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RESUMO  

No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto o meu estágio foi realizado na Farmácia da Vilarinha, no Porto. Este estágio, no 

final do curso, visa a integração dos futuros farmacêuticos no mercado de trabalho e na realidade 

profissional existente em farmácia de oficina, é nesta nova etapa que se inicia o contacto com os utentes 

e com o quotidiano de uma farmácia comunitária. Neste contexto tive a oportunidade de constatar a 

importância da intervenção farmacêutica no ato da dispensa medicamentosa e também, de verificar 

que muitas das vezes o farmacêutico é o primeiro profissional de saúde a quem as pessoas recorrem 

e confiam.  

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes.  

Na primeira parte são descritas as atividades realizadas ao longo do período de estágio e compreende: 

os aspetos legais a serem respeitados, o contacto e proximidade com o utente da farmácia e ainda 

situações particulares que ocorreram durante o estágio.  

Na segunda parte será apresentada a minha contribuição para a farmácia.  

A redação deste relatório procura ilustrar aquela que foi a minha perspetiva da realidade profissional 

que encontrei e construí na Farmácia da Vilarinha. Este documento serve também para relatar o 

conhecimento produzido através de casos de estudo elaborados sob orientação da Doutora Liliana 

tendo por base utentes da Farmácia da Vilarinha sobre antidepressivos e suas terapias e numa 

segunda vertente o aconselhamento dermocosmético para terapêutica da pele atópica. Embora 

distintos, estes dois casos de estudo têm em comum o facto de afetarem a qualidade de vida e bem-

estar do utente. 

O estágio torna-se assim, a melhor oportunidade de aprendizagem prática e consolidação de 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da nossa formação académica, que nos leva a tomar 

consciência das responsabilidades profissionais e éticas para com a comunidade. 
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I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

1. INTRODUÇÃO 

A atividade farmacêutica é uma profissão de elevada importância e responsabilidade social e ao mesmo 

tempo, estimulante profissional e socialmente. 

A farmácia comunitária, dada a sua acessibilidade à população, é uma das “portas de entrada” no 

Sistema de Saúde. É um espaço que se caracteriza pela prestação de cuidados de saúde de elevada 

diferenciação técnico-científica, que tenta servir a comunidade sempre com a maior qualidade. O 

principal objetivo da farmácia comunitária passa então pela cedência de medicamentos em condições 

que possam minimizar os riscos do seu uso e que permitam a avaliação dos resultados clínicos, de 

modo a que possa ser reduzida a elevada morbilidade e mortalidade associada à incorreta utilização 

dos medicamentos. 

O forte desenvolvimento da indústria farmacêutica, em especial nas últimas décadas do século XX, 

traduziu-se numa evolução do conceito original de Farmácia Comunitária (FC). O leque de atividades 

das FC limitavam-se até há poucos anos à manipulação, produção e dispensa de fármacos. Nos dias 

de hoje o leque de funções da FC tende a ser bastante mais abrangente. Nos dias de hoje, por força 

da industrialização do sector, podemos afirmar que uma grande percentagem das FC não possuem um 

departamento de manipulados, situação que permitiu que o papel do farmacêutico tenha vindo a ser 

redirecionado para o contacto e a atenção reforçada pela saúde e bem-estar dos utentes. As FC são 

por força das suas valências humanas, em primeiro lugar, muitas vezes o veículo mais simples e eficaz 

de que o utente dispõe para uma correta orientação para o sistema nacional de saúde. O farmacêutico 

para além de ser o profissional capaz de articular as diferentes competências associadas ao 

medicamento, é também o primeiro agente na promoção da saúde pública que está ao alcance da 

monotorização das terapêuticas promovendo o uso racional dos fármacos, é pelas valências acima 

descritas que o farmacêutico continua a ser nos dias de hoje um papel relevante e de extrema 

responsabilidade junto da sociedade civil. 

Não restam dúvidas de que o utente é a figura central na farmácia e é nele que encerra todo o trabalho, 

dedicação e responsabilidade do farmacêutico. Mas, se por um lado o farmacêutico deve apostar no 

interesse do público-alvo, por outro lado também deve ser conhecedor de diversas matérias na área 

de gestão, para que possa contribuir para a subsistência da farmácia em que se encontra, fator crucial 

nos tempos que correm. 
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2. CARATERIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

 

2.1. Localização E Horário De Funcionamento 

A Farmácia da Vilarinha situa-se na cidade do Porto, concretamente na Avenida Dr. Antunes 

Guimarães. Situada numa área da cidade caracterizada por uma população envelhecida, o utente típico 

desta farmácia não se resume à 3ª idade, é um estabelecimento que vive também do fluxo de trânsito 

e dos utentes que deslocam de automóvel (normalmente de meia idade). 

Fundada em 1955, a Farmácia da Vilarinha preza pela personalização do atendimento dos seus 

utentes. 

O atendimento ao público é feito 6 dias por semana entre as 8.30h e as 20.00h existindo apenas uma 

folga semanal ao domingo. 

Fazendo parte integrante do plano de atendimento permanente do município do Porto, a Farmácia da 

Vilarinha presta este serviço normalmente de 2 em 2 meses, regendo-se naturalmente pelo mapa de 

escalas de turnos de serviço gerido pela ANF. 

 

2.2. Espaço fisico 

2.2.1. Espaço físico exterior 

A farmácia da Vilarinha encontra-se facilmente visível através dos sinais luminosos com a inscrição 

“Farmácia da Vilarinha” que em conjunto com a cruz grega de cor verde a tornam rapidamente 

identificável.  

A farmácia dispõe de um lugar de estacionamento reservado, assim como rampas de acesso ao interior, 

procurando garantir o acesso a todos os utentes com mobilidade condicionada. 

Para além dos sinais luminosos, a Farmácia da Vilarinha dispõe de 3 montras envidraçadas, permitindo 

a franca entrada de luz natural, potenciando a visibilidade face aos transeuntes e facilitando a promoção 

dos diversos produtos ali comercializados que vão sendo adequados de acordo com as alturas do ano. 

Na porta de entrada estão em permanência presentes os horários de funcionamento semanal assim 

como o mapa de escalas de turnos de serviço do município do Porto. 

 

2.2.2. Espaço físico interior 

O espaço interior da Farmácia da Vilarinha, por ser anterior à data de vigência da Deliberação n.º 

2473/2007, de 28 de novembro ainda não se encontra organizada segundo esta norma. Ainda assim a 

Farmácia da Vilarinha é constituída por área de atendimento, laboratório, gabinete de atendimento 

personalizado, armazém, instalação sanitária unissexo, laboratório e gabinete de direção técnica.  

 

• Área de atendimento ao público 

A área de atendimento ao público consiste num espaço bem iluminado, amplo, calmo e profissional 

uma vez que é nesta zona que existe o primeiro contacto utente- profissional de saúde. 

Possui três postos de atendimento, cada um deles devidamente informatizado com as respetivas caixas 

registadoras, leitores óticos de códigos de barras e terminais de multibanco, garantindo flexibilidade e 

polivalência no atendimento aos utentes. Atrás dos balcões existem expositores com os produtos com 
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maior procura ou necessidade de escoamento, com lineares de produtos cosméticos, dermatológicos, 

produtos de puericultura e também medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). Nessa área, 

sob os lineares, existem ainda gavetas onde são armazenados sob categorias outros produtos 

dispensados na farmácia. 

Toda esta organização e capacidade de rotação dos produtos conferem à farmácia uma disposição 

harmoniosa que apela à atenção dos utentes. De forma a garantir um maior conforto, a área de 

atendimento possui duas cadeiras para os utentes que aguardam pela sua vez e uma área de 

entretenimento para as crianças. Por último, neste espaço de atendimento existe também uma balança 

onde os utentes podem medir o peso, altura e Índice de Massa Corporal (IMC). 

 
• Gabinete de atendimento personalizado  

Na Farmácia da Vilarinha existe um espaço destinado a garantir a confidencialidade e privacidade dos 

utentes sempre que estes o desejarem. O gabinete de atendimento personalizado (embora de 

atendimento ao público) situa-se numa zona interior da farmácia, que dispõe de uma maca e é 

comummente utilizado para consultas de podologia, administração injetáveis ou vacinas não incluídas 

no programa nacional de vacinação e em situações mais pontuais para aplicação de emplastros. 

 

• Escritório – Informação e documentação científica  

No escritório da Direção Técnica podemos encontrar uma biblioteca básica da farmácia acessível a 

todos os colaboradores e na qual constam algumas publicações atualizadas. Podemos, igualmente, 

encontrar a Farmacopeia Portuguesa 9.0 e o Prontuário Terapêutico 11 de carácter obrigatório e ainda 

outras publicações adicionais. É neste local que são exercidas as funções de gestão, administração 

contabilística, bem como as reuniões com os delegados de informação médica e com os representantes 

dos laboratórios farmacêuticos. 

 

• Armazém  

O armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos encontra-se dividido em 2 zonas 

que se situam no espaço mais interior da farmácia com acesso direto ao exterior.  

A área principal de armazenamento é a que se encontra mais próxima do local de atendimento de modo 

a rentabilizar o espaço e o tempo despendido na dispensa dos produtos farmacêuticos. Esta área é 

constituída armários de prateleiras sem portas onde se encontram armazenados os medicamentos 

sujeitos a receita médica. No armazém todos os produtos estão devidamente organizados 

alfabeticamente e de acordo com a sua forma farmacêutica. 

Ambas as áreas, incluindo o frigorífico, encontram-se sob controlo diário de temperatura e humidade 

através de um termómetro e de um higrómetro, respetivamente. Esta área inclui ainda o espaço onde 

é realizada a receção das encomendas.  

 

 
• Área de receção de encomendas  

Este local está reservado à receção e verificação de todas a encomendas, devolução de produtos e 

arquivação de todos os documentos relacionados com a gestão das mesmas. Para tal, apresenta-se 
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como um espaço com uma secretária onde se encontra um computador, leitor de código de barras, 

uma impressora, uma fotocopiadora e outro material de escritório e uma ilha que fornece apoio a esta 

função.   

É ainda neste espaço que se procede à correção das receitas e outra parte das operações relacionadas 

com a faturação e gestão da farmácia. Nesta zona ainda, encontra-se um frigorífico para o 

armazenamento dos produtos que necessitam de refrigeração entre 2-8ºC, que estão organizados do 

mesmo modo do referenciado anteriormente. 

 
• Instalações Sanitárias  

A farmácia possui uma instalação sanitária destinada aos profissionais que lá trabalham e, em casos 

excecionais, aos utentes que pedem para a utilizarem. 

 

2.3. Recursos humanos 

Os recursos humanos são essenciais ao funcionamento da farmácia comunitária. São umas das 

principais bases para o sucesso e o bom funcionamento de qualquer empresa. A Dra. Liliana Mesquita 

é a responsável máxima pelos atos farmacêuticos praticados na farmácia, tendo sob sua orientação e 

responsabilidade um quadro de funcionários, desde farmacêuticos a outro pessoal habilitado, os quais 

constituem uma equipa coesa e ativa na prestação de cuidados de saúde. A Farmácia da Vilarinha 

cumpre assim o DL no 307/20071, de 31 de agosto, que estabelece como regra que as Farmácias 

comunitárias disponham de pelo menos 2 Farmacêuticos: 

• Dra Liliana Mesquita – Dra. Técnica 

• Dra Ana Rita Sousa Melo – Farmacêutica substituta 

• Manuel Fernando Guedes – Proprietário/ Técnico de Farmácia 

• Juliana Cecília de Melo – Técnica de Farmácia 

 

3. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA  

3.1. Sistema informático 

O sistema informático é uma ferramenta fundamental nas farmácias atuais. Com o avanço da 

tecnologia, também na farmácia se fez sentir a evolução, com o aparecimento de softwares de gestão 

mais rápidos, simples e funcionais, como o Sifarma2000, usado atualmente pela Farmácia da Vilarinha. 

Este programa informático possibilita o suporte e interligação de várias atividades farmacêuticas, como 

a realização de diversos tipos de vendas, a gestão e receção de encomendas, faturação da farmácia, 

gestão dos produtos e dos utentes, permitindo o acompanhamento dos mesmos através do registo da 

dispensa da medicação. É um instrumento inovador vocacionado para o atendimento ao público, uma 

vez que cruzando as principais características do medicamento com o perfil de cada doente este 

programa permite ao farmacêutico aconselhar e acompanhar de modo mais seguro e efetivo o utente 

em cada dispensa. Cada colaborador da Farmácia possui um código de acesso e os estagiários têm 

um número de utilizador e password definidos, contudo, estas credenciais conferem um acesso limitado 

e restrito ao programa. As tecnologias informáticas têm assim permitido cumprir o duplo desafio de 

modernização dos processos internos e melhorar o serviço ao utente. 
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3.2. Gestão de Stocks 

Uma gestão eficaz de stock e um correto aprovisionamento são o primeiro passo para o bom 

funcionamento de uma farmácia quer a nível financeiro, quer de satisfação dos utentes. É essencial 

evitar níveis elevados de stocks já que implicam diretamente um maior empate de capital, assim como 

desejável evitar níveis baixos dado que estes podem levar à rutura de stock e consequente insatisfação 

do utente. 

Assim sendo reforçando a relevância de ter implementado um bom software de gestão no ponto acima, 

é importante ter em conta as informações do consumo médio do produto, o espaço de armazém, a 

disponibilidade de capital e a margem de lucro associada aos diferentes produtos, de forma a responder 

em situações de falhas no fornecimento e a cobrir situações de fluxo sazonal. Outro fator a ter em conta 

é a Portaria no 137-A/2012, de 11 de maio, que transmite que a farmácia deve ter em stock pelo menos 

três medicamentos do grupo dos cinco mais baratos de cada grupo homogéneo, com a mesma 

dosagem, substância ativa e forma farmacêutica.2 

O software de gestão de stocks permite um controlo rigoroso do fluxo de entradas e saídas nos stocks 

da Farmácia, através de múltiplas funcionalidades otimizadas e integradas nas soluções do 

Sifarma2000. Este deve garantir a existência de todo um leque de produtos em determinada 

quantidade, de modo a conseguir responder às necessidades diárias de quem a frequenta. 

Atualmente, o Sistema informático Sifarma2000 é uma mais-valia na gestão de stock uma vez que 

permite consultar o histórico de vendas e compras e determinar o stock mínimo e máximo de cada 

produto, criando diariamente encomendas para os fornecedores pré-estabelecidos. 

 

3.3. Aprovisionamento e armazenamento 

Dada a crise presente causada pela concorrência crescente na área farmácias comunitárias, pela 

liberalização dos MNSRM, por sucessivas alterações do mercado, legislação cada vez mais exigente 

e um menor poder de compra do público em geral levou a que a generalidade das farmácias adotasse 

medidas de redução de custos e eliminasse desperdícios. Revela-se assim cada vez mais 

imprescindível um eficaz sistema de aprovisionamento. 

 

3.3.1. Seleção de fornecedores e realização de encomenda 

Os produtos farmacêuticos podem ser adquiridos através da compra a distribuidores ou diretamente 

aos laboratórios ou representantes. O primeiro cenário oferece como vantagem o acesso aos produtos 

em falta no menor espaço de tempo possível, o que permite à farmácia responder de uma forma 

expedita às necessidades dos utentes. É muito importante uma consulta cuidadosa do histórico de 

vendas de cada produto, bem como a sua média mensal de vendas de modo a que nunca haja falhas, 

nem produtos sem rotação, assim podem sempre ser incluídos ou excluídos produtos da encomenda 

de acordo com as necessidades da farmácia.  

A escolha do fornecedor irá depender do tipo de produto pretendido, da incidência do receituário, da 

época do ano, das condições de bonificações e descontos. Assim sendo, a Farmácia da Vilarinha 
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trabalha com dois distribuidores grossistas: a Alliance Healthcare, a Cooperativa dos Proprietários de 

Farmácia (Cooprofar). 

As encomendas são realizadas diariamente ao final da manhã e da tarde, através do Sistema Sifarma 

2000.Contudo, durante o dia pode ser necessário a realização de encomendas adicionais, encomendas 

estas que podem ser feitas via telefónica ou através do Sistema Sifarma de forma instantânea. Por 

vezes, surgem ainda situações urgentes em que o produto se encontra esgotado e é necessário a 

solicitação do produto às farmácias mais próximas. Durante o meu estágio tive a oportunidade de me 

deparar com todas estas situações. Felizmente fiquei surpreendida pela positiva relativamente à 

cooperação existente entre as farmácias uma vez que, em todas as situações em que foi necessário 

emprestarem produtos farmacêuticos entre si, todas as farmácias com as quais tive oportunidade de 

contactar agiram de modo a proporcionarem o melhor aos utentes, sem qualquer ato de competição. 

Quando se pretende encomendar grandes quantidades de um produto, torna-se mais vantajoso a nível 

económico (bonificações e/ou descontos) efetuar as compras diretamente aos laboratórios ou ao seu 

representante. É elaborada uma nota de encomenda em duplicado, sendo que a original pertence ao 

fornecedor e o duplicado é arquivado na farmácia. Nestas situações é fundamental conciliar o espaço 

físico e capital financeiro disponíveis.  

Estas atividades permitiram-me compreender como funciona a gestão da farmácia e estabelecer um 

contacto indireto importante com os fornecedores e faturação de modo a familiarizar-me com o volume 

de vendas e stock da farmácia. 

 

3.3.2. Receção e conferência de encomendas 

Conforme referido atrás, desde o início do meu estágio estive diretamente envolvida neste processo, 

bem como no armazenamento das encomendas, eventualmente acabando por me tornar responsável 

por esta tarefa, o que me levou a explorar em maior profundidade o sistema informático assim como 

da multiplicidade de nomes comerciais e características dos mais variados produtos farmacêuticos.  

As encomendas são enviadas em contentores de cada fornecedor, com a identificação da farmácia de 

destino e nº do contentor sendo sempre acompanhado dos originais e duplicados das respetivas faturas 

e/ou guia de remessa, nas quais constam: identificação do fornecedor (nome, morada, número de 

contribuinte); identificação da farmácia (nome, morada, número de contribuinte); data; número da 

fatura; número da encomenda; identificação dos produtos: Código Nacional Português (CNP), nome 

comercial, forma farmacêutica, dosagem, quantidade pedida e enviada, Preço de Venda à Farmácia 

(PVF), Preço de Venda ao Público (PVP), exceto nos produtos não sujeitos a receita médica, Imposto 

sobre o Valor Acrescentado (IVA) e preço total de custo da encomenda para a farmácia e informação 

relativa ao produto no caso de não ser enviado (“esgotado”, “aguardamos”, “em falta”, “retirado do 

mercado”, “não comercializado”). No caso de existirem medicamentos que devem ser acondicionados 

no frio estes devem ser guardados no frio o mais rapidamente possível, inclusivamente estes produtos 

vêm acondicionados num contentor especial termicamente isolado para assegurar as condições de 

temperatura. 

Procede-se então à leitura ótica de cada produto, onde é sempre analisada a validade, o preço do 

produto (PVP e PVF), a integridade da embalagem, se a quantidade fornecida é igual à encomendada, 
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se existem bonificações associadas, se o preço requer marcação ou se existe alguma reserva 

associada. De acordo com o DL no 128/2013, de 5 de setembro é obrigatório a indicação do PVP na 

rotulagem de todos os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e alguns MNSRM. No caso 

dos produtos sem PVP estabelecido é necessário preceder-se ao seu cálculo, tendo em conta o PVF, 

a margem de lucro da farmácia e o IVA. Posteriormente, este valor é emitido em etiquetas juntamente 

com o CNP e nome do produto. 

Em qualquer situação que se verifique a alteração do PVP de um produto que exista em stock, é 

obrigatório proceder-se à sua remarcação. Por fim é confirmado o número e data do documento bem 

como o preço final e são analisados os produtos em falta. 

Os psicotrópicos/estupefacientes e benzodiazepinas estão sujeitos a exigências específicas, pelo que 

têm de vir acompanhados de um registo de requisição que deverá vir juntamente com a fatura ou 

apenas no final do mês dependendo do fornecedor selecionado. Esta requisição chega em duplicado 

e deve ser assinada e carimbada pelo Diretor Técnico da farmácia ou Farmacêutico responsável, o 

duplicado é reenviado ao fornecedor como comprovativo da receção do produto e a original e é 

arquivada na farmácia durante 3 anos. Informaticamente regista-se o número de requisição que 

corresponde àquela entrada de estupefaciente e/ou psicotrópico na farmácia. 

No final da receção as faturas são separadas em original e duplicado, sendo que o duplicado é 

arquivado e o original é encaminhado para a contabilidade. 

