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Resumo 

Este relatório descreve o estágio realizado em contexto de Farmácia Comunitária na 

Farmácia Cameira, no Porto, inerente ao período de 2 de maio a 30 de agosto de 2019. O mesmo 

encontra-se dividido em duas partes: Parte I – Atividades desenvolvidas durante o Estágio; e Parte 

II – Projetos de Estágio. A primeira parte reflete o quotidiano da Farmácia Cameira, indicando não 

só a organização desta, como também todo o conjunto de atividades que pratica, à luz do 

enquadramento legal ligado à Farmácia Comunitária. A segunda parte descreve os projetos 

desenvolvidos ao longo deste estágio. 

 O primeiro projeto debruça-se no tema “Demência”, patologia esta que afeta 

maioritariamente idosos. Sendo a população da freguesia do Bonfim maioritariamente idosa 

considero ser um tema pertinente. Este projeto manifesta-se por um total de três formações por 

mim idealizadas. A primeira formação, “Prevenir e Lidar com a Demência”, foi destinada a vinte e 

três residentes da Casa Maior do Porto, sendo também assistida por dois familiares destes 

juntamente com cinco funcionários da instituição. A segunda, “Enquadramento da Demência na 

perspetiva do Cuidador”, teve como formandos onze colaboradores da Casa Maior. Por fim, formei 

a equipa da Farmácia Cameira, constituída por cinco elementos, no tema “Relação entre 

Demência e Saúde das Populações”. Com este projeto consegui educar idosos, cuidadores e 

profissionais de saúde na área da demência, identificada pela Organização Mundial de Saúde e 

pela Direção-Geral de Saúde como prioritária a nível de saúde mental. 

O segundo projeto tem como tema “Uso e Abuso de Antibióticos”. Aquando do 

atendimento ao público detetei situações isoladas que demonstraram a pertinência da abordagem 

deste tema na Farmácia Cameira. Assim sendo elaborei um panfleto, imprimindo cinquenta 

unidades do mesmo, para ser distribuído aos utentes da farmácia. A totalidade dos panfletos foi 

distribuída, tendo despertado o interesse dos utentes. A partilha desta informação contribuiu para 

a educação num tema considerado urgente pela Organização Mundial de Saúde. 

  



 

iv 

 

Índice 

Declaração de Integridade ...................................................................................................................i 

Agradecimentos................................................................................................................................... ii 

Resumo .............................................................................................................................................. iii 

Índice .................................................................................................................................................. iv 

Lista de Acrónimos e Abreviaturas.................................................................................................... vii 

Índice de Anexos ................................................................................................................................ ix 

Índice de Tabelas ................................................................................................................................x 

Índice de Figuras ................................................................................................................................ xi 

 

PARTE I - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO .............................................................. 1 

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

2. Farmácia Cameira ...................................................................................................................... 2 

2.1 Enquadramento Geográfico e Caracterização Demográfica ................................................... 2 

2.2 Infraestrutura, Instalações e Equipamentos ............................................................................. 2 

2.2.1 Espaço externo ..................................................................................................................... 3 

2.2.2 Espaço interno ...................................................................................................................... 3 

2.3 Horário de Funcionamento ....................................................................................................... 4 

2.4 Recursos Humanos .................................................................................................................. 5 

2.5 Sistema Informático .................................................................................................................. 5 

2.6 Documentação científica e fontes de informação .................................................................... 6 

3. Gestão do medicamento e de outros produtos de saúde .......................................................... 7 

3.1 Gestão da encomenda ............................................................................................................. 7 

3.2 Receção e Conferência da encomenda ................................................................................... 8 

3.3 Armazenamento ....................................................................................................................... 9 

3.4 Devolução................................................................................................................................. 9 



 

v 

 

3.5 Gestão do produto .................................................................................................................. 10 

4. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde ................................................................... 11 

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica ............................................................................... 12 

4.1.1 Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos.................................................................. 12 

4.1.2 Prescrição médica ............................................................................................................... 13 

4.1.3 Comparticipação de medicamentos .................................................................................... 14 

4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica ........................................................................ 15 

4.3 Produtos cosméticos .............................................................................................................. 16 

4.4 Suplementos alimentares e fitoterápicos ............................................................................... 17 

4.5 Produtos de alimentação especial ......................................................................................... 17 

4.6 Dispositivos médicos .............................................................................................................. 18 

4.7 Puericultura ............................................................................................................................ 18 

4.8 Medicamentos veterinários .................................................................................................... 18 

5. Conferência de receituário e faturação .................................................................................... 19 

6. Serviços farmacêuticos ............................................................................................................ 20 

7. Valormed .................................................................................................................................. 20 

8. Formações ................................................................................................................................ 21 

 

PARTE II – PROJETOS DE ESTÁGIO ............................................................................................ 22 

1. Formações sobre Demência .................................................................................................... 22 

1.1 Enquadramento teórico-prático .............................................................................................. 22 

1.2 Epidemiologia e impacto da demência .................................................................................. 22 

1.3 Fisiopatologia ......................................................................................................................... 23 

1.4 Fatores de risco ...................................................................................................................... 23 

1.5 Tratamento da demência ....................................................................................................... 25 

1.5.1 Tratamento não farmacológico ........................................................................................... 25 



 

vi 

 

1.5.2 Tratamento farmacológico ................................................................................................... 25 

1.5.3 Suplementação ................................................................................................................... 26 

1.6 Caracterização das Formações ............................................................................................. 27 

1.6.1 Prevenir e Lidar com a Demência ....................................................................................... 27 

1.6.2 Enquadramento da Demência na perspetiva do Cuidador ................................................. 27 

1.6.3 Relação entre Demência e Saúde das Populações ........................................................... 29 

1.7 Resultados.............................................................................................................................. 30 

1.8 Conclusão............................................................................................................................... 30 

2. Panfleto sobre Uso e Abuso de Antibióticos ............................................................................ 31 

2.1 Enquadramento teórico-prático .............................................................................................. 31 

2.2 O antibiótico e a antibioterapia ............................................................................................... 31 

2.3 Mecanismos de resistência .................................................................................................... 32 

2.4 Influência do Homem nos mecanismos de resistência .......................................................... 33 

2.5 Panorama atual da resistência adquirida a antibioterapia ..................................................... 34 

2.6 Impacto do uso e abuso de antibióticos ................................................................................. 34 

2.7 Resposta nacional e internacional ......................................................................................... 35 

2.8 Caracterização do panfleto .................................................................................................... 36 

2.9 Resultados.............................................................................................................................. 36 

2.10 Conclusão............................................................................................................................. 37 

 

Considerações Finais ....................................................................................................................... 38 

Referências Bibliográficas ................................................................................................................ 39 



 

vii 

 

 

Lista de Acrónimos e Abreviaturas 

AB  Antibiótico 

AChE  Acetilcolinesterase 

AIM  Autorização de Introdução no Mercado 

ARS  Administração Regional de Saúde 

BPF  Boas Práticas Farmacêuticas 

CNP  Código Nacional do Produto 

DCI  Denominação Comum Internacional 

DGAV  Direção Geral da Alimentação e Veterinária 

DGS  Direção-Geral da Saúde 

DT  Diretora Técnica 

FC  Farmácia Cameira 

FEFO  First Expired First Out 

INFARMED Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

IVA  Imposto de Valor Acrescentado 

MEP  Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

MNSRM Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

MSRM  Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

NMDA  N-metil-D-aspartato 

OF  Ordem dos Farmacêuticos 

OMS  Organização Mundial de Saúde 

OTC  Over-the-counter 

PED  Prescrição Eletrónica Desmaterializada 

PEM  Prescrição Eletrónica Materializada 

PM  Prescrição Manual 

PT  Prontuário Terapêutico 

PVA  Preço de Venda ao Armazenista 

PVF  Preço de Venda à Farmácia 



 

viii 

 

PVP  Preço de Venda ao Público 

RAM  Resistência dos Microrganismos aos Antimicrobianos 

RCM  Resumo das Características do Medicamento 

RM  Receita Manual 

RME  Receita Médica Eletrónica 

RSP  Receita Sem Papel 

SI  Sistema Informático 

SNC  Sistema Nervoso Central 

SNS  Serviço Nacional de Saúde 

 



 

ix 

 

 Índice de Anexos

 – Certificação de formações .......................................................................................... 45 Anexo I

 – Causas reversíveis e irreversíveis de demência ....................................................... 46 Anexo II

 – Fatores de risco para a demência ............................................................................. 48 Anexo III

 – Formação “Prevenir e Lidar com a Demência” ......................................................... 49 Anexo IV

 – Formação “Enquadramento da Demência na perspetiva do cuidador” ..................... 58 Anexo V

 – Formação “Relação entre Demência e Saúde das Populações” ............................. 70 Anexo VI

 – Inquérito de avaliação à qualidade das formações ................................................. 83 Anexo VII

 – Previsão da mortalidade associada a RAM em 2050 ............................................. 85 Anexo VIII

 – Panfleto sobre Uso e Abuso de Antibióticos............................................................ 86 Anexo IX

  



 

x 

 

Índice de Tabelas 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas ...................................................................... 1 

Tabela 2 - Formações assistidas em estágio .................................................................................. 21 

Tabela 3 - Potenciais causas reversíveis de demência. Adaptado de “Clinical Practice Guidelines 

for Management of Dementia” (Shaji et al., 2018) ........................................................................... 46 

Tabela 4 - Subtipos comuns de demências irreversíveis. Adaptado de “Clinical Practice Guidelines 

for Management of Dementia” (Shaji et al., 2018) ........................................................................... 47 

Tabela 5 - Resultados do inquérito "Enquadramento da Demência na perspetiva do Cuidador" ... 83 

Tabela 6 - Resultados do inquérito "Relação entre Demência e Saúde das Populações" ............. 84 

Tabela 7 - Previsão de diferentes mortalidades para 2050. Adaptado de Antimicrobial resistance: 

tackling a crisis for the health and wealth of nations (O’Neill, J. 2014) ............................................ 85 

Tabela 8 - Previsão da mortalidade causada por RAM em 2050. Adaptado de Antimicrobial 

resistance: tackling a crisis for the health and wealth of nations (O’Neill, J. 2014) ......................... 85 

  



 

xi 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 - Certificado "1º Curso Uriage" ..........................................................................45 

Figura 2 - Certificado "Farmácia e o Aconselhamento à Mulher em Atendimento" ..........45 

Figura 3 - Fatores de risco para a síndrome demencial. Adaptado de “Dementia 

prevention, intervention, and care” (Livingston et al., 2017) .............................................48 

Figura 4 - Inquérito de avaliação à qualidade das formações ..........................................83 

Figura 5 - Frente do panfleto "Uso e Abuso de Antibióticos" ...........................................86 

Figura 6 - Verso do panfleto "Uso e Abuso de Antibióticos" ............................................86 

/Volumes/KINGSTON/cameira/PARTE%20I%20e%20PARTE%20II.doc#_Toc62694570
/Volumes/KINGSTON/cameira/PARTE%20I%20e%20PARTE%20II.doc#_Toc62694571


 

 

PARTE I - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

1. Introdução 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, ministrado pela Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, responde através do seu plano curricular à necessidade de 

formar farmacêuticos competentes. O rigor do seu ciclo de estudos prepara o estudante para um 

futuro não só de responsabilidade e escrutínio constantes, como também de progresso. Assim 

sendo revela-se importante fomentar quais as funções exercidas pelo farmacêutico nos seus 

diferentes contextos. Neste estágio experienciei o quotidiano de um farmacêutico comunitário, que 

me permite realçar a sua importância pelos conhecimentos obtidos no mesmo. 

O papel do farmacêutico comunitário é imprescindível. A Ordem dos Farmacêuticos (OF) 

destaca, na sua plataforma digital, que a sua função é essencialmente centrada no utente 
[1]

. 

Acredito, pela experiência que adquiri neste estágio, que esta afirmação não poderia ser mais 

acertada. Absolutamente tudo que vivenciei e executei na Farmácia Cameira (FC), desde a sua 

gestão à prestação de serviços, teve como interesse servir a comunidade na qual se insere. Para 

este efeito realizei no meu estágio um conjunto de atividades, orientadas pela Dra. Vânia Dantas, 

diretora técnica (DT) da FC, destacadas a cinzento e de acordo com o cronograma seguinte: 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas 

Atividades desenvolvidas 

Período de estágio 

maio junho julho agosto 

Realização de encomendas e aprovisionamento     

Gestão de stocks, prazos de validade e 

devoluções 
    

Assistência a Ações de Formação     

Dispensa e aconselhamento de medicamentos e 

outros produtos 
    

Prestação de Cuidados de Saúde na Farmácia     

Processamento de receituário, faturação e 

fiscalidade 
    

Formações na Área da Demência     

Panfleto sobre Uso e Abuso de Antibióticos      
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Ao longo desta componente do relatório caracterizo, numa primeira fase, a FC enquanto 

farmácia comunitária, debruçando-me ainda no enquadramento legal da sua atividade, nos seus 

processos e na minha intrusão no seio desta profissão, destacando por fim os projetos que 

desenvolvi em estágio. 

2. Farmácia Cameira 

2.1 Enquadramento Geográfico e Caracterização Demográfica 

A FC localiza-se na Rua do Heroísmo nº 90, situada na freguesia do Bonfim da cidade do 

Porto. Devido a esta localização, a FC é privilegiada por uma boa acessibilidade não só de carro, 

mas também de autocarro (estando a 90 metros da paragem “Capela Sra. Saúde”), metro (a 220 

metros de distância da estação do Heroísmo) e comboio (com a estação de Campanhã 

distanciada por 500 metros). 

Historicamente, a freguesia do Bonfim era reconhecida pela sua indústria. No entanto, as 

suas atividades económicas atuais são o comércio e o setor dos serviços. Assim sendo, apesar de 

ser possível encontrar as antigas fábricas da freguesia, a sua maioria encontra-se fechada, 

havendo predominantemente estabelecimentos comercias e de serviços inseridos em prédios de 

habitação 
[2]

. Proximamente à FC estão vários cafés, restaurantes e unidades hoteleiras, assim 

como uma unidade de saúde, dois lares de idosos, farmácias e lojas de comércio local. 

A nível demográfico, de acordo com o Recenseamento Geral da População de 2011, 

realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a freguesia do Bonfim apresenta 24265 

habitantes, conferindo-lhe uma densidade populacional de 4604 habitantes por km
2
. Destes, cerca 

de 53% apresenta uma idade compreendida entre os 24 e os 65 anos, sendo 27% de idades 

superiores 
[3]

. Assim sendo, verificamos que esta freguesia apresenta das populações mais 

envelhecidas da cidade do Porto. 

Estes dados refletem a realidade que encontrei aquando do meu estágio: os utentes da 

FC são maioritariamente idosos, com residência próxima à farmácia, de baixo poder económico, 

polimedicados e com várias comorbilidades, apresentando uma elevada incidência de patologias 

cardiovasculares como Hipertensão Arterial, Hipercolesterolemia e Diabetes Mellitus. Destaca-se 

ainda uma maior afluência de turistas, tanto portugueses como estrangeiros, em épocas festivas 

ou coincidentes com as férias. 

2.2 Infraestrutura, Instalações e Equipamentos 

A 3ª edição do Manual de Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) para a farmácia 

comunitária, inserido no Sistema da Qualidade da Ordem dos Farmacêuticos, descreve ao longo 

da sua primeira norma um conjunto de requisitos estruturais a serem cumpridos por este setor. 

Desta forma, dedicarei este tópico a uma avaliação do cumprimento desta componente das BPF 

por parte da FC. 
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2.2.1 Espaço externo 

Apesar de estar inserida num prédio de habitação, a FC encontra-se instalada ao nível da 

rua, por onde é feito o seu acesso, possuindo uma rampa que facilita a entrada a indivíduos com 

mobilidade reduzida. Externamente, possui uma cruz verde, que se encontra iluminada quando a 

farmácia está aberta ou de serviço, na qual são facilmente legíveis o nome da FC e informações 

relativas à hora, data e temperatura ambiente. Acresce ainda uma placa exterior, identificando a 

farmácia e o nome da DT, Dra. Vânia Dantas. A fachada da FC é composta por duas montras de 

vidro, as quais comummente contêm cartazes publicitando produtos farmacêuticos e campanhas 

promocionais, e pela porta de acesso, igualmente de vidro, onde está inserido o postigo, junto ao 

qual é afixado o horário de funcionamento da farmácia, assim como um documento que indica as 

farmácias do município em regime de serviço permanente/disponibilidade, com a sua respetiva 

localização e forma de contactar o farmacêutico responsável.  

