), de modo a facilitar o movimento dos 

fármacos e a comunicação entre profissionais. Este laboratório tem uma localização central 

(para aumentar a vigilância), é isolado, fechado e protegido (de forma a que só tenham 

acesso a ele os profissionais autorizados) e bem assinalado com a informação de que se 

trata de um local de preparação de fármacos quimioterápicos. Este laboratório possui três 

divisões conectadas entre si. O armazenamento dos fármacos faz-se na mesma divisão 

em que se realiza a sua manipulação, em armários (no caso dos fármacos que devem ser 

armazenados à temperatura ambiente, como o metotrexato) e frigoríficos (no caso dos 

fármacos que precisam de ser armazenados a temperaturas entre os 2 e os 8ºC, como a 

bleomicina). Estes fármacos podem estar disponíveis na forma liofilizada ou na forma de 

solução de concentração conhecida20. 

 

 Os fármacos citotóxicos possuem efeitos secundários indesejados e alguns 

deles provaram já induzir a formação de tumores secundários21. De facto, muitos destes 

são classificados pela IARC (Agência Internacional de Pesquisa do Cancro) como 

possíveis agentes carcinogénicos para humanos (exemplo: bleomicina), prováveis agentes 
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carcinogénicos para humanos (exemplo: cisplatina) e agentes carcinogénicos para 

humanos (exemplo: ciclofosfamida)22,23. 

 Assim, a exposição a estes fármacos por parte dos profissionais de saúde 

representa um potencial risco. Efetivamente, estudos demonstraram que se pode verificar 

um aumento do nível de atividade mutagénica na urina de profissionais responsáveis pela 

manipulação e administração destes fármacos. Posto isto, é de extrema importância aplicar 

as medidas necessárias para a diminuição dos acidentes durante a manipulação dos 

fármacos citotóxicos e do risco associado à sua exposição. Para além disso, é essencial 

garantir a segurança do paciente, evitando erros e contaminações durante a preparação 

dos medicamentos21. É, portanto, necessário que o local seja facilmente lavável e possua 

uma câmara de fluxo laminar vertical (onde se realiza a manipulação dos fármacos), assim 

como um filtro de alta eficiência, de forma a garantir a esterilidade do local e proteger o 

operador e o ambiente de possíveis contaminações. Uma vez por mês faz-se uma cultura 

microbiológica na câmara de fluxo laminar para verificar a sua esterilidade20. Na zona de 

manipulação dos fármacos, devem estar disponíveis os materiais e dispositivos 

necessários para intervir no caso de derramamentos acidentais (por exemplo, por rotura 

dos contentores, ampolas ou frascos)21. Durante a preparação, a porta deve manter-se 

fechada, para evitar alterações no sistema de fluxo20.  O operador deve atuar com calma, 

atenção, cautela e rigor e utilizar uma bata estéril, luvas, máscara, óculos de proteção, 

touca e proteção de sapatos, para diminuir a exposição das portas de entrada do seu 

organismo20,21. Deve manter sempre as mãos no interior da câmara de fluxo e desinfetar 

todos os dispositivos e frascos que utiliza20. 

 Todos os materiais utilizados durante a manipulação dos fármacos quimioterápicos 

devem ser considerados resíduos tóxicos e, portanto, devem ser eliminados como tal, 

aplicando os procedimentos padronizados. Estes resíduos devem ser sujeitos a um 

tratamento de inativação, sendo para isso aconselhado o uso de hipoclorito de sódio, que 

no prazo de 24 horas consegue uma boa inativação de grande parte dos fármacos 

antineoplásicos comumente utilizados21. 

 

 No ISPM, a preparação dos fármacos citotóxicos é feita segundo um processo 

que envolve quatro pessoas. 

 Quando se recebe uma requisição de preparação de um fármaco quimioterápico, o 

farmacêutico deve avaliá-la do ponto de vista clínico e técnico, prestando especial atenção 

à dosagem da substância ativa e às suas características, assim como as características do 

veículo, verificando se não existe nenhuma inconsistência que comprometa a estabilidade 

da preparação e a eficácia da terapêutica. Se verificar alguma incoerência, erro ou falta de 

informação, o farmacêutico deve entrar em contacto com o médico prescritor, para que se 
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proceda à devida correção21. Depois, este pedido é assinado e carimbado pelo 

farmacêutico. Os dados da prescrição são inseridos informaticamente e são impressas 

etiquetas com os dados necessários para a preparação: data, nome do paciente, fármaco 

e respetiva dosagem, veículo e respetiva quantidade. Estas etiquetas serão depois coladas 

na embalagem contendo a preparação final.  