 

3.3.3. Devolução de produtos 

Normalmente as devoluções decorrem de situações em que os produtos não estão nas condições 

ideais, as embalagens estão deterioradas, produtos foram trocados, produtos não foram 

encomendados ou o seu prazo de validade está prestes a expirar, preços incorretos, notificação de 

produtos retirados do mercado pelo INFARMED. Assim que se contacta o fornecedor para informar da 

reclamação/pedido de devolução, é emitida uma nota de devolução, na qual consta: o nome comercial 

e apresentação dos produtos a devolver, a quantidade, o motivo e o preço de custo para a farmácia. A 

nota de devolução é impressa em triplicado, duas das cópias devidamente assinadas e rubricadas pela 

pessoa que efetua a devolução são enviadas ao fornecedor e a outra é arquivada na farmácia até 

regularização do processo. Posteriormente, se o pedido for aceite o fornecedor/laboratório envia uma 

nota de crédito ou procede à troca do produto. Se o pedido não for aceite, o produto retorna à farmácia 

e é contabilizado para quebras. 

 

3.3.4. Armazenamento  

Um organizado armazenamento é essencial para reduzir o tempo necessário para a procura de 

produtos, proporcionando um atendimento mais rápido e um maior foco no utente. Há que ter em conta 

a forma de se obter um melhor atendimento, mas também a forma de se garantir a conservação e 

integridade de cada medicamento. A maioria dos produtos requer um ambiente seco, fresco e arejado. 

Os produtos termolábeis como por exemplo insulinas, a maioria das vacinas, alguns colírios, entre 

outros, devem ser armazenados no frigorífico cuja temperatura é verificada diariamente e deve estar 

compreendida entre os 2ºC e os 8ºC.  
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Independentemente dos produtos, todos são armazenados conforme a regra FEFO (First Expired First 

Out) de modo a que os produtos com menor prazo de validade sejam os primeiros a serem 

dispensados. Relativamente aos produtos sem prazo de validade estes devem respeitar a regra FIFO 

(First In First Out), para que os produtos que se encontram há mais tempo na farmácia sejam os 

primeiros a serem vendidos.3 

 

3.3.5. Prazos de validade  

O controlo dos prazos de validade tem como objetivo a verificação mensal dos produtos em stock, por 

forma a retirar os produtos com prazo de validade a expirar. Uma regra básica, que em muito pode 

facilitar esta tarefa, é a verificação das datas de validade aquando da receção da encomenda. Os 

produtos de prazo de validade mais curto devem ser os primeiros a ser dispensados e deve ainda 

considerar-se que não devem ser dispensados produtos cuja validade possa expirar durante o período 

de tratamento de um doente. Na Farmácia da Vilarinha, com o auxílio do sistema informático, é 

impressa uma listagem de todos os produtos da farmácia cujos prazo de validade termine num prazo 

de um mês. Todos esses produtos são imediatamente retirados do stock para posterior devolução ao 

respetivo fornecedor/laboratório, que ao aceitar, emite uma nota de crédito. A antecedência com que 

se têm de efetuar as devoluções devido à expiração do prazo de validade varia de produto para produto, 

normalmente, todos os medicamentos têm de ser recolhidos, um mês antes de a validade acabar, pelo 

que os produtos abrangidos pelo protocolo da diabetes e os produtos de veterinária são cinco meses 

antes do prazo expirar.  

O controlo do prazo de validade numa farmácia é fundamental para garantir segurança à saúde dos 

utentes e, para além disso, a nível económico, uma deteção tardia de produtos fora de prazo, pode 

levar a uma impossibilidade de devolução, e assim a uma perda do capital inicialmente investido. 

 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS  
O exercício da atividade farmacêutica tem como objetivo essencial “a pessoa do doente.” A dispensa 

de medicamentos e de outros produtos farmacêuticos, bem como a prestação de serviços de saúde, é, 

talvez, a função de maior relevo do farmacêutico.  

O farmacêutico, como intermediário que é, possui um contacto pessoal, direto e último com o utente 

pelo que desempenha um papel fulcral no esclarecimento, educação e aconselhamento da correta 

utilização do medicamento. O farmacêutico tem o dever de analisar do ponto de vista 

farmacoterapêutico a receita de modo a identificar e resolver eventuais Problemas Relacionados com 

Medicamentos (PRM), promover o uso racional do medicamento de forma a proteger o doente de 

Resultados Negativos associados à Medicação (RNM) e a conseguir o máximo benefício terapêutico.4 

Segundo o estatuto do medicamento, DL nº 128/2013 de 5 de setembro, os medicamentos podem ser 

classificados, quanto à dispensa ao público, em: MSRM ou MNSRM.5 
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4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

De acordo com o Estatuto do Medicamento, DL n.º 128/2013 de 5 de setembro, os medicamentos 

sujeitos a receita médica deve preencher uma das seguintes condições:  

 

Os medicamentos sujeitos a receita médica podem ainda ser classificados em:5 

▪ Medicamentos de receita médica renovável (RN) – medicamentos que se destinam a 

determinadas doenças ou a tratamentos prolongados e que podem ser adquiridos mais de uma vez, 

sem necessidade de nova prescrição médica, uma vez que a receita apresenta 3 vias com uma validade 

de 6 meses;  

▪ Medicamentos de receita médica especial (RE) – medicamentos com caraterísticas especiais, 

nomeadamente psicotrópicos e estupefacientes;  

▪ Medicamentos de receita médica restrita (RR) – medicamentos de utilização reservada a certos 

meios especializados, como em casos de tratamento hospitalar ou de ambulatório.  

Atualmente, de acordo com o DL nº 128/2013, de 5 de setembro, a prescrição de medicamentos deve 

ser efetuada via eletrónica (Anexo VI) e inclui obrigatoriamente a DCI da substância ativa, a forma 

farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. Nas situações em que o medicamento não 

seja comparticipado pelo estado, em que não exista medicamento genérico ou quando apresentada 

uma justificação técnica com as respetivas menções da Tabela 1, o médico pode incluir na prescrição 

uma denominação comercial, por marca ou indicação do nome do titular da AIM.5 

 

Tabela 1. Exceções a constar nas receitas e sua justificação 

 

Relativamente à exceção a) e b) o farmacêutico só pode dispensar o medicamento indicado na receita 

enquanto que no caso da exceção c) pode ser dispensado um outro medicamento equivalente ao 

prescrito desde que apresente o mesmo PVP ou inferior.  

Em casos excecionais, como a falência do sistema informático, prescrição ao domicílio e todas as 

outras situações salvaguardadas pela legislação em vigor, a prescrição pode ser realizada por via 

manual, devendo constar na receita a respetiva justificação.5 

Exceção a

• Medicamentos com 
margem ou indice 

terepêutico estreito

Exceção b

• Intolerância ou reação 
adversa prévia 

Exceção c

• Continuidade de 
tratamento superior a 

28 dias

“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;  

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; Destinem-se a ser administrados por via parentérica.”5 
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• Prescrição médica - A dispensa.  

Uma receita médica é um documento através do qual são prescritos um ou mais medicamentos, por 

um médico ou, nos casos previstos em legislação especial, por um médico dentista ou por um 

odontologista.  

A prescrição de medicamentos, incluindo manipulados e medicamentos contendo estupefacientes e 

psicotrópicos tem de ser feita no modelo de receita médica aprovado pelo Despacho n.º 15700/2012, 

de 30 de novembro, na sua redação atual. Esta deve ser efetuada preferencialmente de forma 

eletrónica.6 As receitas podem ser prescritas manualmente em caso de falência informática; 

inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou se o médico prescrever apenas até um máximo 

de 40 receitas/mês. Contudo, a prescrição manual deve contemplar a vinheta respetiva à identificação 

do prescritor. Caso a prescrição seja feita em instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou 

instituições com acordos com as administrações regionais, é necessária a presença de uma vinheta 

identificativa do local de prescrição caso contrário deverá conter carimbo de consultório. Desta forma, 

todas as receitas passaram a apresentar uma configuração semelhante e a diferente categoria a que 

pertencem, é evidenciada pela presença de uma sigla no canto superior direito: RN-Receita Normal; 

RD – Receita de Dispositivos (tiras e lancetas); RM – Receita Migrante e RE – Receita Especial 

(estupefacientes e psicotrópicos).  

Normalmente podem ser prescritos até 4 medicamentos diferentes numa receita, sendo que apenas 2 

embalagens podem ser prescritas para cada um, num total de 4 embalagens. No caso de 

medicamentos unitários, poderão ser prescritas até quatro embalagens como é o caso das injeções 

Diprofos Depot® e ceftriaxona e nas receitas para prescrição de dispositivos abrangidos pelo Programa 

Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes, não devem constar outro tipo de medicamentos. Nas 

receitas de medicamentos manipulados comparticipados, também não devem aparecer outros 

medicamentos prescritos, e deve aparecer inscrito “FSA” (faça segundo a arte) e “manipulado”. No que 

diz respeito à data de validade, existem dois diferentes tipos de receitas: as não renováveis, com 

validade até 30 dias e que geralmente contêm medicamentos destinados a tratamentos de curta/média 

duração, e as renováveis, com validade até seis meses após a data de emissão, que podem ser 

passadas em triplicado, e que se destinam a medicação de uso crónico, como por exemplo, para o 

autocontrolo da Diabetes mellitus. Juntamente com a receita médica existe um guia de tratamento que 

deve ser destacado e entregue ao doente.  

A análise prévia da prescrição médica antes do ato de dispensa é muito importante porque diminui a 

probabilidade de erro na dispensa do medicamento e devolução da receita a partir do centro de 

conferências de receituário. O farmacêutico deve estar atento a alguns aspetos imprescindíveis que 

devem constar na receita: número da receita, identificação do doente e o seu número de beneficiário, 

identificação do local de prescrição e do médico prescritor, identificação do regime de comparticipação 

a que pertence o utente; identificação do medicamento (DCI da substância ativa, dosagem, forma 

farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens e respetivo código), posologia, 

identificação do despacho e exceções se aplicável, data de prescrição e validade da receita e 

assinatura do médico prescritor. O campo da posologia, sempre que possível, deve compreender, não 

só a dosagem a administrar e o respetivo intervalo de administração, como também a duração da 
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terapêutica. Em relação a receitas contendo regimes especiais, é necessário verificar mais alguns 

parâmetros: para utentes abrangidos pelo regime especial de comparticipação, concedido por 

despacho ou portaria, o respetivo diploma deve ser inscrito, pelo médico, na receita ou junto dos 

respetivos medicamentos.  

O farmacêutico pode recusar aviar uma receita sempre que houver suspeita de fraude, quando alguns 

dos requisitos acima mencionados não forem cumpridos ou se a receita estiver rasurada.  

Após análise cuidada da receita o farmacêutico deve verificar a quem se destina, confirmar 

sintomatologia, verificar a existência de contraindicações, efeitos adversos, interações com outros 

medicamentos, e preocupações especiais na toma da medicação. É importante também perceber se o 

utente vai iniciar a terapêutica ou se está a dar continuidade a um tratamento.  

Como atualmente a maioria das receitas médicas são prescritas por Denominação Comum 

Internacional (DCI), nestas situações é muito importante questionar o doente, aquando da dispensa, 

acerca da sua preferência por um medicamento de marca ou genérico desde que tenha o mesmo 

Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM)7. Para que diferentes 

fármacos tenham o mesmo CNPEM devem cumprir os mesmos critérios obrigatórios: DCI; forma 

farmacêutica; dosagem e número de unidades. Quando os critérios obrigatórios não são suficientes 

para caracterizar o medicamento devem possuir o mesmo: tipo de embalagem/recipiente, quantidade 

em volume/massa ou via de administração. Apesar de muitos destes critérios serem utilizados na 

formação dos Grupos Homogéneos, o CNPEM acrescenta informação que responde a necessidades 

de melhor identificação em agrupamentos de menor dimensão, bem como, abrange substâncias ativas 

para os quais existem medicamentos genéricos comercializados e não incluídos em Grupos 

Homogéneos.  

O utente deve ser informado pelo farmacêutico acerca do medicamento com o menor preço, que 

cumpra a prescrição, sendo muitas vezes necessário fazer uma simulação de preços de modo a facilitar 

a escolha do doente. Talvez pela faixa etária dos doentes que frequentam a farmácia, maioritariamente 

idosos, pude constatar que ainda não entendem bem a diferença entre medicamento de marca e 

medicamento genérico o que torna ainda mais difícil esta escolha, uma resposta frequente quanto 

questionava acerca da sua preferência no medicamento era “Quero o que está aí escrito”, sem 

perceberem que o que o médico tinha prescrito era apenas a substância ativa. 

Sempre que a receita não apresente dimensão da embalagem ou dosagem prescrita é cedida a de 

menor dimensão e menor dosagem, respetivamente. 

É essencial que o doente seja esclarecido quanto à indicação e posologia do medicamento também 

como forma de promoção de adesão à terapêutica. Então, como estratégia indicação e posologia são 

escritas na embalagem do medicamento. Relativamente aos antibióticos tive sempre o cuidado de 

reforçar a importância da sua toma a horas corretas bem como a toma de toda a embalagem, mesmo 

que se verificassem melhorias dos sintomas. 

Após a transmissão de informação ao utente, finaliza-se a venda onde se procede à impressão no 

verso da receita do documento relativo à faturação do organismo respetivo e à entrega da fatura/recibo 

ou talão de venda ao utente.  
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• Aconselhamento farmacêutico 

Após a validação da receita médica procede-se à sua interpretação e análise crítica de modo a 

estabelecer-se o melhor diálogo possível com o utente.  

Durante essa fase, nos casos de ausência ou insuficiência de informação relativamente ao 

medicamento prescrito, opta-se sempre pela dispensa da dose mais baixa e da embalagem de menor 

quantidade. No caso de dúvida relativamente à compreensão da receita o farmacêutico deve pedir 

ajuda aos seus colegas de trabalho e questionar o doente de forma a tentar perceber a finalidade da 

medicação prescrita. No caso de a dúvida persistir, deverá contactar o médico prescritor. Durante o 

meu estágio deparei-me com alguma dificuldade em interpretar as receitas manuais, pelo que sempre 

contei com a ajuda dos profissionais da farmácia da Vilarinha.  

Durante o atendimento, uma das minhas preocupações foi transmitir de forma clara e com uma 

linguagem adequada ao nível sociocultural do utente, toda a informação sobre o esquema posológico 

de formal oral e escrita nas embalagens, explicar a indicação terapêutica do medicamento, o modo de 

administração e os possíveis efeitos adversos e interações que pudessem existir. Todas as situações 

em que me apercebi que o utente não havia assimilado toda a informação, repeti as vezes necessárias 

até que ficasse completamente esclarecido.  

Inicialmente tentava perceber se a medicação prescrita seria para o utente em questão ou para um 

segundo indivíduo, de forma a tentar perceber qual o grupo populacional a que a medicação estava a 

ser dirigida, uma vez que é necessário uma atenção especial aos idosos, crianças, grávidas, lactentes 

e a determinadas condições fisiológicas como insuficiência, renal cardíaca, asma e diabetes.  

Uma vez que a maior fatia de utentes da farmácia da Vilarinha são idosos polimedicados, alguns deles 

analfabetos, sempre que se tratava do levantamento da medicação habitual tentava sempre perceber 

se estavam a realizar a medicação corretamente.  

Durante a dispensa de MSRM deparei-me com algumas situações em que havia sido introduzido um 

novo medicamento na terapêutica do doente, como terapêutica para o tratamento do colesterol ou da 

diabetes, não tendo, no entanto, sido dada qualquer informação ao utente da introdução do novo 

medicamento. O utente só tomava conhecimento da situação no momento do levamento da receita não 

tendo por isso qualquer informação relativamente à indicação terapêutica do novo medicamento. 

Nesses casos, além de transmitir toda a informação necessária questionei sempre o doente sobre a 

realização de análises clínicas ou de outros exames de forma a tentar explicar-lhe o porquê do médico 

ter introduzido uma nova terapêutica, de modo a transmitir-lhe maior segurança e ao mesmo tempo 

garantir que iria realizar a medicação prescrita.  

Outra situação com que me deparei durante a dispensa de MSRM foi a troca de antidepressivos. 

Utentes que se encontravam a realizar venlaflaxina 75 ou 150mg, se o medicamento terminasse antes 

de aviarem nova receita, automedicavam-se com o antidepressivo que lhes havia sido prescrito 

anteriormente, a fluoxetina 20 mg, nos casos com que lidei. Sempre que tentei explicar a seriedade da 

situação apercebi-me da dificuldade que tinham em compreender, uma vez que em todas as situações 

a resposta era a mesma: “mas é um antidepressivo na mesma e a dosagem deste até é menor por isso 

não me ia fazer mal”. De qualquer modo tentei transmitir a máxima informação possível, de forma a 

evitar que voltassem a repetir o sucedido. 
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Deparei-me ainda com uma utente que não se adaptou à alteração da terapêutica antidepressiva 

indicada pelo psiquiatra voltando a medicar-se com o antidepressivo anterior. Contudo, não reportou a 

situação ao psiquiatra e queria que lhe dispensássemos um antidepressivo que não era o que constava 

na receita. Nessa situação não lhe dispensei o antidepressivo que não constava na receita, tentei-lhe 

explicar da melhor maneira a gravidade da situação e aconselhei-a a contactar novamente o médico e 

a pô-lo a par de toda a situação. 

Após a transmissão de informação ao utente, finaliza-se a venda onde se procede à impressão no 

verso da receita do documento relativo à faturação do organismo respetivo e à entrega da fatura/recibo 

ou talão de venda ao utente. 

 

• Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Especial  

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes encontram-se sujeitos a uma legislação específica 

(DL n.º 15/93, de 22 de janeiro, alterado pela Lei 13/2012, de 26 de março), que obriga a um controlo 

bastante apertado desde a aquisição destes medicamentos pela Farmácia, à sua dispensa ao público. 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias extremamente importantes para a medicina e as 

suas propriedades, desde que usadas de forma correta, podem trazer benefícios terapêuticos a um 

número ampliado de situações de doença, algumas com elevada incidência na população, contudo, 

podem constituir um risco para a saúde quando usados para fins ilícitos. A nível nacional, e 

trimestralmente, o Infarmed controla os movimentos dos psicotrópicos e estupefacientes de cada 

Farmácia, tendo estes uma dispensa e circulação um pouco diferentes dos restantes MSRM.  

Estes medicamentos apenas podem ser obtidos com uma receita especial que deve estar de acordo 

com o modelo aprovado pelo INFARMED e totalmente preenchida. A dispensa destes medicamentos 

requer, no entanto, o cumprimento de normas específicas: por exemplo estas receitas não podem 

conter a prescrição de outros medicamentos. Aquando da dispensa destes medicamentos é necessário 

preencher uma série de informações que surgem no ecrã do computador, pois o sistema obriga ao 

registo dos dados do médico prescritor, do utente e do adquirente sendo-lhe sempre pedido um 

documento de identificação. Nas receitas só pode ser prescrito um tipo de substância, uma dosagem, 

um número máximo de 4 embalagens e as mesmas apresentam uma validade de 30 dias. No final do 

atendimento são impressos dois documentos de psicotrópicos que são anexados à receita e a duas 

cópias da receita. As fotocópias das receitas e as requisições destes medicamentos são arquivadas. 

Estes registos são arquivados durante um período de 3 anos. O processo de entradas e saídas é 

controlado e fiscalizado pelo INFARMED. Todos os meses sai uma lista com os psicotrópicos vendidos, 

que deve ser conferida com as receitas e documentos relacionados. Uma das cópias destas receitas é 

enviada no fim do mês ao INFARMED, juntamente com uma cópia da listagem de saídas de 

psicotrópicos na farmácia.  

As benzodiazepinas são também sujeitas a controlo sendo necessário o envio do balanço anual das 

entradas e saídas na farmácia, ao INFARMED.  
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• Regimes de comparticipação de medicamentos  

De acordo com DL nº 19/2014, de 5 de fevereiro, o sistema de comparticipação dos medicamentos 

compreende um regime geral e um regime especial de comparticipação. O grau de comparticipação 

dos medicamentos assegurado pelo estado é dividido em escalões que variam de acordo com a 

classificação farmacoterapêutica, utilização do medicamento, entre outros.8  

No que diz respeito à farmácia da Vilarinha, apesar das diversas entidades existentes o Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) é o organismo com maior representação.  

Relativamente ao regime especial de comparticipação acima referido podemos deparar-nos com três 

situações:  

▪ Beneficiários – Pensionistas cujo “rendimento total anual não excede 14 vezes a retribuição mínima 

mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais 

em vigor, quando este ultrapassar aquele montante”, como descrito no DL n.º 106-A/2010 10.  

▪ Patologias Especiais – Utentes diagnosticados com determinadas patologias, definidas por 

despacho;  

▪ Grupos Especiais – Além do SNS existem muitas outras entidades que asseguram a 

comparticipação dos medicamentos. Algumas delas comparticipam os medicamentos na totalidade 

funcionando como organismo principal e em outros casos, como um subsistema, comparticipando 

apenas uma determinada percentagem.  

Durante o meu atendimento ao balcão tive a oportunidade de me deparar com estas três situações, 

pelo que no caso das patologias e grupos especiais fui sempre acompanhada por um dos profissionais 

da farmácia da Vilarinha para evitar possíveis erros. 