Aquando do meu estágio participei tanto na execução destas montras, como também na 

garantia de que a informação relativa ao regime de serviço das farmácias do município se 

encontrava atualizada. 

2.2.2 Espaço interno 

O espaço interno da FC está segmentado em quatro compartimentos, num único piso, 

sendo estes a área de atendimento, o gabinete de atendimento, o armazém e o laboratório de 

preparação de medicamentos manipulados. Todos estes compartimentos são devidamente 

iluminados e ventilados, havendo ainda um controlo das suas humidades e temperaturas. Realço 

ainda ser feita a videovigilância tanto da área de atendimento como do armazém da FC. 

A área de atendimento tem um total de quatro postos de atendimento ao utente, 

constituídos por um balcão sobreposto por um ecrã de suporte à plataforma informática. Nesta 

área estão também dispostos vários lineares, subpostos por gavetões, e expositores de produtos 

farmacêuticos, organizados de forma categórica e sujeitos a rotação sazonal. Desta forma, a 

organização da área de atendimento da FC permite um fácil acesso pelo farmacêutico a 

medicamentos over-the-counter (OTC), não sujeitos a receita médica (MNSRM), dispositivos 

médicos, produtos de dermofarmácia e cosmética, medicamentos veterinários e produtos de 

alimentação especial.  

Enquanto estagiário organizei múltiplas vezes os produtos expostos na área de 

atendimento, de modo a não só comunicar eficientemente ao utente, de forma não-verbal, a 

capacidade de resposta da FC, como também de facilitar o próprio atendimento farmacêutico. 

O gabinete de atendimento é multifuncional, sendo neste compartimento realizados 

serviços como a determinação de parâmetros bioquímicos, administração de injetáveis, 

massagens terapêuticas e consultas de nutrição e podologia. É também neste gabinete que se 

realiza um atendimento mais privado, ou consulta farmacêutica, e que está presente o livro de 
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reclamações, caso o utente o requisite. Na sua porta são legíveis os serviços que a farmácia 

dispõe, ao lado da qual está presente uma tabela que descreve o custo associado a cada um.  

No meu estágio usei maioritariamente o gabinete de atendimento para a determinação de 

parâmetros bioquímicos e para prestar atendimentos mais reservados ao utente. 

O armazém é o compartimento da FC com maior área, estando organizado em duas 

secções. Primeiramente, a área de processamento das encomendas, munida de um computador 

para o efeito, seguida da área de armazenamento, que possui um sistema modular de gavetas no 

qual são arrumados não só medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) de marca, como 

também diversas formas farmacêuticas, estantes nas quais são arrumados MSRM genéricos e 

produtos excedentes, um frigorífico que conserva os produtos termolábeis, uma gaveta para os 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) e uma prateleira e armário onde se 

organizam as reservas.  

A tarefa de manter o armazém organizado, sendo responsabilidade de todos os 

colaboradores da FC, acompanhou-me na totalidade do meu estágio, 

O gabinete da DT está também inserido no armazém. Neste gabinete, para além de um 

computador adicional, estão presentes vários livros e dossiers, devidamente separados e 

identificados, contendo fontes de informação, documentação científica e legal, notas de 

encomenda, campanhas promocionais, marcações de serviços e registos da saída de 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP), da preparação de suspensões e da 

temperatura e humidade efetuados pelos termo higrómetros.  

Na FC acedi ao gabinete da DT não só para consultar documentação científica e fontes de 

informação, como também para proceder à marcação de serviços e à organização dos registos de 

saída de MEP. 

Por fim, a FC tem anexado ao armazém um laboratório de preparação de medicamentos 

manipulados. No entanto este laboratório serve, à data, unicamente para a preparação de 

suspensões, principalmente antibióticos, sendo essa preparação imediatamente registada.  

Enquanto estagiário preparei estas suspensões, primeiramente acompanhado, mas 

maioritariamente de forma independente. 

Deste modo, conclui-se que a FC cumpre as BPF ao ser facilmente identificável no 

exterior, possuindo também uma instalação segura e exemplar, rigorosamente controlada, 

cimentada num ambiente profissional e aberto ao diálogo com o utente 
[4]

.  

2.3 Horário de Funcionamento 

A FC cumpre o Decreto-Lei nº 53/2007, de 8 de março, tendo um horário de 

funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 20:00, e no sábado das 9:00 às 19:00, 

complementando este horário com o regime de turno de serviço permanente, coordenado pela 
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Administração Regional de Saúde Norte (ARS Norte) com as restantes farmácias do concelho do 

Porto, no qual a farmácia mantém-se em funcionamento, ininterruptamente, desde a hora de 

abertura até à hora de encerramento do dia seguinte 
[5]

. O horário de funcionamento, assim como 

os dias em que a FC se encontra em turno de serviço permanente, estão afixados na porta, sendo 

visíveis do exterior. 

O meu estágio foi realizado em dias úteis, maioritariamente das 9:30 às 18:00, com uma 

hora de almoço. Pontualmente este horário foi ajustado consoante as necessidades da FC. Realço 

ainda ter presenciado a abertura e o fecho da farmácia, assim como o fecho da faturação no 

último dia do mês de julho. 

2.4 Recursos Humanos  

De acordo com o Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de outubro, uma farmácia comunitária 

deve dispor de um quadro farmacêutico, constituído pelo menos por um farmacêutico DT e por 

outro farmacêutico, e de um quadro não farmacêutico, que permite aos farmacêuticos serem 

coadjuvados por técnicos de farmácia ou outro pessoal devidamente habilitado 
[6]

. Assim sendo, a 

FC cumpre este DL, tendo a Dra. Vânia Dantas a responsabilidade da sua direção técnica. 

Concomitantemente, a FC tem a Dra. Filipa Benites como farmacêutica adjunta, a Téc. Catarina 

Martins como Técnica de Superior de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), a Téc. Tânia Soares 

como Técnica Auxiliar de Farmácia (TAF) e o Sr. Vítor Monteiro como Técnico de Farmácia por 

experiência. 

A equipa da FC é, na sua essência, bastante jovem e proativa, primando na sua essência 

pela organização. De acordo com o cargo de cada elemento é-lhe atribuído um conjunto de tarefas 

explícitas, devidamente agrupadas numa tabela intitulada “Mapa de Responsabilidades”, afixada 

no back-office da farmácia.  

Apesar de ter sido mais acompanhado pelas Dras. Vânia Dantas e Filipa Benites, tive a 

oportunidade de exercer ou presenciar todas as atividades deste mapa, tanto de forma autónoma 

como assistida pelo seu responsável. 

2.5 Sistema Informático 

 O sistema informático (SI) utilizado pela FC é o Sifarma 2000
®
, comercializado pela 

multinacional Glintt
®
 (Global Intelligent Technologies). Este SI, para além de prático e intuitivo, 

apresenta um conjunto de ferramentas que facilitam vários aspetos ligados à farmácia comunitária, 

sejam eles inerentes à sua gestão ou, inclusive, ao próprio atendimento ao utente. Acredito ser o 

motivo pelo qual o Sifarma 2000
®
 seja utilizado por cerca de 90% das farmácias portuguesas 

[7]
. 

 

 Este SI permite o registo de múltiplos operadores, conferindo-lhes um número que tem de 

ser associado a uma palavra passe definida pelo próprio. A introdução destes é necessária para 

que se tenha acesso às funcionalidades do SI. Consequentemente, a atividade do operador fica 

registada, sendo possível consultar a mesma posteriormente. 
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As funcionalidades deste SI estão divididas em seis secções: Atendimento, Gestão de 

Encomendas, Receção de Encomendas, Gestão de Lotes por Faturar, Gestão de Utentes e 

Gestão de Produtos. Em suma, permite a dispensa de produtos farmacêuticos, o registo dos 

serviços efetuados, a criação e receção de encomendas, a faturação e emissão de lotes de 

receitas, o acompanhamento do historial do utente na farmácia, a gestão de todo o produto que a 

farmácia possui e a consulta de toda a informação, seja científica e comercial, do mesmo. 

Contactei com este SI todo o meu estágio, de acordo com o cronograma das atividades 

por mim desenvolvidas. Numa primeira fase explorei as funcionalidades relativas ao produto, pela 

sua encomenda, devolução, controlo do stock e da validade. Posteriormente explorei as restantes 

funcionalidades. Pela minha experiência, um SI é imprescindível para uma farmácia comunitária. 

2.6 Documentação científica e fontes de informação 

 A alínea 1.6 da 3ª edição do Manual de Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) para a 

farmácia comunitária indica qual a documentação essencial ao exercício da atividade farmacêutica 

neste setor. O fundamento para esta alínea reside na necessidade de o farmacêutico ter 

facilmente acessíveis fontes que esclareçam diferentes aspetos inerentes ao seu trabalho, aspetos 

esses que incluem indicações e contraindicações, interações, posologia e precauções com a 

utilização do medicamento. Desta forma, as BPF obrigam a farmácia a ter uma biblioteca 

continuamente atualizada e organizada, podendo ser complementada com recursos digitais. Neste 

manual descrevem como fontes de acesso obrigatório no momento da cedência do medicamento 

o Prontuário Terapêutico (PT) e o Resumo das Características do Medicamento (RCM), 

considerando complementares para consulta em farmacoterapia o Martindale: The Extra 

Pharmacopeia, British National Formulary e Epocrates Online 
[4]

. 
 

 A generalidade da informação relativa ao medicamento é facilmente acessível pelo SI, 

estando não só o seu RCM presente na sua ficha de produto, como também a sua representação 

esquemática para fácil consulta aquando a dispensa do medicamento. Desta forma, o SI revela-se 

como sendo uma ferramenta extremamente útil como fonte de informação. O PT complementa 

esta fonte ao fornecer um conjunto de monografias com orientações para a utilização terapêutica 

dos medicamentos, sendo fundamental no seu uso racional. Este último encontra-se atualmente 

disponível online na plataforma da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED). Assim sendo, a FC tem acesso pelo SI a todos os RCM dos medicamentos que 

dispensa, assim como ao PT pelo seu respetivo site. Na sua biblioteca, presente no gabinete da 

DT, tem ainda presentes as BPF, a Farmacopeia Portuguesa (FP) e documentação legal referente 

a farmácia comunitária. 

 Na minha primeira semana na FC familiarizei-me com toda a documentação científica e 

fontes de informação para farmácia comunitária respeitando a orientação da Dra. Vânia Dantas. A 

consulta das mesmas, em especial as descritas como obrigatórias pelas BPF, sendo essenciais à 

dispensa de medicamentos, acompanhou-me na totalidade do estágio. 
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3. Gestão do medicamento e de outros produtos de saúde 

3.1 Gestão da encomenda 

O processo da encomenda é um dos pontos essenciais à saúde de uma farmácia 

comunitária, sendo primeiramente necessário avaliar um conjunto de fatores antes de a mesma 

ser concretizada. Deste modo, é fulcral que uma farmácia tenha devidamente estipulado as suas 

necessidades, definindo o stock dos seus produtos como reflexo dos comportamentos e 

imprescindibilidades dos seus utentes. Este passo tem que estar aliado a um conhecimento da 

realidade do mercado, de forma a servir dignamente o utente com a maior rentabilidade possível 

para a farmácia.  

 Existem várias formas de se fazer encomendas em contexto de farmácia comunitária. A 

primeira, intitulada “Encomenda Diária”, é gerada automaticamente pelo SI, por consequência da 

definição dos stocks mínimos e máximos de cada produto. Dependendo do fornecedor escolhido 

para os mesmos, são assim geradas encomendas a eles endereçadas. É possível fazer alterações 

a estas encomendas, acrescentando e retirando produtos, mediante as necessidades da farmácia. 

A FC, como pertence a um grupo de compras, requisita em maior quantidade encomendas 

provenientes dos armazéns da OCP Portugal e da Cooprofar. 

 O projeto “Via Verde do Medicamento”, descrito na Circular Informativa Nº 

019/CD/100.20.200, resultante do protocolo de colaboração entre o INFARMED e associações 

profissionais do setor do medicamento, das quais a Associação Nacional das Farmácias (ANF), a 

Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, a Associação de Grossistas de Produtos 

Químicos e Farmacêuticos e a Associação de Farmácias de Portugal, consiste num método 

alternativo de encomenda. Na eventualidade da farmácia, tendo uma prescrição médica válida, 

necessitar de um medicamento pertencente à lista publicada nesta CI, o distribuidor satisfaz o 

pedido com o stock reservado para este canal, stock esse atribuído pelo detentor da Autorização 

de Introdução no Mercado (AIM) do medicamento 
[8]

. O SI permite a encomenda por este canal, 

tanto pela secção “Atendimento”, como pela secção “Gestão de Produtos”. 

 Outra forma de adquirir produtos farmacêuticos é através de encomendas instantâneas. 

Estas encomendas objetivam suprir necessidades imediatas, seja da farmácia aquando da sua 

gestão, seja do utente aquando do seu atendimento. Estas podem ser geradas no SI, mostrando 

os diferentes preços de venda à farmácia (PVF) dos diferentes armazenistas, como também 

através de um contacto telefónico aos mesmos.  

 Por fim realço as encomendas realizadas diretamente aos laboratórios. Estas permitem à 

farmácia comunitária a obtenção de melhores margens de lucro, através da adesão a campanhas 

promocionais, colmatadas, no entanto, em encomendas geralmente volumosas. Na FC estas são 

maioritariamente exclusivas a dermocosméticos, medicamentos OTC e produtos de gamas 

específicas (como a Chicco
®
 e a Easyslim

®
). 
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 Nas minhas duas primeiras semanas de estágio gerei encomendas diárias, instantâneas e 

através da “Via Verde” assistido pelos colaboradores da farmácia. Após este período foi-me dada 

autonomia para estas funções. A partir do meu segundo mês na FC, altura em que iniciei o 

atendimento ao público sem supervisão, realizei encomendas instantâneas múltiplas vezes por 

dia, devido à sua necessidade inerente. Durante o meu estágio não encomendei produtos 

diretamente a laboratórios, estando essa função reservada ao quadro farmacêutico da FC. 

3.2 Receção e Conferência da encomenda 

Diariamente, a FC recebe pelo menos três encomendas, provenientes dos distribuidores 

OCP Portugal e Cooprofar, na qual estão englobadas as encomendas diárias, as encomendas 

instantâneas e as encomendas recorrentes do canal “Via Verde”. Esta receção é efetuada no local 

próprio para este propósito, situado no armazém da FC.  

Na FC o primeiro passo aquando da receção de encomendas é a verificação da presença 

de produtos termolábeis. Estes produtos encontram-se sempre em contentores distintos, 

revestidos internamente por um material termo isolador, acompanhados de acumuladores de frio. 

Caso estejam presentes na encomenda, procede-se à verificação do Código Nacional do Produto 

(CNP) e, no caso de MSRM, do seu preço de venda ao público (PVP), presentes na sua 

embalagem, comparando estes com a informação presente na fatura. Se esta coincidir, é 

apontado o prazo de validade respetivo no duplicado da fatura, arrumando posteriormente o 

produto no frigorífico destinado ao seu armazenamento. Este processo é repetido para todos os 

produtos termolábeis encomendados. 

De seguida, a receção é efetuada informaticamente no computador presente na zona de 

receção, através do SI Sifarma 2000
®
. Na secção “Receção de Encomendas” do SI são listadas as 

encomendas prontas a serem rececionadas, identificáveis por um número atribuído pelo mesmo, 

presente também na fatura. Se a encomenda em questão não estiver listada é necessário criá-la 

manualmente, na secção “Gestão de Encomendas”. A aprovação desta encomenda manual, 

criada pelo operador, faz com que seja listada juntamente com as restantes. Este processo é 

necessário, por exemplo, quando a encomenda é feita por um meio de contacto alternativo, como 

por telefone ou e-mail. Caso a encomenda esteja já registada no SI aparece a opção para iniciar 

este processo.  