 É importante referir que os serviços de oncologia só entregam as requisições na 

farmácia no próprio dia em que o paciente receberá a terapia. Isto acontece, por um lado, 

porque muitos destes fármacos, após reconstituição, não possuem estabilidade suficiente 

para serem utilizados no dia seguinte e, por outro lado, porque é necessário que o paciente 

realize análises sanguíneas para determinar se está em condições de receber a 

quimioterapia. A requisição só é entregue na farmácia quando se tem a certeza que o 

paciente poderá realizar a terapia nesse dia, de forma a que não ocorra desperdício destes 

fármacos, cujos custos são muito elevados. 

 Numa divisão diferente, o primeiro técnico/enfermeiro recebe as etiquetas 

contendo os dados da prescrição e coloca num saco o veículo (no qual cola uma etiqueta 

indicando o nome do paciente, a data até quando a preparação deve ser utilizada e a 

temperatura a que deve ser conservada), o material que será necessário para a 

administração do medicamento no paciente (incluindo tubos, agulhas e, por vezes, filtros) 

e, no caso dos fármacos sensíveis à radiação UV (como a cisplatina), um saco resistente 

a esta. Fármacos como o paclitaxel são fotorresistentes e por isso não requerem a 

utilização destes sacos resistentes à radiação UV. O técnico passa então este conjunto de 

materiais, através de uma janela, para a sala de manipulação dos fármacos citotóxicos.  

 Aí, um segundo técnico/enfermeiro realiza a preparação propriamente dita do 

medicamento na câmara de fluxo laminar, de acordo com as informações que constam na 

prescrição. O terceiro técnico/enfermeiro é responsável por colocar a preparação final 

em embalagens plásticas transparentes, resistentes e contendo a informação de risco e 

selá-las. O fármaco fica assim pronto a ser recolhido na farmácia por um responsável do 

serviço de oncologia. O terceiro técnico/enfermeiro tem ainda a função de registar os lotes 

dos fármacos utilizados e guardar os códigos de barras dos frascos abertos nesse dia numa 

tabela criada para o efeito. 

 Todas as preparações realizadas são registadas num documento de excel, onde se 

inclui o número da preparação, data, serviço, nome do paciente, substância ativa, dosagem 

e laboratório, quantidade de fármaco (expressa em mg), lote do fármaco, veículo, técnico 

que procedeu à preparação e eventuais notas adicionais. 

 No final do dia, se sobrar alguma quantidade de fármaco num frasco ou ampola e 

este possuir estabilidade suficiente (por exemplo, no caso da epirrubicina), é guardado 

para poder ser utilizado noutro dia, fazendo-se a sua etiquetagem com a indicação da data 
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de abertura e registando-se a sua quantidade num documento próprio. No final do dia de 

sexta-feira, confirma-se se as quantidades registadas neste documento coincidem com as 

quantidades existentes nos frascos abertos. Os fármacos que não têm estabilidade 

suficiente para serem guardados, como, por exemplo, a vincristina, são corretamente 

eliminados.  

 Para além disso, no final de cada dia é calculada a quantidade total, expressa em 

mg, de cada fármaco prescrita nesse dia e quantificado o resíduo restante desse fármaco. 

Assim, com base nestas informações, na quantidade de fármaco disponível em frascos 

abertos em dias anteriores e no número de frascos desse fármaco abertos no próprio dia, 

é possível verificar se a quantidade total de fármaco utilizado durante o dia corresponde à 

quantidade total desse fármaco prescrita nesse dia. Este procedimento permite detetar 

possíveis erros que ocorram durante a preparação. Se a diferença for superior a 5%, o 

farmacêutico deve intervir. 

 

 13.2 Medicamentos manipulados 

 Um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico24. 

 Na farmácia do ISPM não se procede à preparação de medicamentos manipulados, 

pelo que, quando é necessário um produto deste tipo, é feita uma encomenda a uma 

farmácia comunitária denominada Fapa, enviando, para isso, o documento de requisição 

e uma fotocópia da prescrição médica, para justificar o pedido. A posterior entrega do 

medicamento no ISPM é responsabilidade de um funcionário da farmácia Fapa. 