 

• Venda Suspensa  

Para algumas situações de doenças crónicas como a hipertensão, diabetes, depressão entre outros 

em que os doentes têm a necessidade de fazer a medicação diariamente e que, por determinados 

motivos, não lhes foi possível obter receita médica, para que o doente não interrompa o tratamento, a 

Farmácia da Vilarinha permite a realização de vendas suspensas aos utentes habituais. Nestas 

condições, o utente compromete-se a posteriormente trazer a receita médica à farmácia.  

A venda suspensa pode também ser utilizada em situações que o utente apresente receita médica, 

mas apenas necessite de aviar parte dela. Após o levantamento da restante medicação, procede-se à 

regularização da receita.  

 

• Faturação  

Na dispensa de MSRM o sistema informático agrupa as receitas do mesmo organismo por lotes e série 

atribuindo um número sequencial a cada lote e receita. Cada organismo pode ser constituído por um 

ou mais lotes, e cada lote conter no máximo 30 receitas, sendo que o último pode ter um número 

inferior. Diariamente as receitas são corrigidas e organizadas por organismo e lote para que a farmácia 

seja reembolsada no montante de comparticipação correspondente a cada organismo. Alguns 

parâmetros a ter em conta durante a conferência de receitas são: verificar se o organismo da receita 

corresponde ao organismo de comparticipação, verificar o número do utente, local de prescrição, data 
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de prescrição e respetiva validade, assinatura do médico prescritor, verificar se o medicamento 

prescrito é igual ao medicamento dispensado e existência de alguma exceção: a), b) ou c) e justificação 

caso alguma receita esteja escrita manualmente. Cada receita conferida é assinada e carimbada por 

um dos farmacêuticos. No final de cada mês procede-se ao fecho dos lotes, para o qual é necessário 

a impressão do verbete de identificação do lote, relação resumo de lotes e fatura mensal. Seguidamente 

procede-se ao envio do receituário para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) ou para a ANF, de 

acordo com a entidade responsável, respetivamente SNS ou um dos outros organismos. A ANF efetua 

o pagamento do valor das comparticipações às farmácias mais cedo do que o SNS, cobrando 1,5% 

desse valor. Na Farmácia Vilarinha o maior volume de receitas pertence ao SNS.  

O CCF envia à farmácia um comprovativo de entrega de receituário, e ocasionalmente, quando as 

receitas não cumprem os requisitos para fim de comparticipação devolve-as à farmácia com o respetivo 

motivo de devolução. Seguidamente, a farmácia corrige o erro, reenvia as receitas incluindo-as na 

faturação do mês seguinte, ou assume o erro, tomando-o como prejuízo e emite uma nota de crédito 

ao organismo no valor correspondente às receitas devolvidas. Quando a farmácia não aceita a 

devolução, as receitas são enviadas ao Serviço de Retificação de Receituário (SRR), aguardando a 

sua resolução ou não. 

 
4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica e outros Produtos Farmacêuticos  

Os MNSRM são todos os medicamentos que não são classificados como MSRM, empregues com o 

intuito de tratar ou atenuar patologias ou alterações de saúde de grandeza menor que são 

comercializados na farmácia, ou em locais devidamente autorizados pelo INFARMED, sob o regime de 

preços livres. Esta classe de medicamentos é, então, alvo de utilização sem prescrição médica, através 

da automedicação ou indicação farmacêutica.  

 

• Automedicação 

A automedicação consiste na utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destinem ao 

alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou 

aconselhamento opcional de um profissional de saúde. Esta ação enquadra-se numa tendência geral 

de crescimento da responsabilidade individual na manutenção da sua própria saúde para a qual têm 

contribuído alguns fatores: dificuldade em marcar uma consulta médica, publicidade nos media, 

experiência anterior com sucesso e conselhos de familiares e amigos. Contudo, pode funcionar como 

alvo de consumo abusivo, o que aumenta a probabilidade de ocorrerem efeitos secundários.  

O farmacêutico, uma vez que é certamente o profissional de saúde a quem o utente recorre muitas 

vezes em primeiro lugar, torna-se um agente marcante na dispensa destes medicamentos. Deste modo, 

durante a intervenção farmacêutica é fundamental que o farmacêutico avalie o doente, selecione o 

tratamento adequado e o informe relativamente à medicação, posologia, duração e cuidados a ter 

durante o tratamento. Durante esta intervenção é essencial tentar perceber se o utente sofre de alguma 

patologia e se pertence a um grupo de maior atenção, como as crianças, as grávidas e os idosos. Como 

farmacêuticos devemos, então, estar conscientes e reconhecer o papel ativo do utente na escolha do 

medicamento, mas, simultaneamente devemo-nos assegurar que o utente sai da farmácia bem 

informado e com o medicamento que mais se adequa ao tratamento da sua patologia. Assim, a 
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Indicação Farmacêutica é o ato profissional no qual o farmacêutico se responsabiliza pela seleção e 

dispensa de um MNSRM e/ou indicação de medidas não farmacológicas, esta deverá ser sempre a 

primeira linha de tratamento. Também aqui, sempre que o farmacêutico considere não se tratar de um 

transtorno menor, o doente deverá ser encaminhado ao médico. 

Esta foi para mim a área mais difícil de todo o estágio, pois existe uma panóplia imensa de MNSRM e 

o aconselhamento exige sempre uma grande responsabilidade. Senti que ao longo do estágio cresci 

muito profissionalmente, ganhei mais confiança o que só se consegue realmente com muita prática. 

As situações mais habituais com que me deparei foram casos de febre (com menos de 3 dias), gripes 

e constipações, tosse, dor de garganta e rouquidão, rinorreia e congestão nasal, alergias ligeiras, 

higiene oral e vaginal, candidíases orais e vaginais, herpes labial, dores musculares, problemas 

cutâneos como picadas de insetos, dermatite das fraldas, feridas, queimaduras, afeções oftálmicas e 

otológicas, contraceção de emergência, hemorroides, diarreia e obstipação, hematomas e 

onicomicoses. 9 

 

4.2.1. Aconselhamento e dispensa de outros produtos de saúde  

• Medicação de uso veterinário  

De acordo com o DL n-º 184/97, de 26 de julho, medicamento veterinário é todo o medicamento 

destinado aos animais para o tratamento e prevenção das doenças e dos seus sintomas. Os produtos 

de uso veterinário podem ainda ser divididos em: sujeitos a receita médica, não sujeitos a receita 

médica e de uso exclusivo por médicos veterinários.10 Os produtos mais vendidos destinam-se 

sobretudo a animais domésticos: cães e gatos. Verifiquei uma elevada procura de medicamentos 

antiparasitários contra pulgas e carraças, nestes casos é muito importante questionar o utente acerca 

do peso do animal. Foram vendidos também muitos anticoncecionais, aquando da dispensa devemos 

perguntar se o medicamento é destinado à interrupção ou prevenção do cio. E também foram 

dispensados antibióticos e anti-infeciosos. A medicação para uso veterinário foi outra área em que me 

deparei com imensas limitações pelo que a meu ver este tema deveria ser mais abordado no nosso 

curso.11 

• Produtos de dermofarmácia, cosmética e higiene  

Atualmente encontramos uma sociedade cada vez mais preocupada com a beleza e a aparência pelo 

que esta área tem despertado um elevado interesse por parte da população.  

De acordo com o DL nº 115/2009, de 18 de maio, produto cosmético é “qualquer substância ou 

preparação destinada a ser colocada 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”. 12 É importante distingui-los dos Produtos de Dermofarmácia que incluem formulações com 

função corretiva e que apresentam compostos farmacologicamente ativos usados no tratamento de 

dermatoses, afeções cutâneas, tais como: eczemas, psoríase, acne, entre outros. Importa ressalvar 

que existem produtos que abrangem as duas funcionalidades.  
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A Farmácia da Vilarinha oferece aos seus utentes uma gama alargada de produtos de diversas marcas. 

Deste grupo fazem também parte os produtos de higiene oral.  

As linhas dermocosméticas pediátricas são mais um grupo de produtos cosméticos disponível para 

responder às necessidades especiais dos bebés. Por vezes, os utentes procuram produtos em que os 

resultados sejam visíveis quase imediatamente, é muito importante esclarecer que nenhum destes 

produtos tem uma ação milagrosa e a sua aplicação deve ser contínua para que os resultados sejam 

visíveis.  

No aconselhamento destes produtos apercebi-me do restrito conhecimento nesta área e da importância 

das formações promovidas pelas marcas para um melhor aconselhamento farmacêutico. 

 

• Suplementos alimentares e produtos para alimentação especial  

Segundo o artigo 2º do DL nº 74/2010, 21 de junho “os suplementos alimentares são géneros 

alimentícios que se apresentam sob a forma de produtos pré-embalados em doses unitárias, destinados 

a uma administração diária. Estes produtos são utilizados com a finalidade de complementar e/ou 

suplementar um regime alimentar normal, constituindo fontes concentradas de nutrientes, isolados ou 

em associação”.13 

De acordo com o DL supracitado anteriormente consideram-se “géneros alimentícios destinados a uma 

alimentação especial os géneros alimentícios que, devido à sua composição especial ou a processos 

especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, são adequados ao 

objetivo nutricional pretendido e comercializados com a indicação de que correspondem a esse 

objetivo” designadamente:  

▪ Indivíduos cujos processos de assimilação ou metabolismo se encontrem perturbados;  

▪ Indivíduos que se encontrem em condições fisiológicas especiais;  

▪ Latentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde.13 

A farmácia da Vilarinha dispõe destes produtos no seu inventário sendo que os mais solicitados são os 

destinados a alimentação infantil, nomeadamente leites (adaptados à idade da criança, hipoalergénico 

(H.A) anti-regurgitação (A.R), anti-obstipante (A.O) anticólicas (A.C), isentos de lactose) e farinhas 

variadas, com ou sem glúten.  

 

• Produtos fitoterapêuticos  

Os produtos fitoterapêuticos são utilizados com o objetivo de tratar ou prevenir doenças baseando-se 

nas propriedades das plantas.5 Atualmente tem-se constatado um aumento da procura destes produtos 

o que revela que cada vez mais as pessoas valorizam os efeitos benéficos das plantas. No entanto, 

estes produtos não são isentos de efeitos adversos pelo que o farmacêutico tem um papel 

preponderante na escolha do produto bem como no alerta dos cuidados a ter durante a sua utilização, 

como é o caso do hipericão por ser um indutor metabólico ou o sene utilizado como laxante que pode 

facilmente causar habituação.   

No meu período de estágio os produtos que obtiveram maior rotatividade foram raiz de valeriana 

indicada para insónias, nervosismo e ansiedade e carvão ativado para a flatulência. 
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•  Produtos homeopáticos  

De acordo com DL nº 128/2013 de 5 de setembro, o medicamento homeopático é definido como 

“medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, 

de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em 

farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode conter vários princípios”.5  

Durante o meu estágio constatei que os utentes ainda não confiam muito neste tipo de medicação.  

 

• Dispositivos médicos  

Além dos medicamentos também os dispositivos médicos são importantes instrumentos de saúde que 

englobam um vasto conjunto de produtos. Devem, no entanto, atingir os seus fins através de 

mecanismos que não se traduzem em ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas e por isto 

distinguindo-se dos medicamentos. São utilizados em seres humanos para fins de: diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência; estudo, 

substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; controlo da conceção.  

Durante o meu período de estágio dispensei maioritariamente compressas esterilizadas, artigos de 

penso, soro fisiológico, ligaduras e adesivos, seringas com e sem agulha, sacos coletores de urina, 

material ortopédico, entre outros.  

 

5. SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA  

As facilidades de acesso das populações às farmácias favorecem a prática da farmácia clínica e a 

concretização dos objetivos por ela propostos: promoção da saúde, prevenção da doença, educação e 

informação do doente. A Farmácia Clínica, mais do que um conceito, é uma prática essencial. A 

Farmácia da Vilarinha usufrui de um espaço equipado que permite que muitos dos utentes mais fiéis 

sejam monitorizados semanalmente ou diariamente no que diz respeito a diferentes parâmetros de 

saúde. Os testes rápidos realizados permitem monitorizar situações já identificadas, ou detetar 

precocemente desvios em alguns parâmetros fisiológicos. Contudo, estas informações não devem ser 

utilizadas isoladamente para estabelecer o diagnóstico. O importante é interligar esses valores com os 

conhecimentos farmacológicos e não farmacológicos adquiridos e ser capaz de fazer um 

aconselhamento, não um diagnóstico.  

A Farmácia Clínica foi uma das primeiras áreas com que tive oportunidade de contatar. Foi aqui que 

comecei a desenvolver as minhas habilidades comunicativas e dei os primeiros conselhos.  

 

Determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos  

• Glicemia  

Esta determinação é essencial para o controlo e diagnóstico da Diabetes Mellitus. É realizada através 

de uma amostra de sangue capilar. Nesta determinação é igualmente importante saber se o doente se 

encontra em jejum ou em período pós-prandial, uma vez que os valores de referência diferem.  
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• Colesterol total e triglicerídeos  

Os parâmetros são medidos a partir de uma amostra de sangue capilar. Para a medição dos 

triglicerídeos em primeiro lugar perguntava se o utente se encontrava em jejum, de preferência de 12h, 

uma vez que este parâmetro varia significativamente com a ingestão de alimentos ao contrário do que 

acontece com o colesterol total.  

 

• Pressão arterial  

A pressão arterial não controlada está associada a um maior risco de doenças cardiovasculares, 

particularmente o acidente vascular cerebral. Antes de medição da pressão arterial pedia sempre ao 

utente para descansar aproximadamente 10 minutos e perguntava se tinha ingerido álcool, café ou 

fumado nos últimos 30 minutos.  

 

• Peso, altura e índice de massa corporal  

Na zona de atendimento existe uma balança que permite fazer a determinação do peso, altura e IMC. 

O índice de massa corporal permite classificar quantitativamente a obesidade.  

 

NOTA: Durante a determinação dos diferentes parâmetros bioquímicos ou fisiológicos questionava 

sempre o doente sobre os valores que era habitual obter e se fazia algum tipo de medicação. Quando 

os valores obtidos não se encontravam dentro dos intervalos de referência e não se tratava de uma 

situação alarmante, aconselhava-os a adotar medidas não farmacológicas, indicando quais os 

alimentos a evitar e quais os que deveriam dar mais destaque, bem como o incentivo para a prática de 

exercício físico adequado à condição fisiológica de cada indivíduo. Posteriormente recomendava a 

realização de uma nova medição e se os valores se mantivessem alterados aconselhava-os a 

consultarem o médico.  

 

 

• Administração de injetáveis  

De entre os diversos serviços farmacêuticos que podem ser prestados pelas farmácias destacam-se: a 

administração de medicamentos e administração de vacinas não incluídas no Programa Nacional de 

vacinação (PNV) previstos pelo Decreto-Lei nº 171/2012 de 1 de agosto.  

Os injetáveis podem ser administrados por farmacêuticos que possuam na sua formação o curso de 

administração de injetáveis e do curso de suporte básico de vida.  

Além das vacinas são administrados outros injetáveis (IM e SC). Ao longo do período de estágio tive 

oportunidade de acompanhar a administração de alguns injetáveis como Relmus®, Voltaren® e 

Profenid® utilizados no tratamento de dores muscular.  
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6. A FARMÁCIA, A COMUNIDADE E O AMBIENTE 

• VALORMED  

Para além de muitos outros aconselhamentos, os farmacêuticos desempenham um papel importante 

na sensibilização para as boas práticas ambientais.  

Na Farmácia da Vilarinha existe um protocolo com a Valormed. Consiste num projeto de sensibilização 

da população para a recolha de embalagens e medicamentos que já não utilizem ou que estejam fora 

de validade. Este material é encaminhado para inceneração evitando desperdícios e riscos para a 

saúde pública. Os medicamentos recebidos na farmácia são colocados num contentor, que ao atingir 

o limite de capacidade é selado com uma etiqueta própria, pesado e juntamente é preenchido um 

formulário (em que o original e triplicado são transportados junto com o contentor e o duplicado é 

arquivado na farmácia), sendo posteriormente recolhido pelo fornecedor aderente responsável que o 

encaminha para incineração.12  

 

• Farmacovigilância  

A farmacovigilância é a atividade de saúde pública que tem por objetivo a identificação, quantificação, 

avaliação e prevenção dos riscos associados ao uso dos medicamentos em comercialização, 

permitindo o seguimento dos seus possíveis efeitos adversos.  

A farmacovigilância é uma responsabilidade partilhada por todos. O farmacêutico deve identificar 

reações adversas a medicamentos (RAM) e notificar o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) 

sempre que estas surjam. O SNF está implementado desde 1992 e é regulamentado pelo DL nº 

176/2006 de 30 de agosto, sendo o INFARMED a entidade responsável pelo seu acompanhamento, 

coordenação e aplicação.14  

Deve ser questionado o utente sobre: os sinais e sintomas da reação adversa, bem como a sua 

duração, gravidade e evolução; deverão ser dadas indicações de suspensão da toma do medicamento 

que possa estar a causar reação. Esta informação é depois sujeita avaliação científica, tratamento e 

processamento, no sentido de serem implementadas medidas de segurança adequadas para minimizar 

os riscos associados à utilização dos medicamentos.  

 

• Outros serviços- Consulta de Podologia  

Consoante marcação são realizadas consultas de podologia na Farmácia da Vilarinha.  

 

7. FORMAÇÃO CONTÍNUA  

Todo o ramo da saúde está em constante evolução, daí ser extremamente importante, a participação 

em ações de formação.  

Durante o estágio foi-me dada a possibilidade de participar em algumas formações, as quais 

apresentaram-se bastante úteis e essenciais no aconselhamento farmacêutico e na 

consolidação/revisão de alguns conceitos teóricos.  

Foram algumas destas as ações:  

- Reações Adversas a medicamentos - ANF – ANF - 05/11/2015 

- Psoriase, Bucodentaduras e Pele frágil - ISDIN – Hotel Holiday Inn Gaia - 17/12/2015 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A oportunidade de estagiar na Farmácia da Vilarinha permitiu-me entender a dinâmica das farmácias 

comunitárias. Após estes 4 meses de estágio reconheço a sua importância na nossa formação 

académica como forma de consolidação dos conhecimentos adquiridos.  

Neste contexto tive a oportunidade de constatar a dinâmica da intervenção farmacêutica no ato da 

dispensa de medicamentos e aprendi a lidar com a responsabilidade do exercício desta atividade quer 

ao nível do cumprimento de horários e rotinas, mas também como profissional de saúde que lida 

diariamente com pessoas, zelando sempre pela sua saúde e bem-estar. Foi muito bom perceber a 

confiança que os utentes demonstram pelos farmacêuticos. É uma profissão muito gratificante.  

Para concluir, o meu estágio foi sinónimo de aprendizagem, enriquecimento, experiência e, acima de 

tudo, preparação onde não posso deixar de referir que tudo isto só foi possível devido ao apoio 

incondicional de toda a equipa da Farmácia da Vilarinha. No entanto é uma área em constante mutação, 

pois são lançados novos fármacos e a legislação é frequentemente alterada. Assim é importante ter 

consciência que será sempre necessário muito estudo, pesquisa e dedicação para que possa ser uma 

profissional tão boa quanto aqueles que me ensinaram. 

II – CASOS DE ESTUDO 

A – DEPRESSÃO E ANTIDEPRESSIVOS: ANÁLISE DO CONSUMO E ACOMPANHAMENTO 

TERAPÊUTICO EM UTENTES DA FARMÁCIA VILARINHA. 

 

1. Introdução  

O nosso País apresenta uma prevalência fastidiosa de perturbações depressivas, em que cerca de um 

quinto dos portugueses apresenta ou já apresentou algum episódio depressivo ao longo da vida. Estas 

perturbações, ao se associarem a elevados e prolongados gastos com medicamentos, procura dos 

serviços de saúde e queda de produtividade representam um elevado custo humano e financeiro para 

Portugal.  

Desde o ano de 2008 verificou-se em alguns estudos que o consumo de psicofármacos 

(antidepressivos, ansiolíticos, sedativos, hipnóticos) tem aumentado substancialmente em território 

nacional, devido à instalação da crise económica, caraterizada por instabilidade económica e 

profissional e condições precárias transversais à maioria das camadas sociais.15  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão constitui uma das principais causas de 

incapacidade, prevendo-se que até ao ano 2020 atinja o segundo lugar do ranking de anos de vida 

perdidos por incapacidade, logo a seguir às doenças cardiovasculares.16 

A Depressão é um dos problemas mais graves de Saúde Pública com que se debatem os países 

industrializados. Desde 1996 que se tornou inviável não reconhecer o verdadeiro peso da patologia 

mental, para o indivíduo e para a comunidade, tanto em termos absolutos como em comparação com 

outras patologias. Apesar da disponibilidade de tratamentos eficazes, nem sempre a depressão é bem 

identificada e tratada.17 
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As perturbações depressivas, em Portugal representam um grande custo humano e económico. De 

fato, são uma das principais causas de baixas prolongadas e absentismo ao trabalho e o seu tratamento 

atinge uma fatia considerável do orçamento da saúde. Para além disso, o seu impacto na qualidade de 

vida é comparável com outras doenças somáticas, tais como o cancro e a diabetes, podendo estar 

muitas vezes associada a estas, levando a uma pior evolução. Contudo, trata-se de uma patologia 

potencialmente curável, particularmente quando é identificada e tratada atempadamente. Deste modo, 

a sensibilização dos profissionais de saúde para esta realidade é fundamental, conduzindo ao 

diagnóstico e tratamento precoce. Esta sensibilização reflete-se quer do ponto de vista humano e social, 

com cidadãos mais aptos e enquadrados na sociedade, quer do ponto de vista económico, com a 

diminuição dos gastos em saúde.18 

Esta patologia está associada a episódios de grande duração, altas taxas de cronicidade, recaídas e a 

elevada morbi-mortalidade.19 Dado que quanto maior é a prevalência das populações a estes estados 

maior é a taxa de tratamento farmacológico na área da saúde mental, este estudo tem como objetivo 

fazer uma referência ao consumo de fármacos antidepressivos em Portugal ao longo dos últimos anos 

bem como fazer uma caraterização do tipo de terapias mais utilizadas.  