Em suma, a receção de encomendas é feita pela introdução do CNP dos produtos 

encomendados. Esta pode ser feita manualmente, digitando o código, ou recorrendo a um leitor 

ótico para a leitura do código de barras. Aquando deste registo confronta-se o prazo de validade e, 

no caso de MSRM, o preço inscrito na cartonagem (PIC), com o descrito no SI. Caso não 

correspondam é necessário atualizar a informação do produto no sistema. Destaco ainda que, na 

eventualidade dos produtos rececionados estarem fora de validade ou terem um prazo inferior a 3 

meses, estes são colocados de parte para posteriormente serem devolvidos. O mesmo se aplica a 

produtos não encomendados e a embalagens danificadas. Nestes casos é posteriormente feita 
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uma reclamação ao distribuidor responsável, sendo esta reclamação processada pelo mesmo e 

registada pela farmácia. 

Após o registo de todos os produtos encomendados atualizam-se os PVF no SI, de forma 

a serem concordantes com os descritos na fatura. Em MNSRM e outros produtos sem PIC são 

ainda atualizados os PVP, de modo a cumprirem com uma margem de lucro estipulada pela 

farmácia. No final da receção a informação presente no SI tem que corresponder na sua totalidade 

à da fatura, sendo facilmente detetados erros caso o número de embalagens rececionadas e o 

valor total de faturação à farmácia não correspondam.   

Dado o término deste processo são impressas etiquetas para todos os produtos sem PIC, 

etiquetas essas que contêm o CNP e PVP correspondentes. Na FC estas etiquetas são coladas 

manualmente nas embalagens. 

Ao longo dos quatro meses do meu estágio participei ativamente neste processo, numa 

primeira fase assistido, mas maioritariamente de forma autónoma. 

3.3 Armazenamento 

 Após a receção de uma encomenda é necessário proceder ao correto armazenamento do 

seu conteúdo, em cumprimento com as BPF. Na FC praticamente todos os produtos que não 

sejam MSRM são expostos na área de atendimento. Os MSRM permanecem no armazém, sendo 

os de marca arrumados num sistema modular de gavetas, separados de acordo com a sua forma 

farmacêutica, e os genéricos em estantes. Os MEP são arrumados numa gaveta que permanece 

fechada. Os medicamentos termolábeis são também organizados de acordo com a sua forma 

farmacêutica e arrumados no frigorífico específico para esta função, estando constantemente a 

uma temperatura compreendida entre os 2 e os 8ºC. As reservas não pagas são ainda colocadas 

numa estante específica, enquanto as restantes num armário. Todos os produtos farmacêuticos 

excedentes são colocados numa prateleira distinta. 

 A organização de todo este espaço segue, em primeira instância, a ordem alfabética da 

Denominação Comum Internacional (DCI) dos medicamentos ou do seu nome comercial, quando 

aplicável, o número de unidades por embalagem e a dosagem. Para todos é ainda aplicada a 

metodologia First Expired First Out (FEFO), na qual são escoados em primeiro lugar os 

medicamentos com menor validade. 

 Toda a equipa da FC esforça-se na manutenção da organização deste espaço. Desta 

forma, dediquei-me nos primeiros meses de estágio a esta atividade, servindo posteriormente de 

suporte à mesma nos meses seguintes. 

3.4 Devolução 

 A devolução do produto ao armazenista surge como resposta a possíveis inconformidades 

do mesmo, sendo maioritariamente consequentes da ocorrência de erros durante o seu circuito. 
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Desta forma, em contexto de farmácia comunitária, estes são geralmente da responsabilidade do 

distribuidor ou da própria. 

 Os motivos mais comuns para o distribuidor assumir esta responsabilidade são o envio de 

produtos com validade expirada, ou com um prazo inferior a três meses, danos nas embalagens 

primárias ou secundárias e o envio de produtos que não foram pedidos. Da responsabilidade da 

farmácia, é igualmente necessário devolver produtos numa situação em que o utente já não 

necessite do mesmo, em que o operador se engane a encomendar, ou em que haja o término do 

seu prazo de validade no seu seio. Nestas situações, e mediante as circunstâncias, é acordado 

entre a farmácia e o armazenista a resposta a ser dada, seja pela emissão de uma nota de crédito, 

pelo envio de novos produtos, ou pela recusa da devolução. Na eventualidade de ser retirado do 

mercado algum produto, ou que haja uma recolha de lotes específica pelo Infarmed ou pelo 

detentor da AIM, o processo é o mesmo. 

 A devolução ocorre pelos seguintes passos: primeiro faz-se uma listagem dos produtos a 

serem devolvidos, seguido da identificação do armazenista de onde são originários. 

Consequentemente, a devolução terá de ser endereçada ao armazenista correto. Introduz-se a 

devolução no SI, sendo os produtos identificados pelo seu CNP, lote e prazo de validade, 

justificando-se para cada produto o motivo da devolução. Terminado este processo são 

automaticamente impressas três cópias da nota de devolução, sendo todas carimbadas e 

assinadas pelo operador. O triplicado da nota de devolução permanece na farmácia, enquanto as 

restantes cópias seguem para o armazenista juntamente com a devolução. As devoluções são 

recolhidas pelos funcionários da distribuidora, aquando a recolha dos contentores utilizados nas 

encomendas.  

 Na FC tive a oportunidade de fazer devoluções diversas vezes, não tendo, no entanto, 

presenciado uma retirada de produtos do mercado ou a recolha de lotes pelo INFARMED e/ou 

detentor de AIM. 

3.5 Gestão do produto 

 Como agente de saúde pública compete ao farmacêutico comunitário controlar, na sua 

plenitude, para um bom exercício da sua profissão, os diferentes produtos, medicamentosos ou 

não, que viabiliza ao utente. Assim sendo, existe uma gestão inerente aos mesmos, 

nomeadamente a nível dos seus prazos de validade e do seu stock. A FC acrescenta ainda um 

terceiro fator, a gestão de reservas, ao oferecer esse serviço aos seus utentes. 

 Relativamente aos prazos de validade, este controlo deve ser feito regularmente. O SI 

utilizado pela FC permite fazer uma listagem de produtos, parametrizando a mesma por um 

intervalo de prazos definido. No caso da FC são feitas, mensalmente, duas listagens: uma que 

engloba todos os produtos com um prazo de validade igual ou inferior a três meses, e outra 

compreendida de prazos entre os três e os seis meses. Os pertencentes à primeira listagem são 
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colocados de parte para ser feita a sua devolução. Os restantes são colocados numa prateleira 

com a indicação “Validade Curta”, de modo a serem prioritários no seu escoamento. 

 O stock de produtos deve também ser controlado periodicamente. Este processo consiste 

em confirmar se a informação apresentada pelo SI, a nível do número de unidades de cada 

produto, reflete a realidade da farmácia. No caso de haver inconformidades neste confronto será 

sempre necessário apurar possíveis causas e, consequente, implementar soluções para as 

mesmas, prevenindo erros de stock futuros. 

 Na FC é ainda feita uma gestão de reservas. Aquando o atendimento é possível ao utente 

reservar o pretendido, tendo ainda a opção de deixar o mesmo pago ou de o pagar 

posteriormente. Estas reservas, sendo feitas manualmente, são apontadas pelo profissional 

responsável pelo atendimento, ficando também automaticamente responsável pelas mesmas. O 

apontamento fica guardado numa gaveta situada no local de receção de encomendas, de fácil 

acesso ao responsável por este processo, que depois as separa seguindo o critério do seu 

pagamento. De acordo com este critério são depois arrumadas numa estante, caso não estejam 

pagas, ou num armário, caso estejam, específicos para o efeito. 

 Na FC conferi prazos de validade nos meus dois primeiros meses de estágio, o stock de 

produtos da farmácia no terceiro mês, tendo sido responsável por todas as reservas relativas aos 

meus atendimentos. 

4. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

 De acordo com a alínea E.2.b. da Norma geral sobre o farmacêutico e pessoal de apoio, 

presente na edição de 2015 das BPF, “a principal responsabilidade do farmacêutico é para com a 

saúde e o bem-estar do doente e do cidadão em geral, promovendo o direito a um tratamento com 

qualidade, efetividade e segurança”
 [9]

. Esta responsabilidade aqui descrita culmina na imagem 

clássica do farmacêutico comunitário enquanto agente promotor de saúde: um profissional 

dominante de todos os aspetos inerentes à terapêutica e zelador dos interesses do utente. 

 De um modo geral cumpre ao farmacêutico inferir aspetos relativos ao utente e ao 

medicamento. Desta forma, aliado à dispensa responsável do medicamento, é necessário haver 

igualmente a promoção do uso racional deste, da adesão à terapêutica e da adoção de um estilo 

de vida saudável. Para este exercício é ainda fundamental um conhecimento do quadro clínico do 

utente, resultado do seu acompanhamento e vigilância terapêutica 
[9]

. Aquando da dispensa de 

medicamentos e produtos de saúde, o farmacêutico deve ainda assegurar que o utente 

compreende os aspetos fundamentais da sua terapia, sendo eles a indicação terapêutica, o modo 

de administração, a posologia, as condições de conservação, os efeitos secundários mais 

frequentes e possíveis interações medicamentosas 
[9]

. Por fim, o farmacêutico deve sempre 

disponibilizar-se para esclarecer o utente, sendo igualmente capaz de detetar as situações em que 

o mesmo deva procurar atendimento médico. 
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 Em contexto de farmácia comunitária é possível a dispensa de MSRM, mediante a 

apresentação de uma prescrição médica válida, podendo esta estar associada a um regime de 

compartição. Para além destes medicamentos podem ainda ser dispensados MNSRM, 

medicamentos veterinários e produtos de saúde, entre os quais dermocosméticos, suplementos 

vitamínicos, produtos de alimentação especial e dispositivos médicos. 

 A partir do meu segundo mês de estágio aconselhei e dispensei medicamentos e outros 

produtos de saúde diariamente. De todas as atividades realizadas no meu estágio destaco esta 

como a mais desafiante e, simultaneamente, a mais recompensadora.  

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

 O Decreto-Lei nº 20/2013 de 14 de fevereiro classifica os medicamentos de uso humano 

quanto à dispensa ao público em duas classes: MSRM e MNSRM. São considerados MSRM 

aqueles que possam constituir um risco para a saúde quando utilizados sem vigilância médica, ou 

que sejam utilizados de forma considerável para fins diferentes daqueles a que se destinam, 

constituindo um igual risco, ou contenham substâncias cuja atividade e efeitos secundários sejam 

de aprofundamento indispensável ou que sejam prescritos para serem administrados pela via 

parentérica 
[10]

. Assim sendo estes medicamentos necessitam impreterivelmente de uma receita 

médica válida para serem dispensados. Esta receita constitui um documento prescrito por um 

profissional devidamente habilitado a prescrever medicamentos, sendo estes médicos e médicos 

dentistas 
[10]

. 
 

 Este Decreto-Lei subdivide ainda os MSRM em medicamentos de receita médica não 

renovável, medicamentos de receita médica renovável, destinados a tratamentos prolongados, 

medicamentos sujeitos a receita médica especial, como é o caso dos MEP, e medicamentos de 

receita médica restrita, reservada a meios hospitalares ou estabelecimentos diferenciados 
[10]. 

Excetuando os últimos, todos os MSRM são de venda exclusiva em farmácia. 
 

 O PVP dos MSRM é uniforme em todas as farmácias, sendo definido pelo Infarmed. O seu 

cálculo advém da avaliação do preço de venda ao armazenista (PVA), obtido por comparação a 

países de referência, ao qual acresce a taxa de comercialização, a margem máxima de 

comercialização para a farmácia e para o armazenista e o imposto sobre o valor acrescentado 

(IVA)
 [11]

.  

 Foi-me dada autonomia na dispensa de MSRM no segundo mês de estágio. 

4.1.1 Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

 Os MEP são medicamentos que podem atuar como estimulantes ou depressores do 

sistema nervoso central (SNC). Desta forma, as suas utilizações mais comuns a nível clínico são 

na doença psiquiátrica e em oncologia, podendo também ser usados como analgésicos ou 

antitússicos. Consequente aos seus mecanismos de ação os MEP, apesar destes benefícios, 

podem induzir alterações mentais, tolerância farmacológica e habituação física e psíquica, sendo 
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fundamental serem exclusivos à prática clínica. O uso ilegítimo destes medicamentos, assim como 

a sua contrafação e venda ilegal, surge como resposta ao combate ao tráfico de droga, numa 

tentativa por parte do consumidor de suprir a sua adição 
[12]

. Assim sendo, o recurso aos MEP é 

escrupulosamente controlado, apresentando grandes restrições na sua prescrição, regulação e 

dispensa em contexto de farmácia comunitária.  

O Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro lista as substâncias ativas consideradas MEP, 

lista essa periodicamente atualizada. A prescrição destes medicamentos deverá ser feita 

recorrendo a uma receita especial (RE), correspondendo a uma receita de estupefacientes e 

psicotrópicos sujeitos a controlo 
[13]

. Em farmácia comunitária, os MEP têm de ser arrumados 

isoladamente num local de acesso restrito. No caso da FC os MEP são armazenados numa 

gaveta própria para o efeito 
[13]

. 
 

 No ato da dispensa de MEP o farmacêutico tem de inserir no SI a identificação do médico 

prescritor (pelo nome e cédula profissional), do utente (pelo nome, número de identificação, prazo 

de validade do documento de identificação, data de nascimento e morada) e do adquirente, caso 

não coincidam. Concluída a dispensa são impressos dois talões que servem como documento de 

registo de psicotrópicos, no qual aparece a informação inserida no SI pelo farmacêutico, assim 

como a sua identificação, juntamente com a listagem dos medicamentos dispensados. Estes 

talões devem ser assinados pelo mesmo ficando arquivados na farmácia. O SI permite ainda o 

acesso à lista de MEP dispensados, cuja informação deve corresponder à dos talões arquivados. 

Sendo o Infarmed a entidade reguladora, deverão ser-lhe endereçados mensalmente o registo de 

entradas e dispensas de MEP. Esta entidade pode, a qualquer momento, fiscalizar esta atividade, 

inspecionando todas as entidades a si inerentes, podendo ser solicitada a apresentação dos 

documentos e registos respetivos 
[12]

. Caso haja a deteção de infrações, as mesmas são 

comunicadas às entidades competentes para investigação e instrução de contraordenações ou 

para investigação criminal 
[12]

. 
 

 Apesar da minha autonomia, e pelas suas implicações legais, o quadro farmacêutico da 

FC acompanhou-me e verificou sempre a minha atividade na dispensa de MEP. 

4.1.2 Prescrição médica 

 O Infarmed, em colaboração com a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e 

o Serviço Nacional de Saúde (SNS), elaboraram um documento que, sendo periodicamente 

atualizado, parametriza a prescrição médica, denominado “Normas relativas à prescrição de 

medicamentos e produtos de saúde”. Neste documento refere que a prescrição deve ser efetuada 

por DCI, de forma a centrar a prescrição na escolha farmacológica e, consequentemente, no uso 

racional do medicamento 
[14]

. Diferencia-a em três modalidades: prescrição manual (PM), 

prescrição eletrónica materializada (PEM) e prescrição eletrónica desmaterializada (PED). 
 

 A PM é um documento físico que resulta de uma receita manual (RM), cujo modelo é o 

aprovado pelo Despacho n.º 15700/2012, de edição exclusiva pela Imprensa Nacional da Casa da 
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Moeda, necessitando ser preenchida pelo prescritor para ser válida. Desta forma, uma RM 

apresenta um número de receita, devendo identificar o local de prescrição (pela sua vinheta), o 

nome e cédula profissional do médico prescritor (da mesma forma), o nome e o número do utente, 

o regime de comparticipação e o número de benificiário (caso sejam aplicáveis), a data de 

prescrição e, por fim, a assinatura do prescritor 
[14]

. As RM não podem ser rasuradas, ter 

caligrafias diferentes, nem ser redigidas com diferentes canetas ou a lápis. Pela adoção 

preferencial às modalidades eletrónicas por parte do SNS, é ainda necessário indicar qual a 

exceção que justifica a PM. As exceções válidas são a falência informática, a inadaptação do 

prescritor, a prescrição no domicílio e o recurso ao lote de quarenta receitas manuais atribuídas ao 

mesmo mensalmente 
[14]

. Ao contrário das PEM e das PED as PM têm impreterivelmente uma 

validade de trinta dias após a prescrição, são de uso único, de via única e não são renováveis, 

sendo só possível prescrever quatro medicamentos diferentes, limitados a duas unidades cada 
[14]

. 