 

 13.3 Nutrição parentérica 

 A nutrição parentérica é o fornecimento de nutrientes vitais (como proteínas, 

hidratos de carbono, lípidos, minerais, eletrólitos e vitaminas) por via intravenosa. É 

utilizada quando não é possível administrar estes nutrientes por via oral/entérica devido a 

algum problema do trato gastrointestinal que condicione a capacidade de deglutição ou 

absorção do paciente25. 

 No ISPM não se procede à produção de bolsas de nutrição parentérica, e por isso 

utilizam-se bolsas produzidas pela indústria farmacêutica. Estas bolsas têm uma 

composição definida e é possível adicionar-lhes oligoelementos e vitaminas, conforme as 

necessidades do utente. Para além disso, quando necessário, podem ser feitos ajustes de 

volume, com soro fisiológico, ou de aporte calórico, com glucose em solução. 

 Estas bolsas são constituías por três compartimentos: um com uma solução de 

aminoácidos, um com uma solução de glucose e outro com uma emulsão de lípidos. 

Existem vários tipos de bolsas, conforme a concentração de nutrientes presente em cada 
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compartimento, sendo que o médico deve selecionar o mais adequado às necessidades 

do paciente. 

 Antes da administração, deve-se proceder à mistura dos conteúdos dos três 

compartimentos. É ainda necessário ter em atenção a osmolaridade da preparação, uma 

vez que se esta for hipertónica (ou seja, se apresentar uma osmolaridade superior a 850 

mOsm/L), a administração deverá ser central, ou seja, através da veia cava, jugular ou 

femoral. 

 Para os serviços fazerem a requisição de sacos de nutrição parentérica aos 

serviços farmacêuticos do ISPM, necessitam de enviar um documento específico em que 

consta uma lista de todos os tipos de sacos existentes, onde devem assinalar o tipo de 

saco pretendido e respetiva quantidade. Para além disso, devem indicar a data, o serviço 

e o nome do paciente. 

 

 14. Outras atividades de farmácia clínica 

 14.1 Ensaios clínicos 

 De acordo com a Lei nº 73/2015, de 27 de julho, um 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”26. 

 Para que um medicamento obtenha a sua autorização de introdução no mercado, 

devem ser realizados ensaios clínicos, que são, por isso, essenciais para que se possam 

disponibilizar no mercado novas opções terapêuticas. O planeamento, realização e 

interpretação destes ensaios devem ser feitos cuidadosamente, para se obterem todas as 

informações necessárias e relevantes acerca da intervenção de saúde em causa. Estas 

informações incluem a eficácia e segurança do medicamento, a população à qual se 

adequa e a dose com a qual se obtêm os melhores efeitos. 

 Para a realização de ensaios clínicos, a presença do farmacêutico é essencial, 

sendo este responsável pela gestão do circuito dos medicamentos em experimentação, 

incluindo a sua receção, armazenamento, preparação, dispensa, recolha e devolução ou 

eliminação. Para além disso, também é responsável pela gestão dos DMs usados na 

administração dos fármacos. É ainda função do farmacêutico fazer a validação da 

prescrição, promover a adesão dos participantes à terapêutica e fornecer toda a informação 

importante sobre o medicamento experimental aos participantes e profissionais envolvidos 

no ensaio27. 
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 No ISPM existe uma sala destinada exclusivamente à realização de ensaios 

clínicos. Esta sala tem condições controladas de temperatura, luz e humidade, de maneira 

a que seja assegurada a exatidão dos resultados obtidos nos ensaios. É também nesta 

sala que são armazenados os medicamentos sujeitos a ensaios clínicos, assim como toda 

a documentação a estes associada. 

 

 14.2 Farmacovigilância 

 A farmacovigilância consiste na deteção, avaliação, compreensão e prevenção dos 

efeitos adversos ou outros problemas relacionados com medicamentos28, depois de estes 

serem colocados no mercado. Desta forma, é possível prevenir ou reduzir os danos 

causados aos pacientes e, assim, melhorar a saúde pública29. 