A dificuldade no diagnóstico desta doença levou-me a uma tentativa de sensibilização dos utentes da 

Farmácia da Vilarinha para os sintomas mais frequentemente associados. Desta forma, procedi à 

elaboração de panfletos informativos (Anexo 1) sobre os sintomas da depressão apresentados de uma 

forma informal, clara e simplificada, que visa promover uma consciencialização da patologia e a procura 

de ajuda especializada.  

 

2. Descrição fisiopatológica  

A depressão é uma doença multifatorial estando envolvida na sua etiopatogenia a relação entre o 

ambiente, predisposição genética, alterações epigenéticas e eventos ao longo do desenvolvimento, 

que vão levar a alterações estruturais e neuro químicas do sistema nervoso central com características 

mais ou menos estável.18 

O estado de depressão é considerado uma doença mental que apresenta como sintomas principais o 

humor deprimido, baixa autoestima, perda de interesse e de prazer, perturbações do sono e de apetite, 

sentimentos de culpa, cansaço e concentração reduzida. Ainda que a sua fisiopatologia não esteja 

completamente definida, existem evidências que apontam para uma desregulação ao nível da 

neurotransmissão mediada por serotonina (5-HT), noradrenalina (NA) e dopamina no sistema nervoso 

central (SNC). A teoria das monoaminas é uma das teorias que possibilita explanar esta desregulação, 

que sugere que a depressão resulta da deficiência funcional da transmissão monoaminérgica no SNC.20 

Vários estudos tem procurado uma outra origem para a depressão referindo que a vulnerabilidade à 

depressão pode dever-se à influência de múltiplos genes que atuam em conjunto com diversos fatores 

ambientais e que o defeito num único gene pode desencadear a expressão de múltiplos sintomas da 

depressão. Também fatores não genéticos como stresse, traumas, infeções virais e anormalidades no 

desenvolvimento neuronal aumentam a complexidade da patogénese da doença.20,21,22 
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3. Classificação da depressão  

A depressão refere-se a uma ampla gama de problemas de saúde mental caracterizada por sintomas 

emocionais negativos (perda de interesse e prazer - anedonia) e sintomas cognitivos, físicos e 

comportamentais associados. Distinguir mudanças de humor consideradas normais, com graus de 

alteração menos graves, mas clinicamente significativos, de depressão pode não ser fácil, dado que 

nesta patologia os sintomas ocorrem num continuum de gravidade entre o normal, a tristeza que todos 

sentimos, e o patológico.18 

Reconhecer a depressão como clinicamente significativa deve ser sustentado não apenas na sua 

severidade, mas também na persistência, na presença de outros sintomas e no grau de prejuízo 

funcional e social. Quanto maior a gravidade da depressão, maior a morbilidade e consequências 

adversas.23 

Quanto à gravidade da depressão, esta pode ser classificada, tanto no manual de Classificação 

Internacional de Doenças, da responsabilidade da Organização Mundial de Saúde, e cuja 10ª revisão 

foi disponibilizada em 2008 (CID-10), como no DSM-V como ligeira, moderada ou grave. A CID-10 foi 

lançado em maio de 1990. A CID-11 será apresentada oficialmente em maio de 2019, durante a 

Assembleia Mundial da Saúde. A entrada em vigor está prevista para 1º de janeiro de 2022. A CID-11 

reflete as mudanças e os avanços na Medicina e Tecnologia que aconteceram de lá para cá. Enquanto 

o CID-10 baseia esta classificação no número crescente de sintomas identificados, o fator decisivo para 

o DSM-V é o grau de défice funcional do indivíduo (Organização Mundial de Saúde, 2008; American 

Psychiatric Association, 2013). Um indivíduo com depressão leve irá ter alguma dificuldade em 

prosseguir com atividades do dia-a-dia como o trabalho e atividades sociais, mas não irá cessar as 

suas funções. Durante um episódio de depressão severa essa possibilidade torna-se altamente 

provável com a perda de funções e atividade.  

A depressão unipolar carateriza-se por episódios em que a pessoa experiência humor deprimido, perda 

de interesse e prazer, fadiga e diminuição de atividade por pelo menos duas semanas. Muitas das 

pessoas com depressão também sofrem de síndromes e ansiedade, distúrbios de sono e alimentares. 

O distúrbio bipolar consiste num tipo de depressão em que existem ambos os episódios depressivos e 

mania sendo separados por episódios de humor normal. Os episódios de mania envolvem elevada 

irritabilidade, excesso de atividade e de discurso, autoestima exacerbada e perda de períodos de 

sono.20 

As perturbações mentais representam 12% da carga global de doenças em todo mundo. Se 

considerarmos apenas os países desenvolvidos, este valor sobe para 23% (26,6% na Europa). Além 

disso, 5 das 10 principais causas de incapacidade a longo prazo são patologias psiquiátricas, 

nomeadamente a depressão unipolar (11,8%), problemas relacionados com o consumo de álcool 

(3,3%), esquizofrenia (2,8%), distúrbios bipolares (2,4%) e demência (1,6%). As perturbações 

depressivas são a 3ª causa de carga global de doença a nível mundial e a 1.ª nos países 

desenvolvidos.24 
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4. Diagnóstico  

A diagnose da depressão é caracterizada por ser dilatada e heterogénea e a severidade da doença é 

demarcada pelo número e seriedade dos sintomas bem como pelo grau de comprometimento funcional. 

Todavia, estes sintomas não aparecem numa dinâmica de “sim/não” mas em diferentes graus de 

gravidade. Existem, também, diferenças na manifestação da sintomatologia entre indivíduos, mesmo 

em relação a um mesmo sintoma ou etiologia.  

Um diagnóstico formal baseado no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais 

(DSM-IV) exige pelo menos cinco dos nove sintomas para o diagnóstico de depressão major dos quais 

são exemplo: sentimentos de infelicidade e pessimismo; baixa autoestima; insónias ou perturbações 

do sono devendo estar presentes pelo menos duas semanas.25 Este método é o mais utilizado uma 

vez que fornece definições para sintomas atípicos e depressão sazonal.  

Segundo o DSM-V as perturbações depressivas podem ser divididas nas seguintes: desregulação 

disruptiva do humor, perturbação depressiva major (incluindo o episódio depressivo major), perturbação 

depressiva persistente (distimia), perturbação pré-menstrual disfórica, perturbação depressiva induzida 

por substâncias/medicação, perturbação depressiva devido a outra condição médica e perturbação 

depressiva não-especificada. O fator unificador de todas estas perturbações é a presença de humor 

deprimido, vazio ou irritável, acompanhado por alterações somáticas e cognitivas que afetam 

significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo; o que as distingue é a duração, 

persistência, fatores desencadeadores e etiologia.26 

No que diz respeito à classificação, diagnóstico e tratamento, têm sido feitos progressos importantes. 

Contudo, um dos problemas essenciais da patologia começa ainda na sua identificação, sendo muitas 

vezes subdiagnosticada e com frequência não adequadamente tratada.27 Num estudo sobre os 

sintomas somáticos da depressão verificou-se que dos doentes que consultaram o médico de família 

com os sintomas caraterísticos, apenas 25% iniciaram terapêutica antidepressiva nesse momento 

enquanto 40% foram medicados com ansiolíticos. Em 33% dos casos só após um ano foi iniciado o 

tratamento antidepressivo.27,28 É neste ponto que os cuidados de saúde primários são fundamentais na 

atenção ao doente e podem constituir um dos principais focos do subdiagnóstico pelo que necessário 

promover uma maior consciencialização de melhores medidas de identificação da doença de forma a 

atribuir um tratamento adequado e personalizado.27-29 

 

5. Terapêutica 

O tratamento consiste essencialmente na administração de medicamentos antidepressivos, na 

psicoterapia, ou na combinação de ambas as opções terapêuticas.29,30 Alguns tratamentos psicológicos 

podem ser tão eficazes como a terapêutica farmacológica na depressão leve a moderada. Porém, esta 

hipótese está limitada, devido muitas vezes à pressão do doente que pretende uma solução célere, 

externa e fácil para os seus problemas.31 É fundamental que o doente respeite as indicações do médico 

sem qualquer alteração no tipo de medicamento selecionado, na dose ou no tempo de administração. 

Há várias propostas relativamente à abordagem clínica da depressão. Internacionalmente, as mais 

relevantes são as da NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence).18 A NICE divide a 

abordagem da depressão segundo a sua gravidade sendo esta, por sua vez, dividida em 4 graus: 
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No caso da suspeita de depressão (Grau 1) deve ser feita uma avaliação e monitorização atentas. Caso 

se confirme as suspeitas, esta deve ser tratada conforme os seguintes graus. No caso dos indivíduos 

com grau 2 normalmente apenas está recomendado a psicoterapia. A farmacoterapia, associada a 

psicoterapia, está recomendada nos graus 3 e 4.18 

No que diz respeito ao tratamento farmacológico existem indicações relativamente ao seu uso em 

determinados estados de depressão, sendo que não é recomendável a inclusão terapêutica de 

antidepressivos de forma rotineira no tratamento de depressões leves uma vez que a relação risco-

benefício é baixa. No entanto, devem ser considerados para tratamento em pessoas com historial de 

depressão moderada ou severa ou em caso de depressão leve ou sintomas pré-depressivos que 

persistem após outras intervenções. A escolha dos fármacos deve-se focar na duração do episódio de 

depressão e a evolução dos sintomas, episódios anteriores e respetiva resposta ao tratamento, 

probabilidade de aderência ao tratamento e manifestação de possíveis efeitos adversos.25-29 Sempre 

que é feita a prescrição de um antidepressivo, habitualmente deverá ser um ISRS uma vez que estes 

têm a mesma eficácia que outros antidepressivos e apresentam uma relação risco-benefício mais 

favorável. É necessário também ter em conta que os ISRS estão associados a maior risco de 

hemorragias, especialmente em idosos ou em pessoas que fazem tratamento com fármacos que 

interferem na coagulação ou provocam danos na mucosa gástrica. Nestas situações deverá ser 

prescrito concomitantemente um protetor gástrico em casos de toma simultânea de AINE’s e ou 

aspirina.25 

Em casos de pessoas que têm um significante risco de suicídio é fulcral atentar a possíveis sintomas 

de toxicidade aquando da escolha do antidepressivo sabendo que a venlafaxina está associada a um 

grande risco de morte por overdose assim como antidepressivos tricíclicos, exceto a lofepramina. Por 

este motivo e dada a elevada incidência de efeitos adversos, aquando da escolha de um antidepressivo 

ISRS é necessário: 

- Monitorizar o seguimento da terapêutica pois existe uma elevada probabilidade de desistências devido 

a efeitos adversos sobretudo com venlafaxina, duloxetina e ATCs; 

- Ter em conta cuidados especiais, contraindicações e monitorização requeridos em determinados 

fármacos: 

1- Monitorização da função cardíaca e pressão arterial em pacientes com elevadas doses de 

venlafaxina pois esta pode exacerbar arritmias cardíacas; 

2- Exacerbação da pressão arterial com venlafaxina e duloxetina; 

1. Indício de depressão 
2. Sintomas subclínicos, 

depressão ligeira a 
moderada

3. Sintomas subclínicos, 
depressão ligeira a 

moderada com resposta 
inadequada a terapêutica, 

depressão grave

4. Depressão grave 
complexa
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3- Potencial de hipotensão postural e arritmias com ATCs; 

Após a escolha do antidepressivo o paciente deverá estar informado que o aparecimento do efeito 

terapêutico pode demorar 2 a 4 semanas a instalar-se explicando os efeitos adversos que surgem 

aquando de uma descontinuação brusca do tratamento. A duração do mesmo é muito variável e 

depende da história clínica do paciente e do efeito clínico observado sendo que o mais comum é o 

tratamento ser de 4 a 6 meses. Após este período a descontinuação do antidepressivo deve ser gradual 

com diminuição da dosagem entre 2 a 4 semanas.25 

 

6. Terapêutica Farmacológica  

Os fármacos utilizados no tratamento de sintomas depressivos são chamados de antidepressivos. Os 

antidepressivos são moléculas eficazes no controlo dos sintomas associados as perturbações 

depressivas, particularmente das alterações do humor, estando por isto associado a melhorias no 

estado geral e, consequentemente, no funcionamento do indivíduo. Podem ser utilizados no tratamento 

de diversas formas de depressão endógena, sendo o tratamento de primeira linha das depressões 

moderadas a graves.18 

Dentro dos vários antidepressivos parece não haver diferenças significativas no que respeita a eficácia, 

no entanto a seleção deve ser realizada com base nas caraterísticas da depressão, efeitos secundários, 

custos e interações medicamentosas.32 

A base do funcionamento desta classe de medicamentos baseia-se no aumento da disponibilidade de 

neurotransmissores a nível cerebral. Este aumento de disponibilidade pode ser conseguido através de 

diferentes estratégias, nomeadamente33: 

• Inibição da recaptação dos neurotransmissores da fenda sináptica, aumentando assim o seu tempo 

de ação;  

• Inibição das enzimas responsáveis pela metabolização dos neurotransmissores;  

• Ativação direta de recetores;  

• Bloqueio de recetores pré-sinápticos (inibição feedback negativo) ou pós-sinápticos. 

Existem várias classificações de antidepressivos, mas a classificação atual baseia-se na relação 

neurotransmissor/recetor e mecanismo de ação incluindo inibidores da monoamino oxidase (IMAO), 

antidepressivos tricíclicos (ADT), inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS) e inibidores 

seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina (ISRSN). Outros antidepressivos incluem a 

trazodona, mirtazapina, bupropiona, reboxetina (Tabela 2). 
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Tabela 2. Classificação de antidepressivos segundo mecanismos de ação. Adaptado de 

Psicofarmacologia de antidepressivo.33 

GRUPO   

Tricíclicos (ADTS) 
Inibição mista de recaptura de 5-HT/NA: imipramina 
Desipramina, clomipramina, amitriptilina, nortriptilina doxepina, 
maprotilina. 

Inibidores seletivos da recaptação 
de serotonina (ISRS) 

Fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, fluvoxamina. 

Inibidores seletivos da recaptação 
de serotonina e noradrenalina 
(ISRSN) 

Venlafaxina, duloxetina 

Inibidores da recaptação de 
noradrenalina e antagonistas α-2 
(IRSA) 

Nefazodona, trazodona. 

Inibidores seletivos da recaptação 
de noradrenalina (ISRN) 

Reboxetina, viloxazina 

Inibidores seletivos da recaptação 
de dopamina (ISRD) 

Amineptina, bupropion, minaprina 

Antagonistas de recetores α-2 Mianserina, mirtazapina 

Inibidores da monoaminoxidase 
(IMAO) 

Não seletivos e 
reversíveis: isoniazida, 
isocarboxazida, 
fenelzina 

Seletivos e 
reversíveis: 
clorgilina (MAO-
A) 

Seletivos e 
Reversíveis: 
brofaromina, 
moclobemida 

 

Os antidepressivos de 1ª geração incluem, como o próprio nome indica, os antidepressivos mais 

antigos, nomeadamente os ADT e os IMAO. São fármacos eficazes, mas relativamente inespecíficos 

no seu mecanismo de ação. Apresentam, por isto, efeitos colaterais indesejáveis mais marcados e 

potencialmente graves (mesmo fatais) em caso de sobredosagem.33 Os antidepressivos de 2ª geração, 

mais recentes, são também mais específicos e apresentam por isso um menor número de efeitos 

secundários e maior tolerância. Este grupo engloba os ISRS, os IRSN e os IRN, sendo que os ISRS e 

os IRSN são dos antidepressivos com melhores respostas até o momento para síndromes depressivos 

e, consequentemente, dos mais utilizados.35 

A troca entre diferentes classes de antidepressivos é possível e deve ser feita de um modo progressivo 

com a diminuição gradual de um fármaco enquanto se aumenta gradualmente a dose do outro. A 

excepção é feita na introdução ou retirada de IMAO e na introdução de fármacos que interfiram na 

transmissão serotoninérgica. Neste caso é necessário um período de wash-out de cerca de 2 semanas 

para evitar-se o desenvolvimento de uma síndrome serotoninérgica.33 A síndrome serotoninérgica 

caracteriza-se por hipertermias, mioclonias, rigidez, alterações vegetativas e alterações do estado de 

consciência que pode progredir para o coma.18 

 

6.1. Antidepressivos inibidores da monoamino oxidase (IMAO)  

Os antidepressivos inibidores da monoaminooxidase foram os primeiros fármacos clinicamente ativos 

contra a depressão. O seu efeito terapêutico baseia-se na inibição da monoaminoxidase responsável 

pela metabolização de monoaminas como a serotonina e noradrenalina contribuindo para o aumento 

da concentração de neurotransmissores ao nível da fenda sináptica e locais de armazenamento no 
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SNC e sistema nervoso simpático. Apesar desta ação não são atualmente utilizados uma vez que 

existem evidências de interações na metabolização de outras substâncias. Os IMAO podem inibir 

seletivamente apenas um subtipo da MAO ou inibirem ambos, e podem também ser irreversíveis ou 

reversíveis. Inicialmente os IMAO disponíveis eram não-seletivos e irreversíveis, todavia, os efeitos 

secundários e as interações com outros fármacos e alimentos serem relativamente frequentes, levaram 

a uma investigação pela síntese de moléculas com cinética reversível e seletivas para a MAO-A. De 

fato, a inibição da MAO-A é o principal alvo no caso do tratamento da depressão, provocando o aumento 

da concentração de noradrenalina e serotonina na fenda sináptica. O início de ação, como ocorre 

normalmente com os antidepressivos, não é imediato, ocorrendo entre 7 a 10 dias, podendo, contudo, 

serem necessárias 4 a 8 semanas para se conseguir o efeito desejado em alguns casos.18 A 

moclobemida é um dos representantes deste grupo que ainda é comercializado em Portugal pois devido 

à sua seletividade e especificidade as interações medicamentosas são quase inexistentes.30 

 

6.2. Antidepressivos Tricíclicos (ADT)  

Os ADT são antidepressivos de primeira geração. São dotados de grande eficácia, contudo a sua 

inespecificidade é responsável por uma incidência considerável de efeitos secundários. 

O efeito antidepressivo dos ADT deve-se principalmente ao bloqueio da recaptação de noradrenalina 

e da serotonina levando ao aumento da concentração destes neurotransmissores na fenda sináptica. 

Tem também alguns efeitos sobre a recaptação dopaminérgica, também com potencial efeito 

antidepressivo. 18 

Além do bloqueio da captação de aminas e da ação antagonista de recetores adrenérgicos induzindo 

efeitos anticolinérgicos, têm ainda ação anti-histamínica e cardiotóxica por ação sobre os recetores 

muscarínicos e canais de cálcio (Ca2+) e sódio (Na+) cardíacos, produzindo efeitos adversos.  