As exigências relativas às PM justificam que sejam conferidas na farmácia comunitária pelo 

responsável pelo atendimento e, idealmente, por outro colaborador, de forma a evitar erros na 

conferência de receituário. 
 

Relativamente às PED, estas recorrem a receitas sem papel (RSP), na qual o médico 

prescreve recorrendo à Base de Dados Nacional de Prescrição, sendo essa prescrição enviada ao 

utente de forma desmaterializada por mensagem telefónica ou por e-mail 
[14]

. As PEM são 

semelhantes às PED, variando somente na sua materialização ao serem impressas, sendo desta 

forma denominadas receitas médicas eletrónicas (RME). Ambas têm a informação que permite ao 

farmacêutico aceder à receita no seu SI: o número da receita, o código de acesso e o código de 

opção. Este acesso informático facilita a dispensa de medicamentos e previne a ocorrência de 

erros de conferência de receituário. É importante referir que as RSP, RME e RM descrevem 

obrigatoriamente a mesma informação do médico prescritor, do utente e do regime de 

comparticipação 
[14]

. No entanto, o modelo eletrónico apresenta vantagens ao permitir a renovação 

da receita, tendo a mesma uma validade de noventa dias, ao poder ser usada várias vezes e ao 

possibilitar a prescrição de mais medicamentos e em maior quantidade 
[14]

. 
 

O conhecimento das diferentes modalidades de prescrição é impreterível ao farmacêutico 

comunitário. Desta forma, o meu estágio na FC ensinou-me não só a distinguir as mesmas, como 

também a processá-las de forma a validar a dispensa do medicamento. 

4.1.3 Comparticipação de medicamentos 

 A comparticipação é, em suma, uma contribuição por parte da entidade responsável pela 

mesma, na forma de uma percentagem do PVP do medicamento. Atualmente o SNS, em 

representação do Governo da República Portuguesa, comparticipa medicamentos de acordo com 

escalões de comparticipação, variando concordantemente com “as indicações terapêuticas do 

medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem e ainda com o consumo acrescido 

para doentes que sofram de determinadas patologias”
 [15]

. Deste modo estão descritos quatro 

escalões: o escalão A, com uma comparticipação de 90% sobre o PVP do medicamento, o 
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escalão B com 69%, o escalão C com 37% e o escalão D com 15% 
[15]

. É importante referir que 

existem ainda regimes especiais de comparticipação do medicamento. O primeiro é acessível a 

pensionistas, no qual a comparticipação para o escalão A é total, sendo somados 15% aos 

restantes escalões. Caso o pensionista opte por um medicamento cujo PVP seja dos cinco mais 

baratos do grupo homogéneo, a comparticipação destes passa a 95%. O segundo, acessível a 

utentes com patologias definidas por despacho do membro do Governo responsável pela área da 

saúde, apresenta uma comparticipação variável 
[15]

. Neste caso, cabe ao prescritor preencher o 

diploma correspondente ao utente. Um exemplo deste regime de comparticipação é o descrito na 

Portaria n.º 364/2010, de 23 de junho, referente ao protocolo da diabetes mellitus. 

Todavia, o SNS não é a única entidade capaz de comparticipar medicamentos, existindo 

ainda subsistemas de saúde públicos e privados. Os subsistemas públicos apoiam certos 

profissionais e organizações mediante o pagamento das respetivas quotas e cumprimento de 

requisitos. Exemplos de subsistemas públicos são o Instituto Público de Gestão Participada, 

antigamente denominado Assistência na Doença dos Servidores do Estado (ADSE), a Assistência 

na Doença aos Militares da Forças Armadas, assegurada pelo Instituto de Ação Social das Forças 

Armadas, os Serviços de Assistência na Doença - Polícia de Segurança Pública e os Serviços de 

Assistência na Doença - Guarda Nacional Republicana 
[16]

. Os subsistemas de saúde privados 

incluem seguros de saúde pessoais, assim como o Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS) 

e outras entidades privadas. Estes regimes podem comparticipar de forma independente ou ser 

complementares à comparticipação de medicamentos pelo SNS, mediante o medicamento e a 

indicação terapêutica. 

A comparticipação pelo SNS é feita automaticamente pelo SI na apresentação de uma 

PEM ou PED. No entanto, para os restantes regimes de comparticipação, o operador precisa de 

selecionar o respetivo no SI. Para usufruir dos subsistemas de saúde na farmácia o utente deve 

ainda apresentar um cartão válido do mesmo, sendo a informação deste registada no SI. Nestes 

casos, após a dispensa é impresso um talão que tem de ser assinado pelo utente e pelo operador. 

Este talão é arquivado na farmácia para efeitos de faturação e conferência de receituário, sendo 

posteriormente endereçados às entidades competentes. O mesmo acontece com as PM, sendo 

que nestas a informação é impressa no verso da RM quando a comparticipação é feita pelo SNS. 

A compreensão dos regimes de comparticipação revelou-se como um grande desafio no 

meu estágio, tendo em conta o facto de muitos dos utentes da FC serem subsidiários de diferentes 

subsistemas de saúde. Consequentemente, a minha experiência com os mesmos foi diária, 

permitindo a minha formação neste campo. 

4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM estão listados no Decreto-Lei nº 134/2005, de 16 de agosto, sendo esta lista 

atualizada diariamente. Como o nome indica, não necessitam de uma prescrição médica para 

serem adquiridos, apresentando um perfil de segurança que lhes permita possuir indicações 
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terapêuticas destinadas a automedicação 
[17]

. Esta prática requer sempre aconselhamento 

farmacêutico, sendo somente recomendada no tratamento de sintomas que não requeiram 

consulta médica. Desta forma, é responsabilidade do farmacêutico aconselhar o correto uso do 

medicamento, educando para o risco que um MNSRM possa acarretar: seja por mascarar 

sintomas, dificultando diagnósticos, ou pelo favorecimento de reações adversas ou interações 

medicamentosas. 

Os MNSRM não são comparticipados podendo ser comercializados em farmácias e locais 

de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica autorizados para o efeito. No entanto, 

existem MNSRM de venda exclusiva em farmácia, listados pelo Infarmed de acordo com a sua 

DCI no seu regulamento, sendo para a sua dispensa necessário o cumprimento dos protocolos de 

dispensa, das normas de intervenção farmacêutica e da consequente legislação 
[17]

. A dispensa de 

MNSRM é uma prática comum em farmácia comunitária ao responderem a transtornos de saúde 

menores, autolimitados e de curta duração. Desta forma, os MNSRM englobam algumas fórmulas 

pertencentes a várias classes, como analgésicos, anti-inflamatórios, antiácidos, laxantes, entre 

outros. Consequentemente, o farmacêutico deve possuir a capacidade de aconselhar MNSRM ao 

utente, caso o seu recurso tenha interesse terapêutico. 

Para além de dispensarem prescrição médica, os MNSRM podem estar visíveis aos 

utentes da farmácia, podendo da mesma forma serem publicitados, sendo o seu PVP estipulado 

em função da margem de lucro pretendida pela farmácia. Assim sendo, contrariamente aos 

MSRM, o PVP destes medicamentos é variável consoante o estabelecimento que os comercializa.  

Durante o meu primeiro mês de estágio familiarizei-me com os MNSRM, permitindo-me 

ser capaz de os aconselhar nos meses seguintes. Este conhecimento foi colmatado pela 

experiência diária na sua dispensa. 

4.3 Produtos cosméticos 

De acordo com o Decreto-Lei nº 189/2008 é considerado como produto cosmético o 

destinado a ser aplicado em partes externas do corpo humano, nos dentes e nas mucosas bucais, 

com o intuito de os proteger, limpar, perfumar, alterar o seu aspeto ou simplesmente preservar o 

seu estado, sendo regulado pelo Infarmed. Desta forma englobam produtos de higiene corporal 

(como champôs, geles de banho, sabonetes, desodorizantes e pastas dentífricas) e produtos de 

beleza (por exemplo maquilhagem, vernizes e tintas capilares)
 [18]

.  

A nível de dermocosméticos a FC tem disponíveis as gamas da Cantabria Labs
®
, Cerave

®
, 

Eucerin
®
, Isdin

®
, La Roche-Posay

®
, Uriage

®
 e Vichy

®
, tendo ainda produtos da e Chicco

®
 e da 

Mustela
®
 destinados a grávidas e crianças. Relativamente a cosméticos destinados à saúde oral, a 

FC apresenta maioritariamente produtos da Corega
®
 e Elgydium

®
. Para a higiene íntima a FC 

dispõe das gamas da Lactacyd
®
 e Saforelle

®
. Se porventura a FC não dispor de um cosmético 

pretendido pelo utente está disponível para o encomendar recorrendo aos seus canais de 
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distribuição. Consequentemente, tendo em conta o enquadramento da FC, considero que a 

mesma tem capacidade de responder à necessidade destes produtos pelos seus utentes. 

O aconselhamento de produtos cosméticos foi extremamente desafiante por não estar 

familiarizado com os mesmos no início do estágio. Os ensinamentos da Dra. Vânia, juntamente 

com as ações de formação a que assisti e com a consulta de fontes de informação que a FC 

dispunha, permitiram a minha educação nesta área, tornando-me autónomo neste processo. Os 

produtos cosméticos com maior expressão de mercado na FC são os destinados à higiene oral e 

íntima. 

4.4 Suplementos alimentares e fitoterápicos  

 De acordo com o Decreto-Lei nº 136/2003 considera-se suplemento alimentar todo o 

género alimentício que, possuindo fontes concentradas de nutrientes ou outras substâncias com 

efeito nutricional ou fisiológico, complementa o regime alimentar normal, sendo comercializado em 

forma doseada 
[19]

. O suplemento alimentar difere do fitoterápico: a Portaria n.º 207-E/2014 indica 

que estes produtos utilizam plantas, tanto medicinais como alimentares, e substâncias 

provenientes delas, como os óleos essenciais, com o intuito de obter produtos para consumo 

imediato ou que sirvam como base para suplementos alimentares e produtos vegetais 
[20]

. Todos 

estes produtos são regulados pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e, por 

consequência, não lhes é permitido indicar na sua embalagem propriedades terapêuticas ou 

profiláticas 
[19]

.  

 Durante o meu estágio aconselhei e dispensei suplementos vitamínicos e fitoterápicos 

regularmente. Na FC trabalhei principalmente com multivitamínicos, principalmente para a fadiga e 

para o cansaço, destacando ainda os destinados a infeções urinárias. A FC dispõe ainda a gama 

de produtos dietéticos da Easyslim
®
, aconselhada pelo nutricionista contratado pela FC. 

4.5 Produtos de alimentação especial 

 O Decreto-Lei nº 74/2010 define os produtos de alimentação especial como sendo 

géneros alimentícios que se adequam a necessidades nutricionais específicas, derivado da sua 

composição especial ou do seu processo de fabrico, sendo regulados pelo Gabinete de 

Planeamento, Políticas e Administração Geral. O decreto aprofunda as categorias de pessoas que 

considera como detentoras de uma necessidade nutricional específica, considerando que as 

mesmas incluem “Pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem 

perturbados”, “Pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por esse 

facto, podem retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada de determinadas substâncias 

contidas nos alimentos” e “Lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde”
 [21]

. A 

FC dispõe de produtos de alimentação especial, nomeadamente da Nutricia
®
 e Nestlé

®
, 

juntamente com alguma oferta destinada a lactentes. 
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 Na FC, tendo em conta o seu enquadramento, dispensei frequentemente produtos de 

alimentação especial destinados a idosos com necessidades nutricionais específicas.  

4.6 Dispositivos médicos 

 Os dispositivos médicos (DM) constituem um leque alargado de produtos, estando 

abrangidos pelo Decreto-Lei nº 145/2009, que inclui “qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o 

software” 
[22]

. A finalidade destes é semelhante à dos medicamentos: contribuir para o tratamento, 

diagnóstico ou prevenção de uma doença em seres humanos. A distinção entre medicamento e 

DM surge no método para alcançar essa finalidade: este último não pode ter ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica 
[22]

. O anexo IX deste decreto classifica ainda o dipositivo médico 

“tendo em conta a vulnerabilidade do corpo humano e atendendo aos potenciais riscos 

decorrentes da conceção técnica e do fabrico” 
[22]

. Desta forma, estes produtos subdividem-se em 

quatro classes: classe I, baixo risco, classe IIa e IIb, médio risco e classe III, alto risco 
[22]

. A 

abrangência desta classificação faz com que, por exemplo, uma ligadura, que sendo de baixo 

risco pertence a classe I, e uma válvula cardíaca, pertencente à classe III pelo seu risco elevado, 

sejam ambas consideradas DM. 

 Na FC contactei com DM diariamente, especialmente na dispensa de produtos destinados 

ao controlo da glicemia, assim como testes de gravidez, preservativos, fraldas para a 

incontinência, pensos e ligaduras. Destaco ainda ter acompanhado utentes no processo de 

medição para a encomenda de meias de compressão.   

4.7 Puericultura 

 Em contexto de farmácia comunitária, o termo puericultura aplica-se a produtos destinados 

a bebés e crianças, incluindo produtos de cosmética e higiene corporal, produtos de higiene oral, 

géneros alimentícios, dispositivos médicos e até mesmo brinquedos. Estes produtos não são 

legislados por um Decreto-Lei específico, estando abrangidos por vários decretos dependendo das 

classes em que se inserem. A FC tem produtos de cosmética e higiene corporal da Mustela
®
 e 

Uriage
®
 e produtos de higiene oral da Elgydium

®
. Relativamente a papas infantis dispõe das 

marcas Nestlé
®
 e Aptamil

®
.Os restantes produtos de puericultura, desde chupetas, biberons, 

fraldas, cutelaria e brinquedos, são maioritariamente da Chicco
®
. 

 Tendo em conta o enquadramento da FC dispensei com pouca frequência produtos de 

puericultura. 

4.8 Medicamentos veterinários  

O medicamento veterinário encontra-se definido no Decreto-Lei nº 184/97, afirmando ser 

qualquer substância ou composição, destinado a animais, com o intuito de curar ou prevenir 

doenças e sintomas; restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas e estabelecer um 

diagnóstico 
[23]

. Apesar destes medicamentos serem legislados desde 1997, somente em 2005, 
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pelo Decreto-Lei nº 175/2005, foi aprovado o “regime jurídico da receita médico-veterinária e da 

requisição médico-veterinária normalizadas, da vinheta médico-veterinária normalizada e do livro 

de registo de medicamentos utilizados em animais de exploração” 
[24]

. Este último pretende 

responder a uma preocupação emergente da altura: “Em consequência da utilização indevida ou 

inadequada de medicamentos veterinários podem surgir resíduos de medicamentos 

potencialmente nocivos nos alimentos de origem animal” 
[24]

. Desta forma, serve o presente para 

proteger não só a saúde do animal, mas também para salvaguardar a saúde pública pelo impacto 

negativo que teria o uso indevido do medicamento na indústria agropecuária. Assim sendo, em 

contexto de farmácia comunitária existem medicamentos, como por exemplo os antibióticos, cuja 

dispensa obriga a apresentação de uma receita válida prescrita por um médico veterinário. 

Independentemente do medicamento veterinário, todos eles são da responsabilidade da DGAV 
[24]

.  

 Na FC dispensei, a nível de medicamentos veterinários, somente desparasitastes internos 

e externos, destinados a cães e gatos. 

5. Conferência de receituário e faturação 

Conforme descrito no penúltimo parágrafo do ponto 4.1.3, após a dispensa de 

medicamentos passíveis de comparticipação são impressos talões quando o organismo 

responsável é um subsistema de saúde ou, no caso da apresentação de uma PM, essa 

informação é impressa no verso da receita. Quando o comparticipante é o SNS essa informação é 

processada pelo SI. A farmácia deve verificar regularmente estes documentos pois os mesmos 

têm de cumprir um conjunto de requisitos de forma a serem aceites pelas entidades 

comparticipantes: as prescrições e os documentos identificativos têm de ser válidos, e os 

documentos impressos pela farmácia têm de estar datados e assinados pelo utente e pelo 

operador, sendo ainda carimbados com o carimbo da farmácia. A importância do processo de 

verificação surge na eventualidade de serem encontradas inconformidades, sendo depois do 

interesse da farmácia a resolução das mesmas, pelo contacto com o prescritor ou com o utente, 

de forma a não ter de assumir o valor da comparticipação. Importa ainda referir a importância da 

organização destes documentos. Para cada entidade comparticipante são atribuídos lotes, sendo 

que cada lote totaliza trinta receitas. A organização destes lotes tem em conta a entidade, o 

número do lote e o número da receita, facilitando não só a conferência como também a própria 

faturação. 