 A farmacovigilância é essencial, na medida em que os efeitos adversos dos 

medicamentos são uma causa comum, mas evitável, de doença, incapacidade e até 

mesmo morte. Para além dos perigos intrínsecos dos medicamentos, os pacientes podem 

possuir uma sensibilidade individual e imprevisível a certos medicamentos. Por outro lado, 

alguns grupos populacionais especiais, como as crianças, grávidas e idosos, podem sofrer 

efeitos particulares quando lhes é administrado determinado medicamento. É ainda 

importante considerar a possibilidade de existirem interações quando um paciente utiliza 

mais do que um medicamento simultaneamente ou de se verificarem efeitos diferentes 

quando o consumo dos medicamentos é crónico. Quando um novo medicamento é 

colocado no mercado, muitas destas informações são desconhecidas, uma vez que apenas 

foi sujeito a ensaios clínicos realizados num número limitado de indivíduos e num período 

de tempo limitado. Por isso, é essencial avaliar a segurança e eficácia destes tratamentos 

em condições reais. De facto, tem vindo a ser demonstrado que muitos efeitos adversos 

(por exemplo, reações adversas menos frequentes), interações e fatores de risco apenas 

são conhecidos após o lançamento do medicamento no mercado29. 

 Assim, as informações adquiridas através da farmacovigilância permitem que, para 

cada paciente, sejam prescritos, de entre as várias opções terapêuticas disponíveis, os 

medicamentos mais seguros, eficazes e com uma melhor relação custo-eficácia. Em 

alguns casos, estas informações podem levar à revisão do folheto informativo, ou mesmo 

à retirada do medicamento do mercado29. 

 

 Em Itália, o atual sistema de farmacovigilância baseia-se na Rete Nazionale di 

Farmacovigilanza (Rede Nacional de Farmacovigilância), ativa desde 2001. Esta rede 

garante a recolha, gestão e análise das sinalizações espontâneas de suspeitas de reações 

adversas a fármacos e a rápida difusão das informações divulgadas pela AIFA 

relativamente à segurança dos medicamentos. Isto é conseguido através de uma rede que 
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envolve a AIFA, unidades sanitárias regionais e locais, hospitais, institutos de investigação 

e a indústria farmacêutica30. 

 Quando existe uma suspeita de reação adversa, qualquer cidadão (profissional de 

saúde ou não)  pode e deve fazer uma sinalização espontânea desta, através do 

preenchimento de um formulário ou na plataforma online “VigiFarmaco”. Esta sinalização 

será analisada, assinada e inserida na rede do ministério da saúde por um farmacêutico 

responsável, no prazo máximo de sete ou 30 dias, caso se trate de uma reação adversa 

grave ou não grave, respetivamente. Posteriormente, devem ser enviados por e-mail ao 

operador sanitário e à indústria responsável pelo medicamento em causa os dados 

reportados31.  

 
 15. Conclusão 

 Finalizado o meu estágio em farmácia hospitalar, considero que este foi bastante 

proveitoso. As áreas em que mais intervim incluem a gestão de stocks, receção e 

armazenamento de produtos farmacêuticos, controlo de prazos de validade e distribuição 

de produtos farmacêuticos aos vários serviços do hospital. Para além disso, tive a 

oportunidade de passar duas semanas do meu estágio no laboratório de preparação de 

fármacos citotóxicos, onde adquiri os conhecimentos mais importantes acerca desta área. 

 Ao realizar este estágio fora de Portugal, foi possível conhecer uma nova realidade 

da farmácia hospitalar e novas formas de organização desta. Apesar de existirem 

diferenças, pude constatar que, tal como em Portugal, o papel do farmacêutico em Itália é 

essencial e devidamente valorizado.  

 Apesar dos desafios de me encontrar numa cidade desconhecida de um país novo, 

com uma língua diferente, tudo correu pelo melhor e consegui aproveitar o meu estágio e 

aprender bastante com ele. Para além disso, estes desafios permitiram-me crescer e 

evoluir, sendo que todas as experiências que vivi durante estes três meses são uma mais-

valia para mim como profissional e como pessoa. 
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Anexos 

 

Anexo I – Distribuição das tarefas semanais nos serviços farmacêuticos do ISPM. 
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Anexo II – Equipa dos serviços farmacêuticos do ISPM. 
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Anexo III – Organização do armazém de medicamentos do ISPM. 
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Anexo IV – Organização do armazém de DMs do ISPM. 
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Anexo V – Aparelho utilizado para registar os produtos farmacêuticos retirados da farmácia 

do ISMP. 

 

 

 