É importante ter em conta que são necessários cerca de 5 a 7 dias para obter níveis plasmáticos em 

estado de equilíbrio estacionário para os ADT e que estes devem ser prescritos por pelo menos 5 a 6 

semanas, com 10 dias a utilizar a dose máxima tolerada. Possuem índices terapêuticos estreitos, sendo 

que qualquer interferência no seu metabolismo pode conduzir a reações adversas graves, sobretudo 

em idosos dado a alterações farmacocinéticas que ocorrem com a idade.36 
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Tabela 3. Antidepressivos tricíclicos mais comumente comercializados. Adaptado de Prontuário 

Terapêutico.37 

Princípio ativo Nome comercial Indicações terapêuticas 

Amitriptilina  
ADT  
Tryptizol  

Depressão  
Síndromes de dor crónica  

Amitriptilina+perfenazina  
Mutabon-M  
Mutabon-D  
Mutabon-F  

A dos componentes da 
associação, embora  
não se recomende esta 
associação  

Clomipramina  Anafranil  
Depressão  
Tratamento da doença 
obsessiva-compulsiva  

Dosulepina  Protiadene  Depressão  

Imipramina  Tofranil  
Depressão  
Enurese noturna na criança  

Nortriptilina  Norterol  
Depressão  
Enurese noturna nas crianças  

 

6.3. Antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS)  

Os ISRS são fármaco semelhantes aos tricíclicos, mas com uma ação mais direcionada, inibindo de 

forma potente e bastante seletiva a recaptação de serotonina. São antidepressivos de segunda 

geração.18 

A dessensibilização dos autorecetores-1 a de serotonina contribui para as ações terapêuticas dos ISRS 

ou pode contribuir para o desenvolvimento de tolerância a efeitos adversos agudo.38 Os ISRS 

apresentam efeitos adversos que são sobretudo mediados pela ligação de serotonina a recetores 

secundários como os 5-HT2 e 5-HT3 de certas vias serotoninérgicas.39 Os mais comuns são ansiedade, 

distúrbios de sono, distúrbios gastrointestinais e disfunção sexual. Diferenças nas propriedades de 

ligação a estes recetores secundários podem determinar diferenças no que respeita os efeitos 

terapêuticos e efeitos adversos em doentes individuais. As reações adversas são mais frequentes 

durante a primeira ou segunda semana de tratamento e, normalmente, diminuem de intensidade e de 

frequência com a continuação do tratamento.38 Ao longo dos últimos anos os ISRS tornaram-se os 

fármacos antidepressivos mais utilizados, sobretudo porque apresentam menos efeitos adversos 

quando comparados com os ADTs e IMAO´s.29 Dentro do grupo de fármacos ISRS mais conhecidos a 

paroxetina é a que apresenta menor efetividade na ligação a recetores colinérgicos e por isso está 

associada a menor incidência de efeitos adversos anticolinérgicos, maior efeito sedativo e de disfunção 

cognitiva. A fluoxetina é um dos ISRS que parece estar mais relacionada com o aparecimento de efeitos 

colaterais como agitação, insónias, ansiedade e promove também uma inibição do apetite no início do 

tratamento. A fluvoxamina, a fluoxetina e a paroxetina possuem farmacocinética não-linear, o que 

significa que o aumento da dose conduz a um aumento desproporcional nos níveis plasmáticos o que 

pode desencadear um aumento de efeitos adversos mediados pela 5-HT. O escitalopram, o citalopram 

e a sertralina têm farmacocinética linear.34 
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6.4. Antidepressivos inibidores da recaptação da noradrenalina e serotonina (ISRSN)  

São antidepressivos de segunda geração e têm demonstrada eficácia no tratamento da depressão. 

Os antidepressivos ISRN estão associados a um aparecimento mais rápido dos efeitos antidepressivos. 

São fármacos que apresentam menos efeitos adversos (dado a não se ligarem a recetores 

muscarínicos e adrenérgicos), melhor tolerabilidade do que os IMAO e ATC e com isso menores taxas 

de interrupção de tratamento. O fármaco que mais se destaca neste grupo é a venlafaxina. Atualmente 

existem dados que indicam uma elevada eficácia deste fármaco face à fluoxetina e menor período de 

tempo até ao aparecimento dos efeitos antidepressivos (cerca de 1-2 semanas). No entanto, é 

necessário relembrar que este fármaco pode provocar um aumento da pressão arterial, em média, em 

3% dos doentes, sendo necessário fazer uma avaliação regular deste parâmetro.34 

 

 

6.5. Outros antidepressivos  

Existem outros antidepressivos que pelo seu mecanismo de ação encontram-se fora da classificação 

dos ATC, IMAO,ISRS e ISRSN sendo de destacar os mais comummente utlizados em terapêutica, a 

mirtazapina, trazodona e bupropiona.  

 

Tabela 3. Características farmacológicas da Bupropiona, Trazadona e Mirtazapina  

Bupropiona 
Apresenta uma elevada tolerabilidade uma vez que não existe interação com 

recetores histamínicos e colinérgicos.40 

Trazodona 

O antagonismo dos recetores 5-HT2A é o mecanismo pela qual é mais conhecida 

e está na base da sua ação antidepressiva e ansiolítica.41 Devido aos reduzidos 

efeitos anticolinérgicos e cardíacos é um fármaco que tem conferido segurança à 

sua prescrição no paciente idoso com doença cardiovascular no tratamento da 

depressão. As recomendações da sua utilização têm sido amplamente 

documentadas sobretudo na substituição de benzodiazepinas graças ao seu 

efeito ansiolítico.42 

Mirtazapina 

A mirtazapina tem como mecanismo de ação o aumento da atividade 

noradrenérgica e serotonérgica central. É um antagonista de auto e hetero-

receptores alfa-2 adrenérgicos pré- sinápticos. Tem atividade nos recetores 

histamínicos H1 pelo que tem ação sedativa. Alguns efeitos adversos 

manifestam-se por sedação excessiva, aumento de peso (principalmente com 

doses baixas), xerostomia, obstipação e dispneia.43 

 

7. Estudo do consumo de antidepressivos em Portugal  

Portugal tem um elevado consumo de psicofármacos, em geral, e antidepressivos, em particular. De 

fato, entre 2000 e 2012 assistiu-se ao aumento do consumo geral de psicofármacos, com particular 

destaque para a classe dos antidepressivos (+240%).19 

Dados apresentados pela IQVIA revelam que em 2018 se atingiu um novo recorde nacional nos 

antidepressivos: foram vendidos 9,76 milhões de embalagens, mais 370 mil do que em 2017. São 26 
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739 por dia, mais de mil hora, e um aumento de 19% em cinco anos. Representaram gastos de 105 

milhões de euros, dos quais 35 milhões comparticipados pelo Estado.  

“Segundo as estatísticas da OCDE correspondentes ao ano de 2017, o volume de vendas de 

ansiolíticos em ambulatório correspondia nessa data a 2% de todos os fármacos vendidos em território 

nacional, representando uma despesa de 51,9M€. Portugal estava em primeiro lugar comparativamente 

a todos os outros países da OCDE. Em termos de consumo de hipnóticos e sedativos, Portugal situava-

se na sétima posição, com um volume de vendas de 0,7%, correspondente a 19M€ de despesa. Já 

relativamente aos antidepressores, Portugal encontrava- -se em terceiro lugar, apenas ultrapassado 

pelo Canadá e por Espanha, sendo que o volume de vendas se situava nos 3,8%, tendo associada 

uma despesa de 92,9M€.”44 

Quando comparado o somatório do volume de vendas (6,5%) e da despesa destas três classes de 

fármacos com outras, verifica-se que estes valores ultrapassam diversos grupos farmacoterapêuticos 

largamente utilizados em doenças altamente prevalentes, nomeadamente hipolipemiantes, com um 

volume de vendas de 6,3%, anti-inflamatórios não esteroides com um volume de 3,6% e até mesmo 

medicamentos para doenças respiratórias ou anti-infeciosos, com 5,2% e 4,6% de volume de vendas, 

respetivamente. 

Observando os dados relativos às Doses Diárias Definidas (DDD) dispensadas em Portugal Continental 

desde o início do século, verifica-se uma tendência crescente no consumo de ansiolíticos e 

antidepressores e uma ligeira diminuição do consumo de sedativos e hipnóticos. 44 

 

 

Figura 1. DDDs dispensadas em Portugal Continental (2000-2018) – imagem retirada do relatório 

Primavera 2019 

 

O relatório Health at a Glance de 2018, realizado pela OCDE salienta os elevados níveis de prescrição 

de sedativos, hipnóticos e ansiolíticos, especialmente em idosos. As benzodiazepinas e outros 

medicamentos semelhantes são frequentemente prescritos para distúrbios de ansiedade e de sono, 

embora sejam bem documentados os riscos de reações adversas, nomeadamente confusão, fadiga e 

vertigens. Adicionalmente, o uso de benzodiazepinas em idosos representa também um risco adicional 

de quedas, acidentes e overdose, bem como de casos de tolerabilidade e dependência, pseudo-
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demência e diminuição cognitiva. Associados aos riscos acrescidos causados pelo uso prolongado de 

benzodiazepinas, um dos problemas reside na duração da ação das benzodiazepinas prescritas aos 

idosos, uma vez que as benzodiazepinas de ação prolongada não são recomendadas à população 

idosa. Apesar das recomendações, Portugal é não só o segundo país com mais idosos a tomar 

benzodiazepinas, sendo esta classe farmacoterapêutica prescrita a 139 idosos em cada 1000, mas 

também mais de 60% destes idosos tomam benzodiazepinas de ação prolongada. Estudos apontam 

ainda que 59,2% dos idosos se encontram polimedicados e 37,0% tomam medicação potencialmente 

inapropriada. Ao associar estes dados à ampla prescrição de antidepressores e ansiolíticos, às 

elevadas taxas de polimedicação e à prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados, 

principalmente na população idosa, verifica-se um problema grave em termos de adequação da 

terapêutica prescrita aos doentes com doença mental.44 

 

8. Caso de estudo  

O tema e caso de estudo apresentado em seguida foi motivado pela minha passagem como estagiária 

pelo Hospital Magalhães Lemos, assim como pela população de utentes que fui encontrando no 

decorrer do estágio na Farmácia da Vilarinha.  

Utente do sexo Feminino com 45 anos de idade, com quadro de depressão moderada desenvolvido no 

seguimento de stresse e desemprego, apresentando ansiedade generalizada.  

O médico que a acompanha opta por prescrever Fluoxetina 20 mg (b.i.d) e Socian ®(Amissulprida) 

50mg/10ml solução oral durante 3 meses para iniciar o tratamento. A utente sofreu uma grande perda 

peso após 3 meses de tratamento, que em parte será um efeito adverso da administração de 

Fluoxetina. A situação é reportada ao médico, que decide cessar o tratamento com a Fluoxetina e incluir 

a Paroxetina, 20 mg. A dosagem de Paroxetina prescrita visa evitar os efeitos secundários promovidos 

pela Fluoxetina. Existe uma preocupação acrescida com os possíveis efeitos secundários deste 

fármaco, principalmente perturbações de sono pelo que, foi associada à sua terapêutica Medipax® 

(Clorazepato dipotássico) 10 mg, uma benzodiazepina indicada em situações psíquicas ou somáticas 

em que, primária ou secundariamente existe um componente ansioso. Uma imidazopiridina é 

igualmente introduzida, o Zolpidem, cuja toma deve ser antes de dormir. Esta associação terepêutica 

foi mantida durante 3 meses. Contudo, os seus sintomas e sinais clínicos de depressão generalizada 

mantiveram-se, verificando-se conjuntamente uma agravação da perda de peso.  

São comumente testadas estratégias terapêuticas até ser encontrado o equilíbrio adequado a cada 

utente. Uma vez que o tratamento não estava a obter os resultados pretendidos, foram realizadas 

alterações no grupo de fármacos a administrar, dado que o tempo de tratamento já ultrapassava os 6 

meses. Desta forma, o médico optou por introduzir a Mirtazapina (Remeron Solutab®, 30 mg), à noite. 

Enquanto que a toma de Medipax® e Victan®( loflazepato de etilo) passou a ser feita apenas em 

S.O.S..  

 

8.1. Papel do farmacêutico  

É no aconselhamento e esclarecimento que se foca o papel do farmacêutico com o fornecimento de 

informação de confiança relativamente à medicação prescrita, adequada a cada terapêutica, uma vez 
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que são habitualmente tratamentos, que requerem cuidados especiais e atenção redobrada na 

evolução dos sintomas clínicos e alcance dos objetivos terapêuticos. Quando um utente aparece com 

um quadro de depressão leve, o aconselhamento de alternativas não farmacológicas, sendo que 

poderão ser eficazes na resolução da patologia e em estadios mais evoluídos funcionar como base e 

suporte para alcance de objetivos terapêuticos farmacológicos deve ser o passo inicial. 

No que diz respeito ao caso apresentado, uma associação de ECT e Fluoxetina seria desaconselhado. 

Tendo sido aconselhado o tratamento farmacológico durante 6 meses. Tendo como evidência a perda 

de peso inerente e comum à administração de Fluoxetina, tendo-se mantido 3 meses com a toma de 

Paroxetina e cujo restabelecimento não foi completamente alcançado até então, um dos passos do 

farmacêutico será, no início destas terapias, fazer um aconselhamento nutricional com uma dieta 

adequada à perda de peso. Eventualmente com a adição de suplementos alimentares que 

restabeleçam e compensem a falta de apetite associada a estas situações clínicas.  

Será igualmente importante a avaliação de parâmetros bioquímicos tendo em conta as seguintes 

evidencias:  

1- A administração de Fluoxetina em pacientes diabéticos requer um ajuste da dose de insulina.  

2- Em pacientes idosos e em tratamento com diuréticos é necessária uma avaliação da função 

renal.  

3- Com acentuadas perdas de peso podem-se desenvolver casos de anemia ou deficiência 

imunitária que também é necessário avaliar.37  

Nestes cenários clínicos torna-se essencial um acompanhamento da evolução e explicar ao paciente 

que o processo de melhoria do seu estado é um processo moroso, que por vezes requerem estratégias 

de tentativa erro. Por norma os efeitos terapêuticos demoram cerca de duas a quatro semanas a 

fazerem-se sentir, mas por vezes podem demorar mais tempo pelo que se deve atentar ao agravamento 

de sintomas depressivos e nessa eventualidade deverá ser contactado o médico ou dirigir-se 

imediatamente ao hospital.  

Um suporte familiar ou social é de extrema importância, pelo que a explicação do tratamento a iniciar 

por parte do farmacêutico a pessoas próximas do utente é crucial, de forma a que estes possam 

fornecer o seu apoio de forma informada e atenta. Deste modo será mais fácil comunicar possíveis 

efeitos adversos do tratamento bem como algum agravamento do seu estado de depressão, ou 

alterações de comportamento.  

No que diz respeito à minha opinião farmacêutica do caso descrito, o mesmo deveria ser novamente 

avaliado pelo médico prescritor, uma vez que a alteração da Fluoxetina, após os 3 meses, por 

Mirtazapina ao invés de Paroxetina, poderia apresentar benefícios para a utente.  

Este fármaco é bem absorvido pelo trato gastrointestinal, apesar da sua biodisponibilidade ser de 50% 

após o metabolismo de primeira passagem. Os picos plasmáticos são atingidos em cerca de duas horas 

e o estado de equilíbrio em cinco dias, apresentando uma relação linear com a dose ingerida.37 As 

evidencias da sua boa tolerabilidade e segurança em casos de intoxicação corroboram a escolha. 

Apresenta igualmente a a vantagem de, normalmente, os efeitos terapêuticos verificarem-se no espaço 

de uma ou 2 semanas. Devido aos efeitos colaterais de aumento de peso e sedação, estes poderiam 

ser benéficos no caso da paciente descrito uma vez que este ao longo dos 3 meses reduziu muito o 
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peso. O efeito de sedação seria importante para resolver as perturbações de sono associadas ao seu 

estado (uma vez que a toma é realizada à noite), evitando a administração de Medipax® e Stillnox® 

(Zolpidem) que se encontraram associados ao tratamento com Paroxetina.  

A Paroxetina está associada a maior número de interações medicamentosas e efeitos adversos como 

maiores efeitos de privação na descontinuação do tratamento. Seria importante também alertar o 

paciente para as interações medicamentosas da Mirtazapina com álcool, depressores do SNC, IMAOs 

e anti-hipertensores e possíveis efeitos adversos como tonturas, dores de cabeça, náuseas e cansaço. 
45 

 

8.2. Conclusão do Caso de Estudo  

A análise feita no decorrer do estágio e deste trabalho demonstrou-se relevante para tentar 

compreender as variações de consumo de antidepressivos que surgem ao longo dos anos bem como 

o conhecimento dos efeitos terapêuticos e posologias por parte dos utentes da FC. O contacto com 

utentes prescritos com estas terapêuticas permitiu-me concluir que grande parte desconhecem as 

razões das suas peculiaridades ou mesmo porque os tomam e que as alterações à posologia ocorrem 

com frequência. Com a distribuição dos panfletos penso ter conseguido uma maior consciencialização 

da comunidade que frequenta a farmácia da Vilarinha para os sintomas associados a esta doença que 

afeta largamente o nosso pais e da elevada atenção farmacêutica que estes doentes requerem. 

 

B - PELES ATÓPICAS: ACONSELHAMENTO DERMOCOSMÉTICO E INFORMAÇÃO AO UTENTE.  

1. Introdução  

Uma componente de peso na farmácia comunitária passa pelo aconselhamento de produtos 

dermocosméticos e dermofarmacêuticos e a Farmácia da Vilarinha não é exceção. Para este efeito a 

farmácia dispõe de uma área de expositores dedicada a esta temática, com a representação de 

variadas marcas e gamas. Apesar de caracterizada por uma comunidade de utentes mais envelhecida, 

existe ainda uma grande afluência de utentes consumidores destes produtos, o que  aliado com o fator 

de me encontrar grávida na altura do estágio e verificar uma preocupação acrescida com a pele infantil, 

me levou a abordar uma das condições dermatológicas que mais frequentemente requer 

aconselhamento na farmácia – peles atópicas de crianças. Desta forma, optei por uma vez mais 

elaborar um panfleto informativo com o intuito de conscientizar os utentes para os sinais de alerta e 

cuidados da patologia, sempre respeitando uma linguagem acessível a todas as camadas sociais e 

centralizando a informação importante num folheto de rápida leitura (Anexo 2). Investiguei um pouco 

mais sobre a doença e os tratamentos disponíveis de forma a prestar o melhor aconselhamento 

farmacêutico com uma escolha das marcas de maior representação na farmácia e privilegiando a 

relação preço/qualidade.  
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2. Cuidados da Pele  

2.1. Caraterização da pele  

A pele é caracterizada por ser a interface entre o meio ambiente e o corpo humano e o maior órgão do 

corpo humano funcionando como a sua barreira mais externa.46, 47 Este órgão é composto por três 

camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme.  

Epiderme – é constituída por tecido epitelial, sendo a camada mais externa e mais fina da pele. É 

constituída por várias camadas com destaque da camada superior e inferior:  

✓ Estrato córneo (camada superior) – é constituído por queratina e por resíduos de células 

mortas protegendo a pele das substâncias nocivas. 46, 47 

✓ Epiderme basal ou germinativa (camada inferior) – contém as células produtoras de 

pigmento, os melanócitos, e também os queratinócitos cujas células (queratina) migram para o 

estrato superior. 46, 47 

 

Derme – esta camada da pele situa-se imediatamente abaixo da epiderme e é constituída pelo tecido 

conjuntivo. Estruturalmente é constituída por colagénio e fibras elásticas que conferem a força e a 

elasticidade da pele. Possuem vasos sanguíneos responsáveis pela irrigação e nutrição da pele, 

regulação da temperatura corporal e controlo da pressão arterial assim como terminações nervosas 

que reconhecem os estímulos tácteis, dolorosos e térmicos. Por último é ainda composta por diversas 

glândulas funcionais: as glândulas sebáceas que segregam gordura, as glândulas sudoríparas que 

segregam o suor e os folículos pilosos que dão origem ao pelo. 46, 47 

Hipoderme – é a camada mais profunda da pele, localizada abaixo da derme formada por adipócitos, 

feixes fibrosos e vasos sanguíneos. O tecido adiposo funciona como reservatório energético e de 

proteção da pele.46, 47 

 

2.2. Funções da pele  

A pele funciona como invólucro dos tecidos e fluidos corporais, oferecendo proteção do meio externo, 

com funções de: 

o Barreira microbiana; 

o Barreira química; 

o Barreira contra as radiações; 

o Barreira térmica; 

o Barreira elétrica. 

Estas funções permitem a receção de estímulos externos, a conservação da homeostase, produção de 

excreções glandulares e atração sexual. 46 

 

2.3. Cuidados básicos  

Os cuidados básicos da pele incluem higiene, hidratação e proteção solar. A higiene da pele consiste 

fundamentalmente na remoção de impurezas e odores. Segundo a designação científica comum, um 

produto de higiene corporal é “Qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contato 

com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistema piloso e 
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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, ou proteger, ou 

os manter em bom estado e/ou de corrigir os odores corporais.48 A higiene da pele é essencial para 

uma pele saudável e com boa aparência, podendo mesmo ser considerada como uma atitude de 

medicina preventiva. A higiene cutânea elimina os odores desagradáveis, facilita a eliminação das 

células mortas, eliminando a sujidade superficial e promovendo assim a suavidade da pele. A higiene 

correta da pele deve estar adaptada aos diferentes tipos de pele, não devendo afetar as proteínas da 

camada córnea, nem alterar a acidez, o filme hidrolipídico e a flora saprófita residente da pele.46 

A hidratação da pele é fundamental para manter e restabelecer o filme hidrolipídico. A pele desidratada 

pode ter a sua função comprometida, o que pode levar à descamação, diminuição da luminosidade, 

diminuição da elasticidade que contribui para o envelhecimento precoce e ao aumento da sensibilidade 

a microorganismos.46  

Por último, a proteção solar é igualmente um cuidado básico fundamental que maioritariamente das 

vezes é negligenciado. Esta proteção deve ser feita durante todo o ano e não apenas durante a época 

balnear, como prevenção do fotoenvelhecimento e da foto carcinogénese. O índice de proteção dos 

produtos solares deve ser adaptado ao fototipo e à idade do utilizador. 