No último dia de cada mês é então processada a faturação. No SI escolhe-se a opção 

“Gestão de lotes por faturar”, procedendo-se então ao fecho dos lotes. Para cada um destes é 

impresso um verbete de identificação, assim como um resumo de lotes de cada organismo e a 

faturação correspondente. Toda esta documentação é endereçada, juntamente com as receitas, 

por correio, às entidades competentes: na FC, no caso da comparticipação pelo SNS, envia-se 

para a ARS Norte, enquanto as restantes são enviadas para a ANF. 
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No mês de julho conferi receituário múltiplas vezes, tendo ainda colaborado no fecho da 

faturação no último dia desse mês. 

6. Serviços farmacêuticos 

 Desde 2007, pela implementação da Portaria nº 1429/2007, que a lei prevê a prestação de 

serviços farmacêuticos e de promoção de bem-estar em contexto de farmácia comunitária. Nesta 

portaria enumeram-se os serviços permitidos, sendo estes “os serviços de apoio domiciliário, 

administração de primeiros socorros, administração de medicamentos, utilização de meios 

auxiliares de diagnóstico e terapêutica, administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional 

de Vacinação e programas de cuidados farmacêuticos”
 [25]

. Esta portaria foi posteriormente 

atualizada, em 2018, pela Portaria nº 97/2018, na qual inclui “consultas de nutrição, programas de 

adesão à terapêutica, de reconciliação da terapêutica e de preparação individualizada de 

medicamentos, assim como programas de educação sobre a utilização de dispositivos médicos”, 

acrescentando ainda os rastreios de infeção por vírus de imunodeficiência humana, vírus da 

hepatite B e vírus da hepatite C 
[26]

. 
 

 A FC presta uma panóplia de serviços farmacêuticos. Primeiramente, a nível de 

parâmetros bioquímicos, é possível a determinação do peso, índice de massa corporal (IMC), 

tensão arterial, colesterol total, glicémia e triglicerídeos, sendo também possível fazerem-se testes 

de gravidez. A estes serviços acrescentam-se ainda consultas de nutrição e de podologia, 

juntamente com massagens terapêuticas, sendo estas três da responsabilidade de profissionais 

contratados pela FC. A farmácia está ainda disponível para a administração de injetáveis, função 

levada a cargo pelo seu quadro farmacêutico. 

 No meu estágio  participei na determinação de parâmetros bioquímicos, fazendo ainda o 

acompanhamento dos utentes da FC. 

7. Valormed 

 A Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos Lda, mais conhecida 

por Valormed, é a entidade responsável pela recolha e tratamento de resíduos de medicamentos, 

objetivando a proteção da saúde pública pela preservação do meio ambiente 
[27]

. Importa referir 

que estes resíduos incluem medicamentos, cartonagens, elementos vazios (como blisters e 

ampolas) e acessórios para a administração de medicamentos, não englobando agulhas, seringas, 

termómetros, radiografias, aparelhos elétricos e material de penso cirúrgico 
[27]

. A ação da 

Valormed está circunscrita às farmácias comunitárias e aos locais de venda de medicamentos não 

sujeitos a receita médica aderentes, nos quais o utente deposita estes resíduos num contentor 

fornecido pela mesma, efetuando ainda a recolha de resíduos medicamentosos e produtos de uso 

veterinário em centros de receção veterinários 
[27]

. Atualmente a Valormed é tutelada pela Agência 

Portuguesa do Ambiente e pela Direção Geral das Atividades Económicas para a gestão do 

Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens de Medicamentos 
[28]

. 
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 O SI permite o registo da recolha de um contentor Valormed, considerando-o um serviço. 

Para se iniciar o processo de recolha o contentor deve estar devidamente fechado, introduzindo-se 

de seguida o número de série nele impresso em formato de código de barras no SI. A finalização 

deste processo leva à impressão de um talão de registo que deve ser assinado pelo operador e 

pelo responsável pela recolha. A FC é aderente deste serviço, sendo no seu caso a OCP Portugal 

a responsável pela recolha dos contentores. 

 Na FC procedi ao incentivo dos utentes na adesão deste programa, assim como à 

educação dos resíduos que podem ser recolhidos pelo mesmo, efetuando ainda o registo da 

recolha de contentores Valormed conforme necessário. 

8. Formações 

A área farmacêutica, para além de abranger um vasto leque de disciplinas, está em 

constante evolução. Consequentemente compete ao farmacêutico não só inteirar-se na sua 

componente de ação, como também atualizar-se das mais recentes descobertas e inovações 

científicas. Em Portugal, de forma a acompanhar esta linha de pensamento, implementou-se um 

modelo de Desenvolvimento Profissional Contínuo. Este modelo baseia-se em ciclos de cinco 

anos, nos quais se deve acrescentar à atividade profissional um total de cinco créditos de 

desenvolvimento pessoal (CDP) referentes a ações de formação em áreas nucleares das ciências 

farmacêuticas (4,5 CDP) e áreas satélites (0,5 CDP)
 [29]

. No contexto da farmácia comunitária é 

ainda usual haver formações por parte de delegados farmacêuticos representantes da indústria 

farmacêutica. Estas maioritariamente visam a apresentação de novos produtos, explicando as 

suas aplicações e mecanismos de ação, culminando preferencialmente na apresentação de 

resultados obtidos em estudos a si relativos.  

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir a formações certificadas (Anexo I), 

assim como a apresentação de novos produtos por parte de delegados da indústria farmacêutica, 

de acordo com o seguinte cronograma: 

Tabela 2 - Formações assistidas em estágio 

Data Tema Promotor Local Duração 

7 de 
maio 

“Onicomicoses” 
Renckitt 

Benckiser 
ANF Norte 2 horas 

9 de 
maio 

“1º curso Uriage” Uriage 
Mercure Porto 

Gaia 
3 horas e 

30 minutos 

16 de 
maio 

Daflon
®
 1000mg 

Servier 
Portugal 

Farmácia 
Cameira 

30 minutos 

6 de 
junho 

Prolif
®
 

bene 
farmacêutica 

Farmácia 
Cameira 

30 minutos 

15 de 
junho 

“Farmácia e o Aconselhamento à 
Mulher em Atendimento” 

Gedeon 
Richter 

Fundação Dr. 
António Cubertino 

Miranda 
3 horas 

23 de 
julho 

Gama Aloclair
®
 

Jaba 
Recordati 

Farmácia 
Cameira 

30 minutos 

19 de 
agosto 

Gama Elimax
®
 

Laboratórios 
Vitória 

Farmácia 
Cameira 

30 minutos 
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PARTE II – PROJETOS DE ESTÁGIO 

1. Formações sobre Demência 

1.1 Enquadramento teórico-prático 

A demência é definida como uma síndrome devido a doença cerebral, geralmente crónica, 

caraterizada pela deterioração global e progressiva do intelecto: memória, aprendizagem, 

orientação, linguagem, compreensão e julgamento são algumas das funções mais afetadas 
[30]

. 

Afeta sobretudo pessoas com idade a partir dos 65 anos, sendo que a sua prevalência duplica a 

cada 5 anos que se somam na idade 
[30]

. Das principais limitações dos doentes com demência 

destacam-se a dificuldade de viver sozinho e de realizar tarefas diárias básicas, bem como 

dificuldades de socialização ou de função ocupacional 
[30]

. 
 

O enquadramento geográfico da FC, juntamente com a caracterização demográfica dos 

seus utentes, justifica a pertinência do tema escolhido: à semelhança dos 27% da população 

residente na freguesia do Bonfim, que possuem idades superiores a 65 anos
 [3]

, os utentes da FC 

são maioritariamente idosos, com residência próxima à farmácia, de baixo poder económico, 

polimedicados e com várias comorbilidades. Esta abordagem é ainda reforçada pela existência de 

lares de idosos na sua imediação, sendo a demência um dos principais motivos para o seu 

internamento. Da mesma forma acrescento ainda ser um tema do meu interesse pessoal, tendo 

contactado com casos de síndrome demencial no meu seio familiar. 

1.2 Epidemiologia e impacto da demência 

 Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a demência é hoje considerada 

uma epidemia mundial, registando um grande número de casos nos países de elevado 

rendimento. No entanto, a grande maioria da população com esta síndrome reside nos países de 

médio e baixo rendimento, onde os programas e apoios sociais são reduzidos. A prevalência 

mundial desta síndrome estava estimada para cerca de 47 milhões em 2015, valor que quase 

duplica para 2030 (76 milhões) e com previsão de 135 milhões para 2050 
[31]

. A repercussão desta 

síndrome a nível económico apresenta-se também como um grave problema: estima-se que, a 

nível mundial em 2010, o custo da demência ficou-se pelos 546 mil milhões de euros, cerca de 1% 

do produto interno bruto 
[31]

.  

 Com base em recentes estudos, uma prevenção primária eficaz com vista em 10% da 

redução de fatores de risco preponderantes para a demência pode mostrar-se bastante eficaz na 

diminuição da prevalência em 8,3% até 2050 
[32]

. Este facto assume uma elevada importância uma 

vez que a demência e o comprometimento cognitivo são uma das maiores causas para a 

incapacidade a nível mundial, comprometendo as pequenas necessidades da vida diária bem 

como as do cuidador 
[33]

. A necessidade de um cuidador começa geralmente aquando do início da 

patologia, intensificando-se a sua necessidade com a progressão da doença e só terminando com 
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a morte do doente: o desgaste psicológico, físico e económico são características que cada vez 

mais são preocupantes, repercutindo-se em aumentos dos níveis de tensão emocional, evoluindo 

para doenças osteoarticulares e sobretudo para síndromes depressivas 
[33]

.  

1.3 Fisiopatologia  

A demência e a depressão são atualmente consideradas os dois maiores problemas de 

saúde mental na terceira idade. Assim, a distinção entre estas duas condições patológicas torna-

se essencial uma vez que podem coexistir.
 
 

O comprometimento cognitivo ligeiro tem sido cada vez mais valorizado pela comunidade 

clínica, uma vez que tem sido considerado por alguns um estado pré-demencial, sendo um ponto 

extremamente importante na progressão da doença. Nesta situação prevê-se uma maior perda de 

memória não associada à idade, na qual metade das pessoas com a mesma desenvolve uma 

demência num prazo de três anos 
[30]

.  

Em contrapartida, com o envelhecimento as alterações cognitivas devem ser consideradas 

como um processo fisiológico normal (aparecimento a partir dos 80 anos), havendo necessidade 

de distinguir a demência enquanto condição patológica. É importante também definir a condição 

demencial de delírio: distúrbio de consciência e alterações na cognição por um curto período de 

tempo 
[30]

. Desta forma, o aparecimento súbito de alterações de comportamento ou agravamento 

de funções cognitivas devem ser sinais de alerta para o clínico, devendo ser tratados como uma 

condição de emergência médica e fator diferencial de demência 
[30]

.  

 Assim sendo, justifica-se que a abordagem clínica tenha de ser exata e assertiva na forma 

como é feito o diagnóstico, havendo uma importância clínica acrescida quer nos sintomas 

apresentados quer na história clínica. Consequentemente, a escolha do familiar ou acompanhante 

do doente é uma peça chave para um bom diagnóstico uma vez que este deve conhecer o 

passado e o presente do doente, bem como informações da sua ocupação funcional e social. 

 Após a exclusão de diagnóstico de delírio ou défice cognitivo ligeiro, deve identificar-se a 

causa da demência: estas podem ser classificadas como reversíveis ou irreversíveis (Anexo II), 

sendo que as primeiras são menos frequentes, acompanhadas de bom prognóstico com o devido 

tratamento 
[30]

. As causas irreversíveis são as mais frequentes, classificando-se em 4 subtipos 

distintos: doença de Alzheimer, demência vascular, demência com corpos de Lewy e demência 

frontotemporal. As análises de rotina destes doentes devem incluir hemograma, valores séricos de 

ureia, eletrólitos, cálcio, fosfato, testes de função hepática, renal e tiroideia, análise de urina, VDRL 

e valor sérico de vitamina B12 e níveis de folatos 
[30]

. A TAC ou a ressonância magnética podem 

ser muito úteis em diagnóstico diferencial de demência 
[30]

. 

  

1.4 Fatores de risco 
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 Os fatores de risco para a demência subdividem-se em 2 grandes tipos: potencialmente 

modificáveis (35%) e potencialmente não modificáveis (65%). Dentro dos potenciais modificáveis, 

os mesmos têm reversibilidade consoante a idade, dividindo-se em 3 faixas etárias: até aos 45 

anos (early life), dos 45 aos 65 anos (midlife) e a partir dos 65 anos (later life) (Anexo III)
 [34]

.  

O princípio de modificação destes fatores parte sempre da diminuição de lesão vascular a 

nível cerebral, diminuindo o risco de lesões micro e macrovasculares e por consequente a atrofia e 

neurodegeneração. Sabe-se também que o stress oxidativo e o processo inflamatório se devem a 

depósitos de β-amilóide. Considera-se hoje também que a doença de Alzheimer, enquanto 

processo neurodegenerativo, possa ser provocada por um aumento da toxicidade provocada pela 

glicose uma vez que existe uma diminuição dos recetores de ativação de insulina levando a uma 

espécie de estado de resistência à mesma a nível cerebral 
[34]

. 
 

Dos vários fatores modificáveis acredita-se que o isolamento social e a perda de acuidade 

visual são considerados os mais preponderantes, uma vez que a capacidade de modificação é 

maior 
[34]

. Assim, dentro dos fatores potencialmente modificáveis destacam-se os 

submencionados. 

 Numa primeira instância, a educação, fator modificável até aos 45 anos. O baixo nível 

educacional está associado ao declínio cognitivo, incapacitando as pessoas de manter 

determinadas funções após patologia cerebral 
[34]

. De seguida, a acuidade auditiva: segundo 

estudos de Cohort, mesmo baixas perdas de acuidade auditiva periférica podem levar a grandes 

perdas de cognição e consequente demência 
[34]

. Desta forma, a perda de acuidade auditiva 

periférica é considerada um fator modificável ao contrário da perda de acuidade central, afetada 

sobretudo na doença de Alzheimer e com caraterísticas não modificáveis 
[34]

.
 
Destaca-se também 

o exercício físico: conhecem-se atualmente os benefícios da atividade física como controlo de 

grande parte dos fatores modificáveis. O efeito neuroprotetor do exercício na faixa etária dos 45-

65 anos diminui substancialmente o risco cardiovascular e também induz uma melhoria da 

cognição, não se verificando tão substancialmente na população com mais de 65 anos. Verifica-se 

também que níveis de exercício mais elevados têm efeitos mais protetores 
[35] [36]

.
  

Contrariamente, a obesidade encontra-se associada ao síndrome metabólico e à pré-

diabetes, conferindo resistência à insulina e consequentemente a um aumento periférico da 

concentração de insulina que não permite a clearance de β-amilóide. Da mesma forma, no que 

respeita à hipertensão arterial, apresenta-se como fator de risco cardiovascular para enfartes 

cerebrais, à semelhança do tabagismo que para além de ser considerado um importante fator de 

risco cardiovascular, contém ainda neurotoxinas, podendo elevar o risco de demência 
[34]

. Importa 

ainda referir a depressão: com a alteração das hormonas de stress, fatores de crescimento 

neuronal e alteração do volume hipocampal, a depressão encontra-se intimamente associada à 

síndrome demencial 
[34]

. Atualmente, em alguns ensaios em animais, verificou-se que alguns 

antidepressivos como o citalopram diminuem os níveis de β-amilóide, evidenciando a relação entre 

demência e depressão 
[37] [38]

. Existem ainda alguns fatores que têm sido descritos ao longo do 
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tempo tal como a dieta mediterrânica ou o traumatismo craniano: no que respeita à dieta 

mediterrânica a mesma pode prevenir o aparecimento de demência por diminuição dos fatores de 

risco cardiovasculares, diminuição da concentração de insulina e da diminuição do stress 

oxidativo; o traumatismo craniano contribui substancialmente para o desenvolvimento de doença 

de Parkinson e demência de corpos de Lewy 
[34]

.  