 

3. Peles atópicas  

Esta afeção manifesta-se habitualmente nos primeiros meses e vida e mais raramente em adultos 

jovens, em que cerca de 10% das crianças sofrem desta dermite. Caracteriza-se por ser uma 

inflamação cutânea de evolução crónica, cujo mecanismo patogénico ainda se desconhece, contudo 

admite-se que resulta da interação de três fatores: 

✓ Suscetibilidade genética; 

✓ Desregulação imunológica; 

✓ Disfunção da barreira epidémica. 

Identifica-se por uma hipersensibilidade cutâneo-mucosa a estímulos diversos que os indivíduos 

normais suportam perfeitamente. 

A fase aguda é identificada por erupção eritematosa, por vezes papulo-vesicular, exsudativa e com 

possível evolução para crosta. Na fase crónica as lesões tendem a ser descamativas, sem exsudados. 

Na primeira infância a dermatite atópica pode atingir toda a superfície corporal. Durante a segunda 

infância o grau de invasão da pele ocorre preferencialmente nos membros, particularmente nas 

superfícies flexoras. Na idade adulta, as lesões de dermatite predominam nas mãos e pés, superfície 

flexora dos membros e região cervical.  

A maioria dos pacientes com DA tem também outros distúrbios atópicos como rinite alérgica, asma ou 

alergias alimentares. Assim, é necessária uma avaliação e seguimento da condição patológica, em 

grande parte, por um imunoalergologista.50 

 

3.1. Fisiopatologia  

Como já previamente mencionado apesar da implicação frequente da resposta imune adaptativa na 

DA, através de mecanismos relacionados com a síntese de IgE, a sua patogénese não está 
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completamente esclarecida. A alteração na complexa interação entre a barreira cutânea e o sistema 

imunológico inato e adaptativo têm vindo a ser progressivamente reconhecidas e parecem afetar quer 

o desenvolvimento, quer a gravidade da DA.51 

A xerose cutânea é uma das características mais marcantes da dermatite atópica e é devida a um 

defeito da barreira cutânea tendo como consequência um aumento da perda de água transepidérmica. 

A função de barreira cutânea é assegurada pela ação conjunta de vários fatores: proteínas do 

citoesqueleto de queratina (filagrina, involucrina e loricrina), lípidos intercelulares e diversas proteases 

epidérmicas. Os produtos de degradação da filagrina são fundamentais para o estrato córneo manter 

a capacidade de ligação à água pelo que estudos indicam que mutações no gene da filagrina podem 

ser responsáveis pelo aparecimento e severidade da DA.52,53 

Neste momento a causa imunitária é também consensual já que a pele atópica tem níveis diminuídos 

de peptídeos antimicrobianos, sendo o ambiente Th2, o predomínio de IL 10 ou ambos responsáveis 

por esta alteração.Um polimorfismo do gene de TLR 2 está associado a formas graves de DA com 

propensão para infeções bacterianas recorrentes, relacionadas com a sua disfunção.51 

 

3.2. Diagnóstico  

O diagnóstico clínico da DA baseia-se numa avaliação qualitativa dos sinais e sintomas uma vez que 

não existem guidelines que sejam transversais a todas as áreas geográficas e grupos raciais. Os 

critérios normalmente utilizados para fazer o diagnóstico incluem: prurido; eczemas que variam com a 

idade; idade prematura de instalação (inferior a 2 anos); reatividade a IgE; xerose; história pessoal de 

asma ou história de doenças atópicas em familiares de primeiro grau em doentes com menos de 4 anos 

de idade.53 

 

3.3. Tipos de tratamento  

O tratamento não permite curar a DA mas tem como objetivo controlar as suas manifestações 

dermatológicas, acalmar o prurido e dor, reduzir o stresse emocional, prevenir infeções e restabelecer 

a barreira cutânea.54  

As principais medidas de tratamento incluem:  

• Hidratação: A hidratação deverá ser feita com emolientes que aumentam o conteúdo aquoso 

ou lipídico da pele (ex: D-pantenol, extrato de aloé vera); reparadores da barreira cutânea que 

melhorem a hidratação do estrato córneo (ex: óleos e manteigas vegetais, ceramidas).  

• Corticosteroides tópicos: de baixa potência para tratamentos de manutenção (ex: 

dexametasona, acetato de hidrocortisona), de potência moderada a elevada (ex: dipropionato 

de betametasona) em exacerbações clínicas e apenas por curtos períodos de tempo.55  

• Tacrolimus de ação tópica  

• Anti-histamínicos: de administração oral  

• Anti-inflamatórios não esteroides: redução da inflamação 

• Vitamina B12 tópica: ajuda a reduzir a inflamação através da produção de óxido nítrico.56 
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3.4. Aconselhamento Dermocosmético  

O 1º passo para que o farmacêutico aconselhe corretamente o utente com as medidas referidas 

anteriormente é classificar a dermatite. Como referido diagnóstico da dermite atópica nem sempre é 

evidente, pelo que existem vários critérios orientadores, como, por exemplo: 

• História de atingimento das pregas dos cotovelos, joelhos e tornozelos e em redor do 

pescoço (incluindo as bochechas), em crianças com menos de 10 anos; 

• Eczema visível das pregas cutâneas ou eczema das bochechas e/ou fronte e 

superfície de extensão dos membros, em crianças com menos de quatro anos; 

• Pele seca; 

• História pessoal de asma ou febre dos fenos ou história de atopia em parente de 

primeiro grau, se a criança tiver menos de quatro anos; 

• Início da sintomatologia abaixo dos 2 anos (não aplicável se a criança tiver menos de 

quatro anos).  

Após a identificação da dermatite e perante os sintomas do utente o farmacêutico poderá aconselha-lo 

sobre as medidas básicas de prevenção e tratamento.46  

Em determinadas situações estas afeções dermatológicas podem agravar-se sendo indispensáveis o 

encaminhamento do doente para o médico. O farmacêutico deve tomar esta atitude se estiver perante 

uma dermatite com evidência de infeção, em condições de agravamento com fissuras e sangramento 

ou em situações de falha na terapêutica anteriormente instituída.46  

 

3.5. Avaliação da composição química  

O uso regular de emolientes é importante para combater a inflamação e prurido associados às lesões. 

Conjuntamente com hidratantes representam uma grande parte do tratamento de manutenção da 

dermatite atópica e devem ser aplicados continuamente ainda que não se observem lesões 

inflamatórias.  

Os emolientes contendo polidedodecanol têm-se revelado como dos mais eficazes na redução do 

prurido. O tratamento coadjuvante com aplicações tópicas de ureia permite uma elevada hidratação da 

pele e o ácido salicílico adicionado a um emoliente pode ser utlizado para o tratamento de lesões 

crónicas hiperqueratósicas.57 Apesar dos emolientes poderem contribuir para uma melhor hidratação 

da pele, estudos indicam que os emolientes não têm a capacidade de corrigir totalmente a falta de 

lípidos no estrato córneo. Sustentam ainda a hipótese de que quando mal formulados podem agravar 

a permeabilidade da barreira cutânea.58 Estudos recentes demonstraram que misturas tópicas de 

lípidos chave do estrato córneo compreendendo ceramidas, colesterol e ácidos gordos livres quando 

aplicados em proporções otimizadas (3:1:1 molar) conseguem reparar mais rapidamente a barreira 

cutânea após agressões agudas ou perturbações crónicas da mesma.58,59 Deste modo, torna-se fulcral 

que as formulações indicadas para aplicação tópica no tratamento de atopia incluam as ceramidas 

como excipiente essencial para a reparação e restruturação da barreira cutânea.60 Estas ceramidas 

podem ser encontradas em vários óleos vegetais como o óleo de palma, ricínio, girassol, soja, linhaça.  

A niacinamida (Vitamina B3) é um componente que tem vindo a ser utilizado em formulações dado que 

a sua aplicação tópica já comprovou uma redução do aparecimento de zonas hiperpigmentadas e 
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ruborizadas (em concentrações de 2% e 5%). Este efeito, está particularmente relacionado com a 

capacidade de melhorar a barreira cutânea reduzindo a sensibilidade e resposta da pele a agressões 

externas. Uma vez que a pele apresenta elevada tolerância à vitamina B3, mesmo com longos períodos 

de aplicação, doses elevadas são aceites regularmente.60  

Os hidroxiácidos encontrados em todas as formulações apresentadas, além de promoverem um 

aceleramento da exfoliação do estrato córneo melhorando a estrutura da superfície da pele e a sua cor, 

têm também propriedades hidratantes pelo que são muito utlizados em peles secas.  

Metais como zinco e óxidos de zinco são frequentemente incorporados nestas formulações devido às 

propriedades antissépticas, impedindo a proliferação bacteriana e o despoletar de infeções e eritemas 

sobretudo devido à colonização por Staphylococcus aureus.58  

Lípidos não fisiológicos como petrolatum, tem a capacidade de reparar a pele seca promovendo uma 

camada oclusiva que reduz a perda transepidérmica de água, restauram a função de barreira e 

promovem a hidratação do estrato córneo. Já o uso de lípidos fisiológicos como as ceramidas, 

colesterol e ácidos gordos livres facilitam a penetração de ingredientes ativos no estrato córneo e 

ajudam a reparar o filme lipídico, efeito que é limitante dos lípidos não fisiológicos.61  

A glicerina e seus derivados, presentes em todas as formulações apresentadas e derivados de ureia 

têm sobretudo uma ação humectante quando em concentrações superiores a 12%.61 

 

3.6. Conclusão do Caso de Estudo  

A distribuição de panfletos informativos foi importante para veicular informação relativa à patologia. 

Teve bastante adesão na Farmácia o que se revelou muito satisfatório e compensador do meu trabalho. 

O estudo do aconselhamento dermocosmético permitiu-me prestar um atendimento mais personalizado 

e profissional de acordo com as necessidades e possibilidades económicas dos utentes, sem descurar 

um tratamento eficaz.  

 

Conclusão  

A minha experiência enquanto estagiária é indiscritível e marca a minha primeira etapa da minha vida 

profissional como farmacêutica. É com a experiência do dia-a-dia que se aprende e se põe em prática 

todos os conhecimentos adquiridos ao longo destes 5 anos de curso que foram fulcrais para a minha 

formação profissional e também pessoal. Não foram só as minhas capacidades práticas e científicas 

que ficaram mais desenvolvidas, mas também a minha capacidade de trabalho, responsabilidade, 

autonomia e comunicação com os utentes. Foi este contato durante o estágio que me permitiu crescer 

mais cada dia e querer apostar mais na minha formação profissional. No entanto, nem sempre tudo 

corre como desejado, pois no início, com a adaptação ao trabalho de Farmácia, surgiram inseguranças, 

dúvidas e situações que tive de saber resolver, ultrapassar e gerir da melhor forma possível de maneira 

a não comprometer o meu profissionalismo, algo que aprendi com a prática e a experiência. Sem 

descurar também a ajuda e apoio da equipa de profissionais da Farmácia da Vilarinha que contribuíram 

para a minha evolução enquanto profissional de saúde.  

Os casos de estudo que abordei tornaram-se fulcrais para a minha formação. A abordagem ao 

aconselhamento dermatológico farmacêutico e a formação a que compareci permitiu-me alargar 
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horizontes e tornar mais rico o meu conhecimento nesta área pela qual tenho uma preferência particular 

e que me dá gozo explorar. Relativamente ao estudo do consumo e conhecimento de antidepressivos 

conclui que ainda é uma temática que suscita algumas reservas por parte das pessoas. Nesta área foi 

me possível inferir que uma percentagem significativa de utentes desconhece o que são 

antidepressivos e a sua posologia, muitas vezes não realizando o tratamento segundo a prescrição 

médica o que levanta preocupações na área da automedicação e farmacovigilância que devem estar 

sobre atenção farmacêutica. Os Farmacêuticos, como profissionais de saúde de primeira linha devem 

estar aptos para qualquer esclarecimento sobre o tratamento em questão. É importante também alertar 

e disciplinar o utente relativamente a automedicação e alterações ou descontinuação do tratamento 

prescrito de modo a evitar o agravamento do seu estado de saúde e reduzir os riscos associados ao 

consumo desregulado de antidepressivos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Panfleto informativo relativo aos sintomas da depressão 
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Anexo 2. Panfleto informativo desdobrável relativo a Peles Atópicas.  

• Vista exterior 

 

 
• Vista interior  

 



2018 - 2019



Hospital Magalhães Lemos, E.P.E

Bárbara Moreira Machado Tavares

2018-2019



 
 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

 

Hospital de Magalhães Lemos, E.P.E 

 

Setembro de 2015 a Outubro de 2015 

 

Bárbara Tavares 

Ricardo Alves 

 

Orientadora : Dr.ª Isabel Grilo 

Orientadora : Dr.ª Berta Oliveira 

 

 

 

 

 

Dezembro de 2019

  



ii 
 

Declaração de Integridade 

 

 

Declaro que o presente relatório é de minha autoria e não foi utilizado previamente 

noutro curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As referências a 

outros autores (afirmações, ideias, pensamentos) respeitam escrupulosamente as 

regras da atribuição, e encontram-se devidamente indicadas no texto e nas 

referências bibliográficas, de acordo com as normas de referenciação. Tenho 

consciência de que a prática de plágio e auto-plágio constitui um ilícito académico.  

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 04 de dezembro de 2019 

 

Bárbara Moreira Machado Tavares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 
 

Agradecimentos 

A concretização deste estágio só foi possível pela disponibilidade, colaboração e apoio de 

vários intervenientes aos quais gostaríamos de agradecer. 

Em primeiro lugar um obrigado à Drª Isabel Grilo e à Drª Berta Oliveira pela orientação do 

nosso estágio, pela disponibilidade de resolver todas as nossas dúvidas e pela preocupação 

constante de nis providenciar o melhor estágio possível. 

Agradecemos também à Drª Carla Lourenço, aos técnicos Daniela Morais, Isabel Cabral e 

Mário Machado, à Srª Ana Maria Gomes pela forma como nos receberam e pela sua 

contribuição na nossa formação pessoal e profissional. 

Por fim gostaríamos de agradecer à Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto por 

nos permitir enriquecer individualmente com a realização deste estágio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Lista de Abreviaturas 

AA - Armazéns avançados  

ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde, IP 

CES - Comissão de Ética para a Saúde 

CFT - Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CIM - Centro de Informação de Medicamentos  

DCI - Designação Comum Internacional  

FHNM - Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos  

FMHML - Formulário de Medicamentos do Hospital de Magalhães Lemos 

GHAF – Programa Informático de Gestão Hospitalar de Aprovisionamento e Farmácia  

HML - Hospital de Magalhães Lemos 

INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

OF - Ordem dos Farmacêuticos 

PPCIRA – Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos 

RCM - Resumo das caraterísticas do medicamento 

SDIDDU - Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

SF - Serviços Farmacêuticos 

SFH - Serviços Farmacêuticos Hospitalares  

SIM - Serviço de Informação de Medicamentos 

TDT - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 
 

Índice 

A. Introdução ............................................................................................................... 1 

1. Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos .......................................... 2 

1.1. Hospital de Magalhães Lemos, EPE ................................................................ 2 

1.2. Gestão de recursos humanos e económicos .................................................. 2 

1.3. Gestão de qualidade ......................................................................................... 3 

1.3.1. Acreditação e Certificação de Hospitais ........................................................... 3 

i) Atividades desenvolvidas pelos estagiários: ......................................................... 4 

2. Gestão, seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos ..... 4 

2.1. Gestão de existências ....................................................................................... 4 

2.2. Sistemas e critérios de aquisição .................................................................... 5 

2.3. Receção e conferência de produtos adquiridos ............................................. 6 

2.4. Armazenamento dos produtos/prazos de validade ........................................ 6 

2.5. Empréstimos ..................................................................................................... 7 

ii) Atividades desenvolvidas pelos estagiários: ........................................................ 7 

3. Sistemas de distribuição de medicamentos ....................................................... 8 

3.1. Sistema de Distribuição Tradicional ................................................................ 8 

3.1.1. Sistema de Reposição de Stocks Nivelados .................................................... 9 

3.1.2. Sistema de Requisição Individualizada ............................................................ 9 

3.1.3 Distribuição em Armazéns Avançados ............................................................. 9 

3.2. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU) ............ 9 

3.3. Distribuição a doentes em regime de ambulatório ....................................... 10 

3.4. Distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial .................... 10 

3.5. Anti-Infeciosos ................................................................................................ 11 

3.6. Medicamentos sujeitos a justificação ............................................................ 11 

iii) Atividades desenvolvidas pelos estagiários: ..................................................... 11 

4. Produção e controlo de medicamentos ............................................................ 12 

4.1. Conceito integrado de garantia de qualidade ............................................... 12 

4.2. Reembalagem de medicamentos ................................................................... 13 



vi 
 

iv) Atividades desenvolvidas pelos estagiários: ..................................................... 14 

5. Informação sobre medicamentos ...................................................................... 14 

5.1. Farmácia Clínica .............................................................................................. 15 

5.2. Farmacovigilância ........................................................................................... 15 

5.3. Farmacocinética clínica: monitorização dos fármacos na prática clínica .. 16 

5.4. Participação do farmacêutico em ensaios clínicos ...................................... 16 

5.5. “Comissões técnicas” existentes no hospital e suas atividades ................ 17 

5.5.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica ........................................................... 17 

5.5.2. Comissão de Ética para a Saúde ................................................................... 18 

5.5.3. Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos (PPCIRA) .............................................................................................. 19 

v) Atividades desenvolvidas pelos estagiários: ...................................................... 19 

B. Conclusão ............................................................................................................. 21 

C. Referências .......................................................................................................... 22 

D. Anexos ................................................................................................................. 24 

 



1 
 

A. Introdução 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) constituem uma estrutura importante, nos 

cuidados de saúde em meio hospitalar, onde a principal preocupação é assegurar a 

terapêutica medicamentosa do doente.  

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são regulamentados pelo Decreto-Lei nº44 204 de 

2 de Fevereiro de 1962 que os define como:  

“Conjuntos de atividades exercidas em organismos hospitalares, ou serviços a eles ligados 

para colaborar nas funções de assistência que pertencem a esses organismos e serviços e 

promover a ação de investigação científica e de ensino que lhe couber”, constituindo assim 

uma estrutura importante dos cuidados de saúde dispensados em meio hospitalar [1].  

A Farmácia Hospitalar é uma área multidisciplinar onde o Farmacêutico se torna um 

elemento-chave da equipa de saúde e onde tem oportunidade de integrar vários setores e 

exercer várias funções. É o profissional responsável pela aquisição, validação e distribuição 

dos medicamentos a doentes internados e em regime de ambulatório visando sempre a 

eficácia terapêutica e os custos associados. Pode ainda desenvolver atividades ligadas à 

produção de medicamentos manipulados, integrar comissões técnicas do hospital e 

assegurar, sempre que necessário, o apoio clínico aos diversos serviços. 

O estágio em Farmácia Hospitalar constitui um contacto inicial com o mundo do trabalho, 

assim como com a realidade profissional do Farmacêutico a nível Hospitalar, sucedendo-se 

a cinco anos de intensiva formação teórica. Estes conhecimentos antecedentes são 

indispensáveis, proporcionando as ferramentas essenciais à resolução de problemas 

práticos a este nível. 

O presente relatório de estágio, que decorreu de Setembro a Outubro de 2015 no Hospital 

de Magalhães Lemos, EPE, tem como objectivo a descrição dos conceitos teóricos 

necessários à compreensão dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, sendo de evidenciar 

que não foram referidos determinados conceitos, como por exemplo, a preparação de 

citotóxicos, uma vez que certas atividades não são realizadas neste hospital. No final de 

cada tópico encontra-se a descrição das atividades efetuadas pelos estagiários. 
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1. Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos 

 

1.1. Hospital de Magalhães Lemos, EPE 

O nome atribuído a este Hospital constitui uma homenagem a um dos mais prestigiados 

médicos psiquiatras portugueses, o Prof. Doutor António Magalhães de Sousa Lemos [2]. 

É o Hospital Psiquiátrico público de referência da Região de Saúde do Norte e foi 

oficialmente inaugurado em outubro de 1962, mas só em janeiro de 1970 foram internados 

os primeiros doentes [2]. 

O Hospital tem por missão a prestação de cuidados de saúde especializados de psiquiatria 

e de saúde mental à população adulta da área geodemográfica que lhe está atribuída, 

inscrita nos centros de saúde e extensões dos conselhos de Matosinhos, Porto, Póvoa e 

Vila do Conde [2]. 

Apostando na plena integração social dos indivíduos com problemas mentais, desenvolve 

atividades de ligação com os Centros de Saúde e Hospitais Gerais, bem como de 

articulação com as estruturas de Segurança Social, entidades públicas e privadas, com as 

Autarquias da área assistencial e com os Centros de Emprego [2].  