1.5 Tratamento da demência 

1.5.1 Tratamento não farmacológico 

A abordagem da intervenção não-farmacológica culmina num conjunto de procedimentos 

que almejam potenciar a cognição e o bem-estar do paciente. De acordo com o Dr. Celso Pontes, 

Coordenador da Comissão Científica da Alzheimer Portugal, “A estimulação cognitiva, nas suas 

diferentes modalidades, pode ter um papel terapêutico complementar, contribuindo para um 

melhor desempenho e melhor bem-estar do doente” 
[39]

. Desta forma, esta abordagem reflete-se 

numa terapia de estimulação cognitiva, que promove a atividade social e a resolução de exercícios 

cognitivos simples, culminando em treinos cognitivos de dificuldades adaptativas, de forma a 

promover a reabilitação cognitiva 
[39]

.  

Geralmente, os estudos realizados sugerem uma melhoria dos pacientes com défice 

cognitivo ligeiro na capacidade de realizarem atividades diárias 
[40]

, não se comprovando o mesmo 

nos pacientes com Doença de Alzheimer 
[41]

.
 
Importa referir a existência de evidência científica nas 

vantagens de associar o tratamento não farmacológico ao farmacológico, especialmente em casos 

de défice cognitivo ligeiro 
[41]

. No entanto, de acordo com a Professora Isabel Santana, Membro da 

Comissão Científica da Alzheimer Portugal, frequentemente os resultados destes estudos 

extrapolam resultados demasiadamente positivos, sendo razoável afirmar que, na melhor das 

hipóteses, estas abordagens adiam a progressão do défice cognitivo em pacientes com défice 

cognitivo ligeiro 
[42]

. 
 

1.5.2 Tratamento farmacológico 

 O principal fundamento teórico abordado no tratamento farmacológico da demência reside 

na inibição da acetilcolinesterase (AChE), enzima que degrada a acetilcolina a acetato e colina. A 

inibição da AChE preserva a acetilcolina, neurotransmissor essencial à neurotransmissão 

colinérgica, sendo esta importante na modulação de funções neuronais importantes. O sistema 

colinérgico, e consequentemente a acetilcolina, estão envolvidos na memória, atenção, 

capacidade de aprendizagem, resposta ao stress, ciclo do sono e informação sensorial 
[43]

. Esta 

abordagem é utilizada no tratamento da doença de Alzheimer 
[43]

. Em Portugal estão atualmente 

aprovados três inibidores a AChE, sendo eles o donepezilo, em comprimidos, a galantamina, em 

cápsulas, e a rivastigmina, em solução oral ou adesivo transdérmico.  

A memantina é ainda comummente associada aos inibidores da AChE no tratamento da 

doença de Alzheimer. A memantina é um modelador não competitivo do N-metil-D-aspartato 
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(NMDA) e consequentemente um antagonista dos recetores de glutamato do tipo NMDA. Estes 

recetores são permeáveis aos iões de cálcio (Ca
2+

), sendo bloqueados por iões magnésio (Mg
2+

). 

A presença do glutamato (que se encontra em excesso na doença de Alzheimer) nesta equação 

leva à libertação de Mg
2+

 dos recetores, possibilitando a passagem de Ca
2+

 livremente para a 

fenda pós-sináptica 
[44]

. Uma exposição constante a glutamato contribui para que este fenómeno 

ocorra em massa, lesando a lesão neuronal. O mecanismo de ação da memantina regula a 

neutransmissão glutamérgica, prevenindo a neurotoxicidade 
[44]

. À semelhança do tratamento 

utilizado na doença de Alzheimer, a demência provocada por corpos de Lewi também recorre a 

inibidores da AChE e à memantina 
[45]

. No entanto, é também prescrito levodopa ou carbidopa 

para o tratamento do parkinsionismo, sendo possível complementar com outra medicação perante 

a manifestação de outros sintomas 
[45]

.  

O tratamento da demência vascular está fortemente associado ao controlo dos fatores de 

risco que a podem provocar, focando-se no abaixamento da pressão arterial, na redução dos 

níveis de colesterol, na prevenção da formação de coágulos sanguíneos e no controlo dos níveis 

glicémicos sanguíneos, sendo pertinente a prescrição de medicação para estes fins mediante o 

caso clínico 
[46]

. Já o tratamento da demência frontotemporal recorre a antidepressivos e 

antipsicóticos como resposta à sua manifestação clínica. A nível de antidepressivos destaca-se a 

trazodona, assim como os inibidores seletivos do reuptake da serotonina (SSRIs), como o 

citalopram, paroxetina e a sertralina 
[47]

. Os antipsicóticos prescritos para o efeito são a olanzapina 

e a quetiapina 
[47]

.  

1.5.3 Suplementação 

 Existem um conjunto de moléculas que, estando presentes em suplementos alimentares, 

podem contribuir para uma outra abordagem no tratamento da demência. Destacarei no parágrafo 

seguinte algumas destas, referindo o seu mecanismo subjacente.  

 Primeiramente, o ácido fólico, à semelhança da vitamina B12, provoca a diminuição dos 

níveis de homocisteína no sangue, sendo que níveis elevados desta podem levar a acidente 

vascular cerebral ou a doença coronária, estando também associados a demência 
[48]

. Existe 

também a evidência de que a vitamina E, como antioxidante (e sendo o stress oxidativo um dos 

principais responsáveis para o desenvolvimento de demência) contribui para a melhora de 

sintomas 
[49]

. À semelhança dos anteriores, existem ainda outros compostos, como o Ginkgo 

Biloba, fosfolípidos, vitamina C e selénio, que apesar de estarem presentes em suplementos 

comummente dispensados em situações de fadiga psíquica e esquecimento, não demonstram 

resultados concordantes em diferentes estudos científicos, conferindo-lhes um fundamento teórico 

frágil 
[50] [51] [52]

. A existência de mais estudos, relativos a suplementos alimentares e à sua 

influência na prevenção e mitigação de sintomas associados a quadros demenciais, revela-se 

consequentemente importante. No entanto, pelo facto dos pacientes com demência terem um 

maior risco de serem malnutridos, pela perda de capacidade de se alimentarem 

independentemente, assim como pela perda de apetite derivada de efeitos adversos 
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medicamentosos, os suplementos alimentares ganham uma nova relevância neste contexto, 

sendo úteis em situações em que o doente não obtém os nutrientes necessários pela dieta 
[50]

. 
 

1.6 Caracterização das Formações  

Relativamente a este projeto idealizei um total de três formações sobre demência, com 

diferentes públicos-alvo, objetivando com estas sessões educar os formandos num tema que 

acredito ser mitificado em Portugal. O desafio neste projeto foi adaptar este tema a três realidades 

diferentes: aos idosos residentes da Casa Maior, aos funcionários da mesma e aos colaboradores 

da FC. Assim sendo esforcei-me de modo a que os seus conteúdos, e a minha linguagem, 

correspondessem ao contexto em que me apresentava. 

1.6.1 Prevenir e Lidar com a Demência  

A formação “Prevenir e Lidar com a Demência” realizou-se na Casa Maior do Porto, tendo 

como principais formandos os seus residentes, estando também presentes alguns dos seus 

familiares, juntamente com colaboradores desta instituição. Nesta sessão pretendi utilizar uma 

linguagem simples, explicando primeiramente o que era a demência e quais as suas 

manifestações clássicas. De seguida, dediquei-me a exemplificar formas de a prevenir, 

nomeadamente pela adoção de um estilo de vida saudável pela prática de uma alimentação 

equilibrada, exercício físico e atividades intelectuais, referindo ainda a importância de evitar 

comportamentos de risco, tais como má higiene do sono, hábitos tabágicos e consumo excessivo 

de álcool e café. Posteriormente tentei desmistificar um pouco a demência, no sentido de a 

normalizar enquanto patologia, de forma a permitir um ambiente mais descontraído e de 

proximidade entre mim enquanto formador e os idosos da Casa Maior. Considero este passo 

muito importante pois, por experiência, sei que este tema é geralmente incómodo para esta 

geração. A parte final desta sessão enumerou algumas dicas direcionadas a pessoas com 

demência, de forma a lhes permitir adotar estratégias mentais, sociais, físicas e emocionais que 

lhes permitam viver mais confortavelmente com esta patologia. Algumas destas dicas incluem o 

uso de um caderno para apontamentos importantes, a promoção de atividades intelectuais e 

criativas, como a leitura e o desenho, o hábito de partilhar pensamentos e emoções com familiares 

e cuidadores, a prática de exercício físico adaptado à sua condição, o interesse por socializar com 

amigos e familiares e, acima de tudo, a realização de atividades que lhes proporcionem prazer. 

O suporte digital a esta formação está presente no Anexo IV. Os seus conteúdos partiram 

de informação que acumulei enquanto familiar de pessoas com demência, tendo complementado 

a mesma com a presente na plataforma digital da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos 

dos Doentes de Alzheimer. 

1.6.2 Enquadramento da Demência na perspetiva do Cuidador 

 A formação “Enquadramento da Demência na perspetiva do Cuidador” teve lugar na Casa 

Maior do Porto, tendo como formandos os seus colaboradores. De acordo com a Dra. Cristiana 
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Nascimento, DT desta instituição, alguns destes formandos possuem licenciatura em áreas de 

saúde, sendo que outros, apesar de não terem formação académica, são profissionais qualificados 

pela sua experiência. Desta forma foi-me possível adaptar a linguagem e o conteúdo desta 

formação a este contexto. Para iniciar este tema introduzi a demência de acordo com o 

enquadramento teórico deste relatório (descrito em 1.1), descrevi as causas reversíveis e 

irreversíveis desta patologia (de acordo com o Anexo III), debruçando-me ainda nos fatores de 

risco a si associados (conforme 1.4). De seguida, a formação focou-se em dois pontos 

fundamentais: quais os aspetos a ter em conta pelo cuidador no serviço à pessoa com demência e 

de que forma se pode preservar a saúde física, mental e emocional do cuidador.  

 Relativamente ao primeiro iniciei pela importância da alimentação para a pessoa com 

demência. Em suma, a desnutrição é algo a que um cuidador deve estar sempre atento, pois 

pessoas malnutridas não só adoecem mais facilmente, como também recuperam de uma forma 

mais lenta a enfermidades. Assim sendo, cabe a este fornecer orientações alimentares, 

incentivando uma alimentação saudável e variada, fundamentada em pelo menos três refeições 

diárias. Relativamente à higiene, é muito importante existirem estratégias para ajudar o doente, 

sendo que estas nunca devem resultar de uma confrontação direta com o mesmo. Desta forma, a 

promoção da higiene da pessoa com demência deve focar-se em tarefas simples, baseadas em 

rotinas, utilizando ambientes convidativos fundamentados no respeito pela intimidade. A nível da 

saúde desta, o cuidador deve promover hábitos de vida saudáveis, garantindo uma boa higiene do 

sono e o cumprimento da sua terapêutica. Consequentemente cabe também ao cuidador estar 

atento ao quadro clínico da pessoa com demência, de forma a detetar situações em que seja 

necessário procurar a ajuda de um profissional de saúde. A nível do comportamento, este pode 

ser alterado por consequência da sua síndrome demencial, como também por mudanças no seu 

ambiente, nas suas rotinas ou na sua terapêutica. Assim sendo, o cuidador deve estar ciente dos 

tipos de comportamentos mais comuns por parte das pessoas com demência nestas situações 

(agressão, exaltação, desinibição, deambulação, isolamento, comportamento repetitivo e 

acumulação de coisas), apresentando uma resposta personalizada e adequada à causa do 

mesmo. A nível da comunicação, a perda da capacidade de comunicar é um dos problemas mais 

frustrantes não só para as pessoas com demência, como também para os seus familiares e 

cuidadores, resultando numa dificuldade gradual de expressão e compreensão. Desta forma, é 

imperativo o cuidador apresentar uma postura paciente e gentil, reafirmando a linguagem corporal 

como importante estratégia de comunicação. Acima de tudo, o cuidador deve sempre evitar 

atitudes agressivas, autoritárias e desrespeitosas, de forma a promover uma relação saudável 

entre si e o doente. Por fim, o cuidador deve realizar atividades com este, atividades essas 

simples, prazerosas, consistentes e adequadas às necessidades individuais da pessoa com 

demência.
 [53]

 

 Outro fator importante nesta equação é a saúde do próprio cuidador, devido a todas as 

exigências físicas, mentais e emocionais inerentes a esta atividade. Desta forma, o próprio 

cuidador deve ter um estilo de vida saudável, pautado também por uma vida social ativa 
[54]

. É 



 

29 

 

igualmente importante o mesmo aprender vários aspetos relacionados com a prestação de 

cuidados a pessoas com demência, de forma a facilitar o estabelecimento de rotinas e a 

automatização de respostas, inevitavelmente individuais e adaptadas à pessoa 
[54]

.  

 O suporte digital a esta formação está presente no Anexo V. 

1.6.3 Relação entre Demência e Saúde das Populações 

 A formação “Relação entre Demência e Saúde das Populações” ocorreu na FC, tendo 

como formandos os seus colaboradores. Estando perante profissionais da área da saúde foi-me 

possível expor um tema com elevada componente técnico-científica. Desta forma, iniciei este tema 

com uma introdução (de acordo com 1.1), seguida de uma abordagem epidemiológica da 

demência e consequente impacto (conforme 1.2), explicando a sua fisiopatologia (descrita em 

1.3), os fatores de risco associados (enumerados em 1.4), e as diferentes abordagens 

terapêuticas existentes (referidas em 1.6). A este conteúdo acrescentei ainda medidas para a 

redução do impacto da demência, fundamentadas no “Global action plan on the public health 

response to dementia 2017-2025” publicado pela OMS, e no “Plano Nacional para a Saúde 

Mental” de 2017, publicado pela Direção-Geral da Saúde. 

 Atualmente, a população mundial tem uma maior longevidade, apresentando maior 

incapacidade mental em fim de vida e consequentemente maior encargo para a sociedade. A este 

facto estão ainda associados a falta de rastreios de doenças mentais, a falta de rigor na prescrição 

médica e a falta de cuidados na área da saúde mental 
[55]

. Em Portugal, à semelhança dos países 

ocidentais industrializados, tem nos problemas relacionados com a saúde mental “a principal 

causa de incapacidade e uma das principais causas de morbilidade e morte prematura”
 [56]

.  

  De um modo geral, tanto o plano da OMS como o plano da DGS pretendem a 

implementação de medidas, quantificadas em objetivos, que almejam a redução da incidência não 

só da demência, como também de outras doenças da área da saúde mental. Assim sendo, 

algumas destas medidas passam pelo rastreio premeditado da doença mental, o aumento do rigor 

no diagnóstico e na prescrição médica, o maior acompanhamento do utente, o aumento dos 

cuidados de saúde nesta área, associado a uma prática de medicina preventiva, à diminuição do 

estigma social e à circulação de mais informação sobre doença mental 
[55] [56]

. 
 

 
A aplicação destes planos é relevante em contexto comunitário. Deste modo, algumas das 

medidas que podem ser aplicadas neste contexto são o apoio e incentivo ao ensino, à prática de 

exercício físico e à consciencialização de hábitos saudáveis. Torna-se igualmente relevante a 

criação de instituições que permitam o bem-estar físico, mental e social do indivíduo com risco 

acrescido de desenvolver doença mental. Por fim, a existência de ações de formação sobre a 

doença mental promove um diagnóstico precoce da doença e, consequentemente, o seu 

acompanhamento por equipas multidisciplinares. A farmácia comunitária, podendo participar nesta 

execução, pode contribuir em grande escala não só para a melhoria da qualidade de vida destes 
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doentes, como também para a diminuição do estigma social e do custo associado à demência e à 

doença mental. 

 O suporte digital a esta formação está presente no Anexo VI. 

1.7 Resultados 

 A formação “Prevenir e Lidar com a Demência” aconteceu a 22 de agosto de 2019, na 

Casa Maior do Porto, tendo uma duração prevista de trinta minutos. Realizou-se numa sessão 

única, à qual assistiram vinte e três residentes da Casa Maior, dois familiares e cinco funcionários 

da instituição, juntamente com a Dra. Filipa Benites da FC. A sessão estendeu-se para o total de 

uma hora e meia, tendo havido uma partilha por parte dos formandos das suas experiências com a 

patologia, seguida de momentos lúdicos e de socialização com os mesmos. Acredito que, apesar 

de ter sido uma atividade bem-sucedida, poderia ter feito mais sessões desta formação noutros 

locais, inclusive noutros lares da freguesia do Bonfim. 

 A formação “Enquadramento da Demência na perspetiva do Cuidador” aconteceu a 26 de 

agosto de 2019, na Casa Maior do Porto, tendo uma duração prevista de 45 minutos. Realizaram-

se duas sessões, às quais assistiram onze colaboradores da Casa Maior, juntamente com a minha 

orientadora de estágio, Dra. Vânia Dantas. No final da sessão foi entregue um inquérito a cada um 

dos formandos (Anexo VII), avaliada por todos com classificação máxima a nível do conteúdo 

programático (A), do desempenho do formador (B), e da globalidade da formação (C). Um dos 

inqueridos aproveitou a secção Críticas/Sugestões/Comentários (D) para elogiar a atividade, 

enquanto outro pede a minha presença futura para a apresentação de outros conteúdos. A 

distribuição destes resultados está presente no Anexo VII. Apesar desta formação ter tido um bom 

feedback por parte dos formandos, acredito que poderia ter feito mais sessões fora da Casa Maior, 

direcionadas da mesma forma a familiares e cuidadores de pessoas com demência da freguesia 

do Bonfim. 

 A formação “Relação entre Demência e Saúde das Populações” aconteceu a 28 de agosto 

de 2019, na FC, tendo uma duração prevista de 45 minutos. Realizaram-se duas sessões, às 

quais assistiram os cinco funcionários desta farmácia. No final da sessão foi entregue o mesmo 

inquérito (Anexo VII), avaliado na sua globalidade de forma positiva (com uma pontuação final de 

296/300). A nível de comentários foi-me sugerido ser mais sucinto, sendo também incentivado a 

fazer mais formações sobre outros temas, sendo que a distribuição destes resultados está 

igualmente presente no Anexo VII. Apesar de considerar esta atividade um sucesso, o facto de a 

ter realizado em horário de funcionamento da farmácia implicou múltiplas interrupções em ambas 

as sessões. À semelhança de uma das formações a que eu próprio assisti em contexto de estágio, 

acredito que estas sessões poderiam ter sido fundidas numa única sessão, em horário pós-laboral, 

num local predefinido ou por videoconferência, possibilitando a sua assistência por estudantes da 

área e por mais profissionais de saúde de outras instituições. 

1.8 Conclusão 
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 Com este projeto conseguir educar idosos, cuidadores e profissionais de saúde num tema 

que acredito necessitar de mais partilha de informação. Pela resposta e adesão que tive a estas 

formações, considero ter contribuído na freguesia do Bonfim para as metas descritas pela OMS no 

“Global action plan on the public health response to dementia 2017-2025”, e pela DGS no “Plano 

Nacional para a Saúde Mental 2017”, relativas a uma maior circulação de informação sobre a 

demência. 

 Relativamente a perspetivas futuras, qualquer uma destas formações pode ser 

reaproveitada para novas sessões em contexto comunitário noutros centros de informação, não só 

na freguesia do Bonfim, como também noutras localidades. Acredito ainda ser possível 

complementar a mesma com a experiência e conhecimento de outros profissionais de saúde, de 

modo a tornar estes conteúdos polivalentes e, na sua essência, mais completos. 

2. Panfleto sobre Uso e Abuso de Antibióticos 

2.1 Enquadramento teórico-prático 

 O antibiótico (AB) é um MSRM, prescrito para o tratamento de infeções bacterianas. A 

farmácia comunitária apresenta um papel fundamental neste tratamento ao ser a entidade 

responsável não só pela dispensa destes fármacos, como também pelo aconselhamento 

farmacêutico relativo ao cumprimento da terapêutica. A FC, inserindo-se neste contexto, não é 

exceção, tendo eu como estagiário contactado com esta responsabilidade a partir do meu 

segundo mês de estágio, altura em que iniciei o atendimento ao público. 

 O tema uso e abuso de AB despertou o meu interesse enquanto estagiário ao ter sido 

confrontado com utentes que, sem prescrição médica, requisitavam a dispensa destes 

medicamentos. Na FC foram-me pedidos sem prescrição médica Azitromicina em comprimidos, 

Fosfomicina em granulado, Cloranfenicol em colírio, Oxitetraciclina em pomada oftálmica e 

Gentamicina em pomada. O principal motivo para esta atitude residia no facto dos utentes já terem 

feito terapêuticas com estes medicamentos no passado, com prescrição médica, terapêuticas 

essas com resultados positivos. O facto de o medicamento ter sido anteriormente prescrito por um 

médico foi das principais razões para justificar a teórica segurança da dispensa. Detetei ainda uma 

situação em que, devido ao facto de não ter sido cumprida a terapêutica, o utente estava a 

automedicar-se com Amoxicilina conforme considerasse pertinente no tratamento de uma dor de 

garganta.  

Assim sendo, foi no exercício desta função que denotei o quão importante é o ato 

farmacêutico para a Saúde Pública, nomeadamente na educação para o uso correto do AB como 

forma de prevenção do desenvolvimento e disseminação de bactérias resistes à terapêutica. 

2.2 O antibiótico e a antibioterapia 

Um AB é uma molécula ou com capacidade de eliminar bactérias, sendo bactericida, ou 

de inibir o seu crescimento, classificando-se de bacteriostático. Para exercerem o seu efeito, estas 
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substâncias devem ser nocivas aos seus alvos, não abdicando de um perfil de segurança para uso 

humano ou animal.
 

A penicilina, sendo o primeiro AB descoberto, derivado do trabalho de Alexander Fleming 

no século XX, revolucionou a medicina, tendo um impacto significativo na diminuição da 

mortalidade e no aumento da esperança média de vida. Desde então foram descobertas mais 

moléculas para este efeito, estando as mesmas subdivididas em diferentes classes, de acordo 

com as suas estruturas moleculares. Apesar de serem eficazes no tratamento de infeções 

bacterianas, o uso de AB evidenciou uma característica inerente às bactérias: a sua capacidade 

de, através de mecanismos de resistência, sobreviverem aos mesmos. Assim sendo, o uso de AB 

deve ser intrinsecamente controlado, de forma a evitar a propagação de estirpes multirresistentes 

à antibioterapia.  

A antibioterapia define-se pelo tratamento de infeções bacterianas recorrendo a AB. 

Consequentemente, os AB são unicamente eficazes contra bactérias, não sendo úteis no combate 

à infeção por outros microrganismos. O uso racional destes fármacos admite “o diagnóstico 

correto, a determinação da necessidade e do momento de início da terapêutica, o conhecimento 

da provável suscetibilidade dos agentes microbianos potencialmente implicados e o domínio das 

características dos fármacos para a otimização das doses e do regime terapêutico, que necessita 

de ser ajustado ao hospedeiro/doente”
 [57]

. A utilização desnecessária, ou prolongada, de AB 

constitui um risco de saúde pública, sendo responsável pelo crescimento do número de bactérias 

resistentes a estes fármacos, fator esse que ameaça a eficácia e, consequentemente, a relevância 

destes medicamentos 
[58]

.  

De acordo com o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos, publicado pela DGS em 2017, o consumo global de AB em Portugal tem 

permanecido abaixo da média da União Europeia, quer na comunidade quer nos hospitais, 

mantendo um nível elevado nos cuidados de saúde primários 
[59]

. Na comunidade os AB mais 

adquiridos são as penicilinas, seguido por macrólidos e quinolonas. Já a nível hospitalar, as 

classes de AB mais utilizadas são igualmente as penicilinas, seguido das cefalosporinas e outros 

betalactâmicos 
[60]

.  

2.3 Mecanismos de resistência  

  Em suma, existem duas classes de mecanismos de resistência dos microrganismos aos 

antimicrobianos (RAM) possíveis, sendo eles intrínsecos ou adquiridos. Na sua globalidade 

ocorrem por bombas de efluxo, provocando o efluxo do AB do meio intracelular para o meio 

extracelular, por produção de enzimas que têm a capacidade de inativar os AB, por alteração da 

permeabilidade ao AB através de purinas resultantes de mutações genéticas em bactérias Gram
–
 

ou pela alteração genética do alvo do AB 
[61]

.  

 O mecanismo de resistência intrínseco resulta na capacidade que determinadas bactérias 

têm de resistir inerentemente a AB, capacidade essa transmitida de forma vertical à descendência. 
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Este mecanismo acontece, por exemplo, no Klebsiella spp., pois ao produzir β-lactamases é 

intrinsecamente resistente à ampicilina 
[61]

.  

 O mecanismo de resistência adquirido, contrariamente ao intrínseco, ocorre por 

consequência de uma transferência horizontal de plasmídeos, fagos transdutores, transposões e 

sequências de inserção, mediada por mecanismos de conjugação (contacto direto entre duas 

células), transformação (a bactéria tem recetores capazes de captar fragmentos de DNA 

presentes no meio, recombinando-os com o seu DNA) e transdução (mediada por fagos)
 [61]

. 

Assim sendo, este mecanismo resulta da transferência de material genético entre células, 

podendo resultar em genomas que confiram resistência a AB que, consequentemente, pode 

também ser manifestado na descendência. Um exemplo de mecanismo de resistência adquirido 

ocorre no Enterococcus spp., que por conjugação obtém genomas determinantes para a sua 

resistência e virulência 
[62]

.  

2.4 Influência do Homem nos mecanismos de resistência 

A RAM é uma consequência clara da pressão seletiva que estes fármacos exercem sobre 

as bactérias, havendo uma evidência da correlação entre o uso indevido dos mesmos e o 

aparecimento de cada vez mais estirpes multirresistentes. Existem vários fatores que induzem 

esta correlação, que culminam em consequências clínicas, expressas pelo aumento da 

morbilidade e, em última instância, da mortalidade, e em consequências económicas, pelo 

prolongamento das hospitalizações e o recurso a AB alternativos aos de primeira linha 
[63]

. 
 

Atualmente, a área da saúde precisa de uma abordagem mais restrita relativamente ao 

AB. A comunidade científica evidencia que, a nível mundial, a prescrição inadequada e a 

automedicação de AB são realidades transversais, revelando uma clara falha por parte dos 

profissionais de saúde enquanto autoridade 
[64] [65] [66]

. Os motivos mais comuns para a prescrição 

inadequada de AB são a incerteza no diagnóstico, a pressão exercida por parte do utente (comum 

também na sua dispensa em contexto de farmácia comunitária), e a exigência laboral a que o 

prescritor se dispõe, dificultando o seu rigor profissional 
[63]

. Simultaneamente existe uma falha de 

comunicação entre o profissional de saúde e o utente, pautada no não cumprimento da terapêutica 

pelo mesmo, e no desconhecimento geral que este detém em matéria de AB. Exemplo disso surge 

no utente que pretende a prescrição e/ou dispensa de AB para o tratamento de infeções víricas, 

para efeitos analgésicos, anti-inflamatórios ou como medida profilática na prevenção da doença 

[67]
. 

 

A indústria agropecuária é também responsável pelo atual panorama de RAM. Estes 

medicamentos são utilizados na indústria não só para o tratamento da infeção, como também 

como medida profilática e para estimularem o crescimento, o que à semelhança do descrito no 

parágrafo anterior contribui para o agravamento desta questão 
[61]

. Assim sendo, verificamos que 

mecanismos de resistência adquiridos por bactérias neste contexto, aliados à sua transmissão 
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entre hospedeiros e reservatórios ambientais, são determinantes no desenvolvimento e 

disseminação de espécies resistentes à antibioterapia 
[63]

. 
 

2.5 Panorama atual da resistência adquirida a antibioterapia 

No Estados Unidos, o Centre for Disease Control and Prevention (CDC) publicou um 

relatório em 2018 referente às maiores ameaças à saúde pública relativamente à RAM. Neste 

documento destaca como ameaças urgentes o aparecimento de Acinetobacter spp. resistente a 

carbapenemos, podendo causar pneumonia e infeções do trato urinário, Clostridium difficile 

multirresistente que provoca diarreia severa e colite, Enterobacteriaceae spp. resistentes a 

carbapenemos e Neisseria gonorrhoeae multirresistente, bactéria responsável pela gonorreia 
[68]

. 

Este relatório destaca ainda as bactérias Enterobacteriaceae spp. produtoras de β-lactamase de 

largo espetro, Enterococcus spp. resistente à vancomicina, Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina (MRSA), e Streptococcus pneumoniae, Tubercolosis spp., Campylobacter spp. e 

Pseudomonas aeruginosa multirresistentes 
[68]

.  

A nível europeu, o European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) publicou 

igualmente um relatório referente às maiores ameaças à saúde pública relativamente à resistência 

a antibióticos. Neste relatório destaca as bactérias Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter spp, especialmente nas suas resistências a 

carbapenemos 
[69]

. Este relatório refere ainda a estabilização do perfil de resistência de 

Streptococcus peumoniae 
[69]

. Relativamente a MRSA, a percentagem de casos reportados 

relativos à infeção por este agente patogénico tem vindo a diminuir, apesar de continuar a ser 

considerado importante neste contexto 
[69]

. No entanto, é descrita uma preocupação com a estirpe 

Enterococcus faecium resistente a vancomicina, que cada vez mais aparece reportada em casos 

clínicos 
[69]

. 
 

2.6 Impacto do uso e abuso de antibióticos 

 O uso indevido de AB manifesta-se como uma grande ameaça à saúde pública mundial. 

Doenças infeciosas associadas a agentes patogénicos resistentes podem manifestar-se não só 

em quadros clínicos severos, como também em elevados custos financeiros consequentes deste 

agravamento, associado a terapêuticas ineficazes.  

 De acordo com o CDC, mais de dois milhões de pessoas desenvolvem uma infeção 

associada a RAM nos Estados Unidos, das quais resultam num mínimo de vinte e três mil mortes 

[68]
.
 
No entanto, um estudo de revisão afirma falecerem anualmente setecentas mil pessoas no 

mundo inteiro derivado destas infeções, fazendo a previsão de dez milhões de mortes anuais 

consequentes das mesmas para o ano 2050 (Anexo VIII)
 [70]

.  

Na Europa é estimado gastarem-se mais de 9 mil milhões de euros anualmente para o 

tratamento destas infeções 
[71]

. Já nos Estados Unidos, essa estimativa passa para os 20 mil 

milhões de dólares, implicando uma perda de produtividade anual de 35 mil milhões de dólares 
[70]

. 
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Consequentemente, a nível global, existe a evidência de que RAM possam provocar o decréscimo 

do produto interno bruto anual em um ponto percentual, o que leva a uma maior diferença 

económica entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento 
[70]

. 
 

 Existem um conjunto de fatores que contribuem para os valores apresentados. As RAM 

podem levar a tratamentos ineficazes, prolongando a hospitalização, ou a tratamentos 

intrinsecamente dispendiosos, acarretando custos diretos, podendo inclusive levar à morte. Da 

mesma forma, surtos fruto de infeção nosocomial com agentes patogénicos resistentes podem 

levar a constrangimentos a nível da gestão hospitalar 
[72]

. Para além destes, existem também 

outros cenários de importância elevada. Uma RAM pode dificultar o uso de AB num cenário pós-

operatório, inviabilizando uma operação ou, por exemplo, um transplante de órgão 
[72]

. Outro 

cenário pode acontecer em doentes com cancro sujeitos a quimioterapia, que tendo o seu sistema 

imunitário comprometido faz com que a existência de RAM impeça a administração de AB para o 

tratamento de uma infeção 
[72]

.  

 Desta forma, é possível concluir que a necessidade de se abordarem RAM e, 

especificamente, o uso e abuso de AB, é da maior urgência, de modo a evitar cenários 

económicos e de saúde pública negros. 

2.7 Resposta nacional e internacional 

As infeções resistentes a medicamentos são um tema prioritário em saúde pública. Desta 

forma, tanto a nível nacional como internacional foram elaborados planos de ação no combate a 

estas infeções. 