O Hospital tem participação ativa na formação de técnicos das diferentes áreas profissionais 

e de diferentes graus de formação, tendo protocolos com diversos estabelecimentos de 

Ensino Superior [2]. 

 

1.2. Gestão de recursos humanos e económicos 

Os recursos humanos são a base de uma gestão de qualidade, dotados em meios humanos 

adequados quer em número quer em qualidade. A equipa de profissionais de saúde dos 

serviços farmacêuticos (SF) do Hospital de Magalhães Lemos, EPE (HML) é constituída por 

três Farmacêuticos, três Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT) e uma Administrativa 

[3]. 

A gestão dos Serviços Farmacêuticos visa gerir os recursos humanos e materiais de forma a 

prestar cuidados farmacêuticos ótimos a todos os doentes assegurando a máxima qualidade 

e respeitando a melhor relação custo-benefício [3].    
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1.3. Gestão de qualidade 

A qualidade na área de saúde pode ser definida como o conjunto de propriedades e 

qualidades de um serviço de saúde, que confere a aptidão para satisfazer adequadamente 

as necessidades implícitas e explícitas dos doentes. A qualidade não é mais do que fazer as 

coisas certas, na altura certa, para as pessoas certas e à primeira vez, ou seja, as normas e 

procedimentos, nas diferentes áreas funcionais de atuação dos serviços farmacêuticos, 

constituindo o suporte de um sistema de qualidade, na medida em que estes procedimentos 

podem ser transformados em critérios e padrões internacionalmente aceites, tornando-se 

assim um instrumento que poderá ser aferido por qualquer dos sistemas de gestão da 

qualidade, sendo enunciados mais adiante. Um sistema de Garantia da Qualidade tem como 

base, a existência de procedimentos padronizados. Os procedimentos devem ser escritos, 

documentados e regularmente revistos e atualizados, para todas as atividades 

desenvolvidas pelos serviços farmacêuticos. De salientar, o papel relevante da segurança e 

proteção do pessoal, medicamentos, instalações e equipamentos, ou seja, a gestão do erro 

e de outros riscos. Para uma correta gestão do risco, torna-se imprescindível implementar 

planos de segurança para proteger, a qualquer altura e em qualquer circunstância, as 

estruturas físicas e o pessoal afeto ao serviço farmacêutico [4].  
 

1.3.1. Acreditação e Certificação de Hospitais 

Os sistemas de Gestão da Qualidade, a partir de critérios e padrões definidos, promovem a 

validação dos procedimentos, impulsionam as diferentes fases do ciclo da qualidade 

desenvolvendo a melhoria contínua da qualidade, com objetivos e metodologias diferentes. 

Existem vários sistemas de Gestão da Qualidade, como sejam, o modelo de certificação de 

processos e serviços (ISO 9002/2000), os modelos de acreditação do Health Quality System 

(King´s Fund) e da Joint Comission International, o modelo canadense, o prémio de 

excelência da European Foundation for Quality Management (EFQM), o prémio Demming, 

Baldridge, entre outros [4].  

O Hospital de Magalhães Lemos, EPE obteve a acreditação pelo The Health Quality Service 

por deliberação do Accreditation Awards Panel de 30 de Janeiro de 2008, por um período de 

três anos, tendo em Abril de 2011 obtido a reacreditação e certificação [5].  

A acreditação consiste no reconhecimento formal por parte de uma entidade internacional 

prestigiada, externa e independente das competências, capacidade e das práticas 

desenvolvidas, pelo que a manutenção dos padrões de qualidade a todos os níveis da 

prestação dos cuidados, tem constituído um grande desafio e responsabilidade que envolve 

todos os profissionais e constitui uma das principais prioridades estratégicas do hospital [2]. 
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Uma vez alcançada a acreditação, o hospital procedeu à reorganização das estruturas de 

gestão e apoio da qualidade no sentido de garantir a sua sustentabilidade, com eficiência e 

melhor adequação dos recursos afectos. Neste sentido existe um Gabinete de Gestão da 

Qualidade, que depende directamente do Conselho de Administração, ao qual compete a 

gestão integrada do sistema da qualidade e de acreditação bem como a coordenação global 

do processo de melhoria continua [2]. 

 

i) Atividades desenvolvidas pelos estagiários: 

-Contato com a dinâmica de funcionamento dos Serviços Farmacêuticos. 

-Participação na sessão de integração de estagiários no Hospital de Magalhães Lemos: 

esclarecimento sobre as políticas e os serviços do hospital. 

-Participação na atividade de gestão de qualidade: 

• Auditoria ao stock do gás medicinal “oxigénio”: prazo de validade, condições e 

segurança de armazenamento 

-Conhecimento da legislação importante relacionada com a gestão de recursos humanos e a 

gestão dos Serviços Farmacêuticos. 

-Redação de um modelo de notificação de defeitos de qualidade de medicamentos e 

utilização do mesmo em requisito de devolução, com respetiva notificação ao fornecedor 

(Anexo I, II e III). 

-Visita à residência apoiada em Costa Cabral. 

 

 
2. Gestão, seleção, aquisição e armazenamento de produtos 

farmacêuticos 

 

2.1. Gestão de existências 

A gestão dos produtos farmacêuticos é um processo crucial para garantir o bom 

funcionamento dos SF e uma boa prestação de cuidados aos utentes. Esta gestão passa 

pela seleção, aquisição e armazenagem, distribuição pelos diferentes serviços clínicos 

culminando na sua administração ao doente [6]. 

A seleção dos produtos existentes num hospital é baseada no Formulário Hospitalar 

Nacional do Medicamento (FHNM) e nos capítulos já aprovados do Formulário Nacional do 

Medicamento (FNM) que fornece as orientações necessárias quanto aos produtos que são 

necessários de forma a assegurarmos o bom funcionamento do hospital [6]. 
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A gestão de stocks nos SF tem como principal objetivo assegurar a disponibilidade dos 

produtos para dispensa aos diferentes serviços quando estes são solicitados, mas tendo em 

conta o seu custo na tentativa de manter um equilíbrio entre as necessidades dos serviços 

clínicos e a correta gestão do orçamento disponível, de forma a tentar que os custos com o 

imobilizado sejam mínimos [6]. 

O controlo de stocks é feito com recurso a um sistema informático. Um exemplo de um 

sistema utilizado para efetuar esse controlo passa pela fixação de um stock máximo e um 

stock mínimo para cada produto e ainda um ponto de encomenda a partir do qual deve ser 

efetuada a requisição do produto. Para além disso é de salientar a importância da existência 

de um stock de segurança por forma a acautelar situações de eventuais faltas por parte do 

fornecedor [6].   

 

2.2. Sistemas e critérios de aquisição 

Os SF exercem um papel vital na racionalização da terapêutica, sendo essencial o recurso 

a ferramentas e normas de racionalização da terapêutica medicamentosa que permitam ao 

farmacêutico hospitalar participar na seleção de medicamentos por forma a assegurar, ao 

doente, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos de melhor qualidade e ao menor 

custo possível [6].  

Assim, a eleição de medicamentos deve ter por base as necessidades terapêuticas dos 

doentes do hospital e o FHNM para os capítulos ainda em vigor, o qual procura orientar a 

escolha de medicamentos perante uma vasta e comercialmente agressiva oferta. No 

entanto, este formulário pode sofrer adendas por parte da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica, de acordo com as necessidades do hospital em particular, sendo que também 

esta deverá estar permanentemente disponível para consulta por parte dos profissionais de 

saúde [4,7].  

Os procedimentos para aquisição de medicamentos a nível hospitalar são os seguintes: 

- Concursos públicos realizados pela Administração Central do Sistema de Saúde, IP 

(ACSS), a qual disponibiliza um catálogo de aprovisionamentos a partir do qual são 

adquiridos os medicamentos ao fornecedor com uma proposta economicamente mais 

favorável. Este é um processo que permite uma maior transparência dos procedimentos, 

uma vez que o caderno de encargos bem como outras informações relevantes, estão 

disponíveis para consulta, sendo o contrato adjudicado à melhor proposta [8]. 

- Concurso por ajuste direto, no qual a entidade adjudicante contacta diretamente uma ou 

várias entidades para apresentarem uma proposta. Este tipo de procedimento é 

normalmente é utilizado em casos de produtos exclusivos, tentando desta forma a obtenção 

de condições mais vantajosas através da negociação direta [9]. 
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O Diretor dos Serviços Farmacêuticos, ou em quem ele delegue, será o responsável pela 

aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, sendo que 

esta deve ser suportada pelo Sistema de Gestão dos Serviços Farmacêuticos. Na aquisição 

devem ser registados os seguintes dados mínimos: data e número do pedido, descrição do 

fornecedor, enumeração e identificação dos produtos, assim como respetivas quantidades 

[4].  

 

2.3. Receção e conferência de produtos adquiridos 

As encomendas devem vir acompanhadas de guia de transporte e/ou fatura e a maior parte 

desta são rececionadas por um TDT. Na receção dos medicamentos, dispositivos médicos e 

outros produtos farmacêuticos, previamente requeridos, deve ser registada a data da 

entrega e o nome de quem rececionou a encomenda. Imediatamente, deve ser efetuada 

uma conferência qualitativa (verificação da integridade da embalagem, prazo de validade, 

registo do lote…) e quantitativa da encomenda. [2]. 

Para alguns medicamentos, como é o caso dos hemoderivados ou psicotrópicos, também é 

necessário conferir alguma documentação, nomeadamente boletins de análise e certificados 

de aprovação emitidos pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED), que é realizada por farmacêuticos, sendo estes posteriormente arquivados 

juntamente com a respetiva fatura [2].  

 

2.4. Armazenamento dos produtos/prazos de validade 

O armazenamento de medicamentos e de outros produtos farmacêuticos deve ser feito de 

forma a garantir as condições necessárias de espaço, luz, temperatura (< 25º C), humidade 

(< 60%) e segurança dos mesmos [10]. 

 Os medicamentos devem ser acondicionados em gavetas ou prateleiras, nunca em 

contacto com o chão, de forma a permitir a circulação de ar entre eles. Devem estar 

devidamente identificados e arrumados por ordem alfabética da Designação Comum 

Internacional (DCI) ou de classificação do FHNM. Para além disso, o seu armazenamento 

deve ser feito de acordo com o princípio “first-in, first-out”, ou seja, de acordo o prazo de 

validade, de modo a que os de menor prazo sejam os primeiros a sair, prevenindo assim a 

caducidade dos prazos de validade dos medicamentos em stock. Os prazos de validade 

devem ainda estar sujeitos a um controlo informático de modo a permitir a sua 

rastreabilidade [4,11].  

Relativamente aos medicamentos que necessitam de condições especiais de conservação, 

estes são armazenados de acordo com a especificidade: os medicamentos que necessitam 
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de refrigeração devem ser armazenados em câmara frigorífica a temperaturas entre 2º e 8º 

C, devendo estar implementado um sistema de controlo e registo diário da temperatura, 

incluindo sistemas de alarme automático; os estupefacientes e psicotrópicos devem ser 

alocados em local reservado de acesso restrito; os injetáveis de grande volume, devem 

estar armazenados em espaço próprio, adequado a grandes volumes e condições para 

circulação de porta “palletes”; os citotóxicos, cujo armazenamento deve ser feito em local 

seguro e com existência de um kit de emergência em local visível e os inflamáveis devem 

estar armazenados num espaço com detetor de fumos, sistema de ventilação e chuveiro de 

deflagração automática de acordo com a legislação vigente [4,11].  

 

2.5. Empréstimos  

Devido a diversas situações, os SF podem entrar em rutura de stock de determinados 

produtos, pelo que nessas situações recorre a pedido de empréstimo a outros hospitais. 

Este processo permite a resolução temporária do problema sem prejuízo da terapêutica 

dos doentes. 

 

ii) Atividades desenvolvidas pelos estagiários: 

-Instrução teórica sobre gestão de existências:  

• Lei de Pareto (análise ABC),  

• Gestão por ponto de encomenda. 

• Introdução ao sistema “kambam”. (Fig.1) 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – “kambam”: permite identificar o ponto em que deve ser efetuada a encomenda. 
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- Receção de encomendas e posterior armazenamento (Anexo IV). 

- Gestão de prazos de validade:  

• Verificação da listagem de medicamentos cujo prazo de validade expirou 

(setembro de 2015). 

• Verificação do stock de um medicamento cujo prazo de validade expira em 

dezembro 2015. 

• Verificação e recolha de medicamentos cujo prazo de validade acaba no final de 

setembro de 2015. 

- Esclarecimento e observação dos procedimentos sobre aquisição de medicamentos, 

dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos: concursos, notas de encomenda, 

guias de encomenda e observação dos procedimentos (Anexo V). 

 

3. Sistemas de distribuição de medicamentos 

A dispensa e distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos utilizados no 

hospital é a atividade dos SF com maior foco e na qual o farmacêuticos tem um papel mais 

ativo. Estas atividades compreendem uma série de etapas que se iniciam com a prescrição 

médica e culminam na receção dos produtos nos respetivos serviços clínicos. O 

farmacêutico tem um papel importante neste circuito, garantindo a correta prescrição de 

acordo com as Normas de Orientação Clínica e as indicações terapêuticas dos produtos. 

A distribuição de medicamentos é orientada por metodologias e circuitos próprios que 

certificam a disponibilização ao doente da medicação adequada, na quantidade correta e 

com qualidade. Para além disso, procura garantir o cumprimento da prescrição médica 

proposta, racionalizar a terapêutica e diminuir os erros, bem como gerir os custos a ela 

associados [4,11].  

Os medicamentos devem ser distribuídos de acordo com o perfil farmacoterapêutico do 

doente, cuja elaboração é da responsabilidade do farmacêutico, e que resulta da revisão da 

prescrição médica atendendo a possíveis interações medicamentosas, posologias 

inadequadas, duplicação de terapêuticas, entre outras [4,11]. 

  

3.1. Sistema de Distribuição Tradicional 

Na via tradicional, a distribuição não é realizada por doente, mas sim por serviço, sendo que 

o farmacêutico não tem acesso às prescrições antes da medicação ser administrada, 

estando por isso limitado ao acesso informático dos pedidos de reposição de stock, 

ocorrendo somente uma validação posterior desta mesma lista, o que constitui a principal 

limitação deste sistema de distribuição. Existem duas variantes deste sistema: 
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3.1.1. Sistema de Reposição de Stocks Nivelados 

Neste tipo de distribuição, os serviços clínicos possuem um stock de medicamentos fixo e 

controlado, stock esse definido mediante um estudo de consumos médios do serviço em 

questão e acordado entre o farmacêutico, diretor do serviço e o enfermeiro-chefe, sendo 

estes stocks repostos semanalmente. Neste caso o farmacêutico consegue de alguma 

forma contribuir para a contenção dos gastos, no entanto a nível do ato farmacêutico no que 

toca a prevenção de erros de medicação, prevenção de interações a ação está limitada uma 

vez que os pedidos de reposição são feitos somente após a administração da medicação 

[12].  

 

3.1.2. Sistema de Requisição Individualizada 

Este tipo de distribuição é utilizado nos serviços clínicos cujas características não permitam 

uma distribuição individual por dose unitária, e para medicamentos sujeitos a controlo 

especial. Neste tipo de sistema, a requisição tem de conter a identificação do doente, o 

número do processo, designação do medicamento por DCI, dosagem e posologia e deve 

sempre que possível ser acompanhada pela prescrição médica [25].  

 
3.1.3 Distribuição em Armazéns Avançados 

Os armazéns avançados (AA) são considerados uma vertente do sistema de reposição de 

stocks nivelados sendo geridos pelo SF e possuem um stock mínimo e máximo pré-

estabelecido para cada artigo. Ao contrário dos outros sistemas de distribuição tradicional 

estes armazéns permitem um maior controlo em “tempo real” do stock existente em cada 

serviço que usufrui deste tipo de distribuição. Sempre que um produto é retirado para 

posterior administração, é efetuado um consumo ao doente, que nos possibilita o acesso a 

todo o percurso do medicamento. 

De forma a evitar-se possíveis ruturas, é gerado diariamente pelo GHAF uma lista dos 

serviços que apresentam valores abaixo do stock mínimo definido, para posterior reposição, 

cuja preparação é da responsabilidade do TDT. A reposição dos stocks aos níveis máximos 

é efetuada em dias específicos acordados com os diversos serviços. 

 

3.2. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU) 

O SDIDDU consiste na distribuição diária de medicamentos, em dose individual unitária, 

para um período máximo de 24 horas. Se os SF não funcionarem de forma contínua, 24 

horas/24 horas como é desejável, aos fins de semana terão de ser distribuídos 

medicamentos para 48 ou 72 horas. [4].  
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A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDUU) engloba a validação farmacêutica 

da prescrição eletrónica ou em papel, revelando-se num sistema de distribuição seguro e 

eficaz. Esta distribuição surgiu da necessidade de aumentar a segurança no circuito do 

medicamento, o que produziu o efeito secundário desejável de efetuar consumos ao doente, 

de melhorar a gestão, entre outros. Assim, é realizada uma distribuição diária de 

medicamentos em dose individual unitária para um período de 24 horas, o que permite 

diminuir os riscos de interações e racionalizar melhor a terapêutica do doente, uma vez que 

há um melhor conhecimento do seu perfil farmacoterapêutico. São-lhe também atribuídas 

vantagens como a redução dos desperdícios e a rentabilização do tempo disponível dos 

enfermeiros destinado aos doentes [9].  

Caso este sistema de distribuição não seja aplicável, deve aplicar-se o que melhor garanta a 

segurança e eficácia do circuito de distribuição [4,11].  

 

3.3. Distribuição a doentes em regime de ambulatório 

A Farmácia de Ambulatório é a face mais visível da Farmácia Hospitalar ao utente. Esta 

vertente resulta da necessidade de prestar cuidados farmacêuticos aos doentes que 

precisam de um controlo, apoio e vigilância mais próximos devido ao tipo de medicação que 

lhes foi prescrita, de forma a assegurar a farmacovigilância e adesão à terapêutica. 

A distribuição a doentes em regime de ambulatório permite não só a redução dos custos 

associados ao internamento, mas também a redução dos riscos que um internamento 

acarreta para o doente, nomeadamente risco de infeção. Para além disso, permite ao 

doente continuar a terapêutica no seu ambiente familiar [4]. 

Na dispensa da medicação deve ser também entregue ao doente um folheto com a 

informação necessária à correta utilização do medicamento e explicada a importância do 

cumprimento do regime posológico [4].  

 

3.4. Distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial  

São exemplos de medicamentos sujeitos a legislação especial, devido às suas 

características particulares, os estupefacientes e psicotrópicos, os hemoderivados, os 

citotóxicos e os medicamentos ainda em fase de ensaio clínico. 

Os estupefacientes e psicotrópicos, devido à possibilidade de utilização ilícita, devem ser 

armazenados em local restrito [4,11].  

Pelo fato do Farmacêutico Hospitalar ser responsável pela distribuição e controlo dos 

medicamentos em ensaio no hospital, este deve fazer parte das comissões de ética [4,11].  
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3.5. Anti-Infeciosos  

Os anti-infeciosos estão sujeitos a um controlo mais rigoroso, apesar de não se regerem por 

uma legislação especial, com o intuito de promover um uso racional destes fármacos, não 

só pelo que os anti-infecciosos representam em termos económicos no orçamento 

hospitalar, mas principalmente pelos resultados para a saúde pública, diminuindo 

significativamente o desenvolvimento de estirpes microbianas resistentes. 

O farmacêutico tem, assim, a responsabilidade em programas de controlo da infeção, 

contribuindo deste modo para identificar e reduzir os riscos de infeção e resistências. 

Os anti-infeciosos são abrangidos por uma distribuição individualizada, que leva a uma 

aproximação ao doente por parte do farmacêutico. De uma maneira geral, os antibióticos 

devem ser suspensos ao fim do sétimo dia completo de tratamento [13];[14]. 

 

3.6. Medicamentos sujeitos a justificação 

Os medicamentos de justificação são todos aqueles que necessitam de uma justificação 

clínica fundamentada em impresso próprio (manual ou informático) como é o caso de: 

 Medicamentos que embora façam parte do FHNM estão sinalizados com a letra (J) 

(chamada de atenção para fármacos de prescrição limitada) – a justificação é autorizada 

pelo Diretor do SF, por um farmacêutico com delegação de funções ou pela Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT) do hospital, dependendo dos medicamentos envolvidos 

 Todos os Medicamentos que a CFT defina, na sua política, como sendo de 

autorização caso a caso, de acordo com o protocolo clínico. 

iii) Atividades desenvolvidas pelos estagiários: 

- Observação do circuito de estupefacientes e psicotrópicos: aquisição, registo 

armazenamento e distribuição. 

- Preparação da reposição de um stock nivelado: módulo do Serviço de Intervenção 

Intensiva. 

- Preparação do stock nivelado para a Consulta Externa e stock de urgência de um serviço: 

injetáveis de grande volume, medicação multidose e medicação urgente. 

-  Separação de medicamentos para reposição do stock de urgência de alguns serviços. 

- Distribuição individual diária em dose unitária: rotulagem, divisão dos blisters, 

armazenamento dos medicamentos e preparação de módulos. 

- Preparação de stock respeitando a cadeia do frio. 

- Participação em três auditorias internas nos serviços clínicos (Anexo VI, VII e VIII): 

• Stock de medicamentos. 

• Condições de armazenamento dos medicamentos. 
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• Verificação da monitorização e registo da temperatura do frigorífico e estado do saco 

de emergência. 

-Visualização da revertência, débito e reposição do stock no sistema informático hospitalar – 

Gestão Hospitalar de Aprovisionamento e Farmácia (GHAF). 

 

4. Produção e controlo de medicamentos 

As preparações que se fazem atualmente na Farmácia Hospitalar podem ser divididas em 

estéreis (por exemplo alguns citotóxicos) e não estéreis (por exemplo reembalagem em 

doses unitárias sólidas) [4].  

A farmacotecnia é o setor dos SF onde é efetuada a preparação de formulações de 

medicamentos necessários ao hospital e que não se encontram disponíveis no mercado. 

Esta área permite a adaptação da medicação às necessidades específicas de determinados 

doentes, uma maior qualidade e segurança e uma gestão mais racional de recursos devido 

á redução significativa do desperdício [10]. 

Para que esse objetivo seja alcançado é necessário haver uma estrutura adequada e um 

sistema de procedimentos que assegure um Sistema de Qualidade na Preparação de 

Formulações Farmacêuticas. Assim, a área destinada a este processo de produção e 

controlo terá de ter em conta o tipo e o nível de exigência das preparações farmacêuticas e 

o local onde essa preparação será feita [4].  

 

4.1. Conceito integrado de garantia de qualidade 

O controlo analítico deve ser feito sobre as matérias-primas, o material de embalagem e de 

fecho e nos medicamentos e produtos de saúde, depois da sua preparação, de acordo com 

as monografias e exigências da Farmacopeia Portuguesa ou Europeia, tendo em conta, 

também, o tipo de preparação farmacêutica a que se destina. Esse controlo analítico deve 

ser efetuado sobre uma amostra representativa do lote, retirada ao acaso, em duplicado e 

que deverá ser guardada até ao produto ser consumido na sua totalidade, ou até ser 

devolvido ao fornecedor. Depois do controlo analítico, deverá ser emitido um boletim de 

análise, por escrito, que o identifique, inclua os ensaios efetuados e os respetivos 

resultados, assim como a informação final relativa à sua aceitação ou não [4,11].  
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4.2. Reembalagem de medicamentos 

De forma a colmatar falhas que existem ao nível das apresentações farmacêuticas e para 

responder às necessidades do sistema DIDDU, o HML deparou-se com a necessidade de 

reembalagem e rotulagem dos medicamentos. Assim para satisfazer essas mesmas 

necessidades, existe uma Unidade de Reembalagem, localizada numa área individual junto 

à Unidade DIDDU. Nesta unidade são reembaladas formas farmacêuticas sólidas. 

A reembalagem e rotulagem de medicamentos em dose unitária deve ser executada de 

maneira a assegurar a segurança e qualidade do medicamento. Esta área dos serviços 

farmacêuticos, quando corretamente equipada, consegue cumprir os seus objetivos 

principais, que são: 

• Permitir aos Serviços Farmacêuticos disporem do medicamento, na dose prescrita, 

de forma individualizada, permitindo reduzir o tempo de enfermagem dedicado à 

preparação da medicação a administrar, reduzir os riscos de contaminação do 

medicamento, reduzir os erros de administração e uma maior economia; 

• Garantir a identificação do medicamento reembalado (nome genérico, dose, lote, 

prazo de validade); 

• Proteger o medicamento reembalado dos agentes ambientais; 
• Assegurar que o medicamento reembalado pode ser utilizado com segurança, 

rapidez e comodidade [4].  

A reembalagem das formas de dosagem não estéreis em embalagens múltiplas para 

armazenamento e utilização futura, devem ser acompanhadas de documentação 

semelhante à descrita anteriormente. No caso de comprimidos ou cápsulas embalados pelo 

produtor original, em folha de alumínio ou blister não necessitam de ser reembalados, uma 

vez que a embalagem original não é violada, o que não acontece com os frascos multidose. 

Devem existir procedimentos escritos para evitar misturas e contaminação cruzada de 

produtos e materiais. Deve ainda ser sempre preenchida uma ficha de registo da 

reembalagem com informações sobre as matérias-primas e sobre o produto final, que deve 

incluir: 

• O nome genérico e composição do produto; 

• A quantidade por embalagem; 

• Os requisitos do rótulo com uma amostra e outros rótulos auxiliares; 

• O tipo de embalagem e o fecho; 

• As instruções de trabalho adequadas; 

• O número de embalagens a embalar; 

• O espaço suficiente no impresso para registo dos detalhes de registo do lote; 
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• A ficha de registo de reembalagem deve ser revista regularmente [6].  

A reembalagem também se impõe no caso de ser prescrita uma dosagem não 

disponibilizada pela indústria farmacêutica, sendo que neste caso se procede ao 

fracionamento dos comprimidos. No entanto, este tipo de procedimentos deve ser evitado 

pois levanta diversos problemas de estabilidade. Devem primeiramente ser consideradas 

outras alternativas [11].  

iv) Atividades desenvolvidas pelos estagiários: 

-Contato com aspetos relacionados com a reembalagem de medicamentos: questões de 

segurança, procedimentos, elaboração de relatórios e sistema “double check” (verificação 

obrigatória por um farmacêutico do serviço dos dados anteriormente introduzidos por o 

técnico de farmácia, como substância ativa, dosagem, lote e validade. 

-Realização prática de todos os atos associados ao processo de reembalagem (Anexo IX). 

 

5. Informação sobre medicamentos  

A crescente investigação, complexidade e número de novos medicamentos associada à 

competitividade da indústria farmacêutica e à variedade de fontes de informação 

disponíveis, dificultam a seleção de informação adequada [16].  

O farmacêutico, como especialista do medicamento, é frequentemente solicitado para o 

esclarecimento de dúvidas inerentes aos medicamentos quer por comissões técnicas, quer 

por profissionais de saúde ou utentes. Desde modo, o farmacêutico deve manter-se 

cientificamente atualizado e bibliograficamente suportado com o intuito de prestar uma 

informação segura e racional [16]. 

Devido a esta crescente complexidade e número de novos medicamentos, deve ser criado 

um Centro de Informação de Medicamentos (CIM), ou pelo menos um Serviço de 

Informação de Medicamentos (SIM), nos serviços farmacêuticos hospitalares, que compilam 

e tratam a informação científica sobre medicamentos e a transmitem a outros profissionais 

de saúde [4].  

A informação dada pode ser ativa ou passiva. A informação passiva consta de respostas a 

questões colocadas pelos profissionais de saúde ou doentes, sendo a informação ativa 

realizada por iniciativa do farmacêutico do SIM ou CIM, tal como realização de seminários, 

elaboração de folhetos informativos, entre outros. A colaboração com as comissões 

especializadas do hospital é uma das tarefas fundamentais do CIM, devendo haver um 

manual de procedimentos [4].  
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5.1. Farmácia Clínica 

A farmácia clínica é um conceito que transforma a farmácia hospitalar de fabricante e 

distribuidor de medicamentos, para uma intervenção farmacêutica baseada no doente e na 

melhor forma de lhe dispensar os cuidados farmacêuticos com os menores riscos possíveis. 

Para esse efeito é aconselhável o farmacêutico hospitalar fazer parte da equipa clínica, 

acompanhando diretamente o doente nos serviços, prestando assim apoio contínuo aos 

médicos e enfermeiros desse serviço [4].  

É relevante salientar a existência de estudos que evidenciam que a morbilidade e 

mortalidade atribuída diretamente a medicamentos diminuem drasticamente com a 

existência de farmacêuticos clínicos nos serviços [17].  

No HML este conceito é colocado em prática, através da elaboração do perfil 

farmacoterapêutico do doente e das notificações que são apresentadas ao médico em 

relação ao perfil, nomeadamente: proposta de alteração da medicação prescrita para um 

homologo quando os medicamentos prescritos não fazem parte do formulário hospitalar, ou 

sugestão da suspensão da terapêutica com antibióticos por períodos de tempo superiores 

ao recomendado. 

 

5.2. Farmacovigilância 

Os ensaios clínicos avaliam a eficácia e segurança dos medicamentos, detetando as 

reações adversas mais frequentes, contudo também possui as suas limitações, pelo que foi 

necessário a implementação de métodos que identificassem precocemente reações 

adversas raras, graves ou até mesmo fatais na pós-comercialização. Assim, surgiu o 

Sistema Nacional de Farmacovigilância constituído por todos os profissionais de saúde que 

têm a obrigação de reportar qualquer reação adversa grave ou inesperada ao medicamento. 

Deste modo, o Sistema Nacional de Farmacovigilância está responsável pela monitorização 

da segurança dos medicamentos através da deteção, avaliação e prevenção das reações 

adversas a medicamentos [10].  

O Sistema Nacional de Farmacovigilância foi implementado em Portugal em 1992, é 

atualmente regulamentado pelo DL nº242/2002 de 5 de novembro e a entidade responsável 

pela sua coordenação é o INFARMED [10]. 

A Farmacovigilância é uma função da farmácia hospitalar cada vez mais desenvolvida e 

fundamental para uma boa utilização do medicamento [2]. O papel do farmacêutico não se 

limita à responsabilidade de dispensar o medicamento na dose e condições corretas, 

acompanhado de informação para uma adequada utilização, mas também contribuir para a 

deteção de quaisquer reações adversas que possam surgir da sua utilização [11]. 
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A contribuição para a prevenção e deteção das reações adversas pode começar: 

• Pelo despiste de fatores que possam favorecer o aparecimento destes efeitos, 

como sejam: prescrição de doses inadequadas às necessidades do doente, 

automedicação, prolongamento excessivo de determinadas terapêuticas, 

duplicidade de fármacos com atividade farmacológica similar, caraterísticas de 

doentes que possam influenciar a resposta aos medicamentos (idade, alergias, 

estado da função renal e hepática); 

• Sensibilização do médico prescritor para a monitorização de reações adversas e 

sua notificação, especialmente quando as caraterísticas farmacológicas dos 

medicamentos e o perfil dos doentes assim o exijam [11].  

 

5.3. Farmacocinética clínica: monitorização dos fármacos na prática clínica 

A farmacocinética clínica é um ramo da farmácia hospitalar cujo objetivo primordial é uma 

correta administração de fármacos resultante da medição de níveis séricos desse fármaco, o 

que se traduz por um controlo terapêutico individualizado. A monitorização de 

concentrações farmacológicas séricas permite à equipa clínica administrar a dose certa 

necessária de um determinado fármaco sem o perigo de sobredosagem ou subdosagem. 

Este perigo tem grande relevância no caso de medicamentos de margem terapêutica 

estreita ou com variabilidade do comportamento cinético [4].  

 
5.4. Participação do farmacêutico em ensaios clínicos 

De acordo com a Lei n.º 21/2014 de 16 de abril, é definido como ensaio clínico “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” 

[18]. 

Para além das atividades previstas, decursivas da sua integração nas comissões de ética, o 

farmacêutico deve certificar uma correta distribuição e controlo de amostras, a qual deverá 

ser integrada no sistema de distribuição de medicamentos existente, assim como 

informação e acompanhamento do ensaio clínico [11].  

A receção da medicação de ensaios clínicos é da responsabilidade do farmacêutico, que 

deverá conferir a identificação do medicamento, a integridade das embalagens, verificar se a 

quantidade especificada na guia de remessa é igual à quantidade recebida, conferir lote e 
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prazo de validade, condições de transporte e o certificado de libertação de lote. Para além 

disso, o farmacêutico deve assegurar que a utilização do medicamento em estudo se realiza 

de acordo com o protocolo estabelecido [19].  

 

5.5. “Comissões técnicas” existentes no hospital e suas atividades 

As comissões técnicas são órgãos consultivos indispensáveis para que a utilização de 

medicamentos se faça de uma forma racional, clinicamente apropriada, segura e 

economicamente sustentável. No Hospital de Magalhães Lemos os farmacêuticos dos SF 

participam ativamente nas seguintes comissões técnicas: Comissão de Farmácia e 

Terapêutica, a Comissão de Ética para a Saúde e a GPCIRA [20-23].  

 

5.5.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

A CFT é constituída no máximo por seis membros, sendo metade médicos e metade 

farmacêuticos. É presidida pelo diretor clínico do hospital ou por um dos seus adjuntos, 

sendo os restantes médicos nomeados pelo diretor do hospital e os farmacêuticos pelo 

diretor dos serviços farmacêuticos, de entre os médicos e farmacêuticos do quadro do 

hospital. A CFT possui as seguintes competências: 

• Atuar como órgão de ligação entre os serviços de ação médica e os serviços 

farmacêuticos; 

• Elaborar adendas privativas de aditamento ou exclusão ao FHNM; 

• Emitir pareceres e relatórios, acerca de todos os medicamentos a incluir ou a excluir 

no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos, que serão enviados 

trimestralmente ao INFARMED; 

• Velar pelo cumprimento do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e suas 

adendas; 

• Pronunciar-se sobre a correção da terapêutica prescrita aos doentes, quando 

solicitado pelo seu presidente e sem quebra das normas deontológicas; 

• Apreciar com cada serviço hospitalar os custos da terapêutica que periodicamente lhe 

são submetidas, após emissão de parecer obrigatório pelo diretor dos serviços 

farmacêuticos do hospital; 

• Elaborar, observando parecer de custos, a emitir pelo diretor dos serviços 

farmacêuticos, a lista de medicamentos de urgência que devem existir nos serviços 

de ação médica; 

• Propor o que tiver por conveniente dentro das matérias da sua competência [21].  
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5.5.2. Comissão de Ética para a Saúde 

A explosão do conhecimento ao nível das ciências base da biologia e o aparecimento, nos 

últimos 25 anos, de fármacos ou técnicas terapêuticas com real capacidade para alterar o 

curso da doença fizeram com que os profissionais de saúde tivessem responsabilidades 

acrescidas e suscitaram questões substancialmente novas, que levaram ao surgimento de 

uma nova disciplina, a bioética. No contexto do Serviço Nacional de Saúde, importa 

dinamizar a reflexão sobre os problemas éticos, a qual se tem consubstanciado, entre outras 

formas, na criação de comissões de ética. 

As comissões de ética para a saúde, adiante designadas por CES, funcionam nas 

instituições e serviços de saúde públicos e unidades privadas de saúde. Às CES cabe zelar 

pela observância de padrões de ética no exercício das ciências médicas, por forma a 

proteger e garantir a dignidade e integridade humanas, procedendo à análise e reflexão 

sobre temas da prática médica que envolvam questões de ética.  

 As CES têm uma composição multidisciplinar e são constituídas por sete membros, 

designados de entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos, juristas, teólogos, psicólogos, 

sociólogos ou profissionais de outras áreas das ciências sociais e humanas [23]. 
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5.5.3. Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos (PPCIRA) 

Existindo evidência que Portugal é um dos países da União Europeia com uma das maiores 

taxas de infeção associadas a cuidados de saúde, surgiu o PPCIRA. 

Na composição do grupo coordenador regional do PPCIRA deve constar: 

- Elementos com experiência na área de prevenção e uso de antimicrobianos. 

- Coordenação por um médico com dedicação de, pelo menos, 12 horas semanais a esta 

função, devendo o total de horas dedicado pelos elementos do grupo ser superior a 40 

horas semanais. 

- Deve ser apoiado cientificamente por especialistas nas áreas de saúde publica, 

epidemiologia, farmácia, saúde ocupacional e saúde ambiental. 

- Um dos membros deve integrar a comissão de farmácia e terapêutica da respetiva 

administração regional de saúde. 

Ao PPCIRA compete supervisionar as práticas locais de prevenção e controlo de infeção e 

do uso de antimicrobianos, bem como o comportamento dos respetivos programas de 

vigilância e notificação, mantendo o fluxo de informação entre serviços e instituições. 

Compete também ao PPCIRA promover e corrigir as práticas de uso de antibióticos, bem 

como rever e validar as prescrições, de pelo menos, carbapenemes e fluoroquinolonas, nas 

primeiras 96 horas de terapêutica. O PPCIRA deverá ter como interlocutores privilegiados o 

diretor de serviço e o enfermeiro chefe de casa serviço, podendo as ações de ordem prática 

ser dinamizadas por um médico e um enfermeiro de casa serviço, que funcionem como eles 

do processo. Por fim as suas atividades deverão integrar no plano e relatório anual de 

atividade da respetiva comissão de qualidade e segurança [24]. 

 

v) Atividades desenvolvidas pelos estagiários: 

Os estagiários desenvolveram várias atividades no âmbito da informação sobre 

medicamentos e Farmácia Clínica. 

 Informação sobre medicamentos 

-Revisão e consequente elaboração de tabela com fontes bibliográficas, centros de 

informação de medicamentos e respetivos contatos: CEDIME (ANF), CIMI (INFARMED), 

C.I.M. (Ordem dos Farmacêuticos), entre outros (Anexo X). 

-Contacto com diversas fontes bibliográficas: revista da Ordem dos Farmacêuticos, Manual 

de Interações Alimentos-Medicamentos, Boletim do CIM, revista European Journal of 

Hospital Pharmacy, e revista Farmacêutico News, Formulário Hospitalar Nacional de 
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Medicamentos, Manual de Gases Medicinais e Manual de Material de Penso com Ação 

Terapêutica, entre outras. 

 

Farmácia Clínica 

- Elaboração do perfil farmacoterapêutico de doentes e validação de prescrições médicas 

tendo em atenção os seguintes parâmetros: aspetos farmacêuticos e farmacológicos; 

eventual duplicação terapêutica; possíveis interações medicamentosas clinicamente 

significativas; contra-indicações; duração da terapêutica.  

-Observação de sessões de eletroconvulsivoterapia, explicação acerca do procedimento e 

tomada de conhecimento sobre a importância da reconciliação de medicamentos 

previamente ao procedimento.  

-Elaboração de uma tabela com o objetivo de verificar sobredosagens de antipsicóticos em 

polifarmácia (Anexo XI) 

-Análise de caso clínico, com base bibliográfica, de possíveis interações entre canabinóides 

e o antipsicótico paliperidona injetável. 

- Contacto com a problemática de compatibilidades em injetáveis e fontes bibliográficas 

como: Lawrence A. Trissel, Pocket Guide to Injectable Drugs, Companion to Handbook on 

Injectable Drugs.  

- Elaboração de um modelo de justificação para utilização de palmitato de paliperidona 

(Anexo XII). 
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B. Conclusão 

As experiências vivenciadas durante estes dois meses de estágio mostraram-nos a 

importância do SF no suporte da terapêutica medicamentosa e no circuito do medicamento 

de qualquer hospital. Deu-nos, também, a oportunidade de integrar uma equipa 

multidisciplinar, mostrando o papel, nem sempre visível, mas insubstituível, do Farmacêutico 

Hospitalar. 

Este estágio proporcionou-nos a consolidação e interiorização de conhecimentos 

científicos e técnicos, mas também o sentido de rigor e responsabilidade exigidos na 

execução das diferentes tarefas atribuídas ao SF. Visto que a nossa formação académica 

como Farmacêuticos abrange várias valências numa perspectiva muito generalizada, um 

aprofundamento nesta área de Farmacêutico Hospitalar vem colmatar esta falha de 

formação. 

Percebemos que o farmacêutico hospitalar realiza o exercício da sua profissão na 

plenitude das suas competências, dado que é interveniente em várias áreas: gestão, 

dispensa e distribuição de medicamentos e de produtos farmacêuticos, farmacologia, 

farmacotecnia, garantia de qualidade, farmacovigilância e política de utilização dos 

medicamentos. 

O estágio ultrapassou as nossas expectativas, reforçando as várias componentes da 

nossa formação como futuros farmacêuticos. 
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D. Anexos 

Anexo I - Modelo de notificação de defeitos de qualidade de medicamentos. 

Anexo II – Notificação do defeito de qualidade do Resperidal Consta®, utilizando o modelo 

previamente elaborado. 

Anexo III – Notificação por email da devolução ao fornecedor 

Anexo IV – Folha de receção de encomendas. 

Anexo V - Exemplo de encomenda de medicamento a um fornecedor. 

Anexo VI - Exemplo de um formulário utilizado nas auditorias. 

Anexo VII – Folha de monitorização da temperatura do frigorifico. 

Anexo VIII – Folha de registo de abertura do saco de emergência. 

Anexo IX – Exemplo de um relatório emitido após a reembalagem de uma molécula. 

Anexo X –Tabela com fontes bibliográficas, centros de informação de medicamentos e 

respetivos contatos. 

Anexo XI – Tabela de cálculo de sobredosagens de antipsicóticos em polifarmácia. 

Anexo XII – Modelo de justificação para utilização de palmitato de paliperidona. 
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