A nível nacional, a DGS publicou em 2017 o “Programa de Prevenção e Controlo de 

Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos”. O objetivo deste programa passa por promover o 

uso correto destes fármacos, criando condições para uma redução das taxas de infeção relativas a 

resistência bacteriana. Para o efeito, ambiciona a coordenação a nível nacional que lhe permita 

uma vigilância epidemiológica das infeções associadas aos cuidados de saúde, ao consumo de 

AB, e ao aparecimento de resistências a estes fármacos 
[59]

.  

Internacionalmente, a OMS criou em 2016 o Grupo Ad hoc de Coordenação Interagências 

(IACG) para a Resistência Antimicrobiana, após a Reunião de Alto Nível das Nações Unidas sobre 

Resistência Antimicrobiana. Consequentemente, “O IACG reuniu parceiros de toda a Organização 

das Nações Unidas, organizações internacionais e especialistas em saúde humana, animal e 

vegetal, assim como dos sectores de produção alimentar, rações para animais, comércio, 

desenvolvimento e ambiente, tendo em vista a elaboração de uma matriz para a luta contra a 

resistência antimicrobiana”
 [74]

. Deste grupo resultou um relatório, publicado em abril de 2019, no 

qual é incentivada uma abordagem “Uma Só Saúde” como resposta à RAM. 

Esta abordagem exalta os planos nacionais de ação, como o publicado pela DGS, 

afirmando ser o cerne da abordagem multissectorial a este tema. Para tal, é fundamental o reforço 
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de medidas preventivas no controlo da infeção, assegurando condições de saneamento e higiene 

em instituições e comunidades, contribuindo para a minimização da transmissão de doenças e, 

consequentemente, de RAM não só no Homem, como também em animais, plantas, alimentos e 

no meio ambiente. De seguida, é crucial a regulação da prescrição e da dispensa de 

antimicrobianos, sendo pertinente a maior sensibilização de todos os envolvidos nesta equação. 

Depois, a suspensão imediata do uso de medicamentos presentes na “Lista de Agentes 

Antimicrobianos Criticamente Importantes da Mais Alta Prioridade”, publicada pela OMS, como 

promotores do crescimento na indústria agropecuária. No contexto em questão, torna-se ainda 

relevante o investimento na inovação de novos medicamentos e meios de diagnóstico, assim 

como métodos ecológicos de tratamento de resíduos. Por fim, o reforço da liderança e da 

responsabilização de todos os responsáveis na aplicação desta abordagem, cimentada na 

colaboração em todos os sectores envolvidos na mesma. 
[74]

 

2.8 Caracterização do panfleto 

 O panfleto realizado em contexto de projeto de estágio tinha como objetivo a educação 

dos utentes da FC sobre o tema “Uso e Abuso de Antibióticos”. Como tal, neste panfleto 

desdobrável apresentei algumas informações relativamente a estes medicamentos, focando-me 

no esclarecimento de questões que ao longo do estágio me apercebi serem dúvidas comuns a 

alguns utentes. Pelo enquadramento sociodemográfico da FC optei por colocar somente a 

informação que considerei essencial, recorrendo a uma linguagem facilmente inteligível. 

Primeiramente, optei por elucidar o leitor no que são os antibióticos, para que servem, em 

que situações são prescritos e quem tem autoridade para a sua prescrição e dispensa. Apercebi-

me ao longo do meu estágio que muitos utentes não sabem verdadeiramente a utilidade dos 

antibióticos, considerando esta abordagem pertinente. 

De seguida, o panfleto esclarece a importância do cumprimento da antibioterapia, 

incentivando o cumprimento da mesma e de todas as recomendações dadas aquando da sua 

prescrição e dispensa. Consequentemente, alerta para o perigo inerente ao uso irresponsável do 

antibiótico, nomeadamente por ser um fator crítico ao surgimento de RAM. 

Considerei igualmente importante descrever formas de prevenir infeções bacterianas. 

Assim sendo, incentivo o leitor a bons hábitos de higiene, a ter uma alimentação equilibrada e de, 

acima de tudo, ter um estilo de vida saudável. 

O panfleto realizado em contexto de estágio está presente no Anexo IX.  

2.9 Resultados 

 O panfleto “Uso e Abuso de Antibióticos” foi distribuído na FC entre a primeira e a segunda 

semana de agosto. No total foram impressos 50 exemplares, tendo sido todos distribuídos pelos 

utentes da farmácia, ao serem colocados nos sacos destinados aos medicamentos dispensados 
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para os mesmos. Obtive feedback por parte de dois utentes na semana seguinte, um afirmando ter 

descrito informação útil, outro questionando a veracidade do mesmo.  

No entanto, pelo facto de terem sido distribuídos no período final do meu estágio, 

considero não ter tido tempo suficiente para avaliar o real impacto deste panfleto nos utentes da 

FC. 

2.10 Conclusão  

 No cômputo geral acredito ter contribuído para a circulação de informação neste tema, 

objetivo esse presente no “Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos” da DGS, ao reflexo da abordagem “Uma Só Saúde” sugerida pela OMS.  

 Acredito, da mesma forma, que a existência de um questionário sobre este tema, 

relativamente à experiência do utente com antibióticos, dar-me-ia uma perceção mais 

fundamentada dos utentes da FC. Associado a este questionário poderia ter sido feito um estudo 

sobre uso e abuso de antibióticos.  

Relativamente a perspetivas futuras, tanto eu como a FC possuímos o documento original 

editável deste mesmo panfleto, possibilitando a sua nova impressão, a atualização do mesmo ou, 

inclusive, a utilização deste modelo para a criação de panfletos com outra informação. Da mesma 

forma, é relevante a elaboração do questionário e do estudo mencionados no parágrafo anterior. 
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Considerações Finais 

 O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto termina com a realização deste estágio profissionalizante. Apesar 

de ser intimidante para qualquer estudante deste ciclo de estudos, o estágio em farmácia 

comunitária contribuiu não só para a minha formação profissional, mas também pessoal. 

Esta área genuinamente despertou o meu interesse enquanto estudante e estou 

imensamente grato por ter experienciado algo tão inspirador nos poucos meses que 

estagiei. Acredito que levarei a Rua do Heroísmo e as suas gentes comigo para o resto 

do meu futuro enquanto farmacêutico. 

 As atividades que desenvolvi nestes quatro meses prepararam-me para a 

exigência que o futuro enquanto profissional de saúde acarreta. Apesar de a Faculdade 

de Farmácia mo ter ensinado, nos primeiros momentos na Farmácia Cameira apercebi-

me da importância do conhecimento e do rigor profissional, não esquecendo a 

capacidade de adaptação. Estes três fatores acompanharam-me diariamente nestes 

últimos meses. 

 Por fim, os projetos que desenvolvi permitiram-me observar a consequência direta 

que o meu trabalho pode ter na comunidade. O ciclo de formações sobre demência, para 

além de toda a pesquisa a que me obrigaram, educando-me no assunto, permitiu 

também a partilha de conhecimentos e experiências por parte dos formandos. Como tal, 

nunca imaginei que este projeto pudesse ser tão enriquecedor. Da mesma forma, o 

projeto sobre Uso e Abuso de Antibióticos surge da postura que um farmacêutico, 

enquanto autoridade de saúde, tem de assumir: a de ouvir, educar e aconselhar o utente 

com o máximo rigor possíveis. 

 Pelas atividades e projetos que desenvolvi neste estágio, acredito ter cumprido os 

objetivos propostos pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 
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Anexos 

Anexo I – Certificação de formações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 - Certificado "Farmácia e o Aconselhamento à Mulher em Atendimento" 

Figura 1 - Certificado "1º Curso Uriage" 
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Anexo II – Causas reversíveis e irreversíveis de demência 

Tabela 3 - Potenciais causas reversíveis de demência. Adaptado de “Clinical Practice Guidelines 

for Management of Dementia”(Shaji et al., 2018) 

Potenciais causas reversíveis de demência 

Depressão 

Indução por medicação (sobretudo drogas com atividade anticolinérgica) 

Distúrbios metabólicos 

Distúrbios da tiroide (sobretudo hipotiroidismo) 

Défice de vitamina B12 

Défice de tiamina 

Doença crónica (p.e. falência renal ou hepática, tumores) 

Distúrbios gastrointestinais 

 Doença de Whipple 

 Défice de vitamina E 

 Pelagra 

Lesões cerebrais estruturais 

 Hematoma subdural 

 Tumor 

 Hidrocefalia 

Infeções 

 Neurosífilis 

 SIDA 
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Tabela 4 - Subtipos comuns de demências irreversíveis. Adaptado de “Clinical Practice Guidelines 

for Management of Dementia”(Shaji et al., 2018) 

Subtipo de 

demência 
Características clínicas Neuropatologia 

Proporção 

em casos de 

demência 

Doença de 

Alzheimer 

 Défice de memória 

 Apatia 

 Início gradual de depressão 

 Amilóide cortical 

 Placas e 

emaranhados 

neurofibrilares 

50-75% 

Demência 

Vascular 

 Similar à doença de 

Alzheimer com memória 

menos afetada, flutuações 

de humor e fraqueza física 

de progressão (andamento) 

 Doença 

cerebrovascular, 

enfartes cerebrais 

em regiões críticas 

ou em várias regiões 

cerebrais 

20-30% 

Demência com 

corpos de 

Lewy 

 Flutuação marcada da 

capacidade cognitiva 

 Alucinações visuais 

 Parkinsionismo (tremor e 

rigidez) 

 Corpos de Lewy 

corticais (α – 

sinucleína) 

< 5% 

Demência 

frontotemporal 

 Alterações de personalidade 

 Mudanças de humor 

 Desinibição e dificuldade na 

linguagem 

 Sem fisiopatologia 

única – danos 

limitados aos lobos 

frontal e temporal 

nos estádios iniciais 

5-10 % 
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Anexo III – Fatores de risco para a demência 

 

 

Figura 3 - Fatores de risco para a síndrome demencial. Adaptado de “Dementia prevention, 

intervention, and care” (Livingston et al., 2017) 
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Anexo IV – Formação “Prevenir e Lidar com a Demência” 
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Anexo V – Formação “Enquadramento da Demência na perspetiva do cuidador” 
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Anexo VI – Formação “Relação entre Demência e Saúde das Populações” 
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Anexo VII – Inquérito de avaliação à qualidade das formações 

Figura 4 - Inquérito de avaliação à qualidade das formações 

 

Tabela 5 - Resultados do inquérito "Enquadramento da Demência na perspetiva do Cuidador" 

 a b c d e f g h i j k Total 1 Total 2 TOTAL 

Q
u

e
s

tõ
e

s
 

A1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

220/220 

670/670 
↔ 20,0 

A2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

A3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

A4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

B5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

275/275 

B6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

B7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

B8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

B9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

C10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

175/175 C11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

C12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

Recomenda Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

D 
c "Vir mais vezes partilhar o seu conhecimento" 

j "Excelente, obrigada" 
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Tabela 6 - Resultados do inquérito "Relação entre Demência e Saúde das Populações" 

  a b c d e Total 1 Total 2 TOTAL 

Q
u

e
s
tõ

e
s

 

A1 5 5 5 5 5 25 

98/100 

296/300 
↔ 19,7 

A2 5 5 5 5 5 25 

A3 5 5 5 5 5 25 

A4 5 5 4 5 4 23 

B5 5 5 5 5 5 25 

124/125 

B6 5 5 5 5 5 25 

B7 5 5 5 5 5 25 

B8 5 5 5 5 5 25 

B9 5 5 4 5 5 24 

C10 5 5 5 5 5 25 

74/75 C11 5 5 5 5 5 25 

C12 5 5 4 5 5 24 

Recomenda Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

D 

b "Escolha de outros temas igualmente pertinentes" 

c "Ser mais sucinto" 

d "Parabéns foi muito bom" 
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Anexo VIII – Previsão da mortalidade associada a RAM em 2050 

Tabela 7 - Previsão de diferentes mortalidades para 2050. Adaptado de Antimicrobial resistance: 

tackling a crisis for the health and wealth of nations (O’Neill, J. 2014) 

Acidentes de viação 1.2 milhões 

Cancro 8.2 milhões 

Cólera 120 000 

Diabetes 1.5 milhões 

Diarreia aguda 1.4 milhões 

Rubéola 130 000 

Tétano 60 000 

Resistência antimicrobiana 10 milhões 

 

 

Tabela 8 - Previsão da mortalidade causada por RAM em 2050. Adaptado de Antimicrobial 

resistance: tackling a crisis for the health and wealth of nations (O’Neill, J. 2014) 

África 4 150 000 

América Latina 392 000 

América do Norte 317 000 

Ásia 4 730 000 

Europa 390 000 

Oceânia 22 000 

Total 10 001 000 
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Anexo IX – Panfleto sobre Uso e Abuso de Antibióticos 

 

Figura 5 - Frente do panfleto "Uso e Abuso de Antibióticos" 

 

Figura 6 - Verso do panfleto "Uso e Abuso de Antibióticos”
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Introdução 

 Em contexto hospitalar, os Serviços Farmacêuticos são absolutamente imprescindíveis ao 

funcionamento de qualquer hospital, sendo eles que garantem a medicação adequada ao utente. 

Para além disso é também devido à ação dos Serviços Farmacêuticos que a informação relevante 

respeitante ao medicamento é transmitida, a fim de que seja assegurada em todas as instâncias a 

segurança e a qualidade do tratamento a que cada doente é sujeito, promovendo o uso racional 

do mesmo, tanto por parte do doente como dos demais profissionais de saúde. Desta forma, o 

farmacêutico desempenha um papel fundamental, visto estar presente em todas as etapas do 

circuito do medicamento. Para além disso, o farmacêutico deve ser parte ativa e integrante, no que 

à vigilância da terapêutica de cada utente do hospital diz respeito, decidindo em conjunto com os 

demais profissionais de saúde, quais as estratégias terapêuticas que melhor se adequam em cada 

caso.  

 O meu Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar teve o seu início a 1 de março 

de 2019 e durou até 30 de abril de 2019, tendo lugar nos Serviços Farmacêuticos do Centro 

Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro – Unidade de Vila Real. O presente relatório tem como 

objetivo não só a descrição das atividades levadas a cabo pelos Serviços Farmacêuticos acima 

referidos, como também as atividades realizadas por mim ao longo do período supracitado. 
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Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (CHTMAD) é composto por 

cinco unidades hospitalares, sendo elas o Hospital de São Pedro, em Vila Real, no qual se 

encontra a sua sede social, o Hospital Distrital de Chaves, em Chaves, o Hospital de Proximidade 

de Lamego, em Lamego, o Hospital D. Luiz I, no Peso da Régua e a Unidade de Cuidados 

Paliativos em Vila Pouca de Aguiar. É importante lembrar que o Hospital D. Luiz I se encontra 

encerrado desde 2016 
[1]

. 

 O CHTMAD, EPE está incluído na Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, cuja 

área de influência direta conta com perto de 300.000 habitantes. A sua área de influência estende-

se ainda, para algumas valências, à parte norte do distrito de Vila Real, à zona norte do distrito de 

Viseu, à zona sul do distrito de Bragança e à parte mais a leste do distrito do Porto. Isto faz com 

que no conjunto destas duas parcelas, a ARS do Norte sirva perto de 500.000 habitantes (Anexo I) 

[2]
. 

 A Unidade Hospitalar de Vila Real em específico encontra-se circunscrita a uma área de 

120.000 m
2
, contando com um edifício hospitalar monobloco com 9 pisos e mais 8 pavilhões 

anexos. Para além destes edifícios, é importante ainda salientar a construção recente do Centro 

Oncológico, da nova Urgência Geral, Urgência Pediátrica, Unidade de Cuidados Intensivos 

Polivalentes (UCIP) e Unidade de Cuidados Intensivos Coronários (UCIC) (Anexo II) 
[3]

. 

 O Conselho de Administração (CA) é o órgão que está responsável pelo 

supervisionamento e pela gestão do CHTMAD, sendo este composto por um presidente, um 

diretor clínico, um enfermeiro diretor e dois vogais executivos. O CA tem ainda o apoio de várias 

comissões de apoio técnico, devendo destacar-se a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 

[4]
. 

1. Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

 De acordo com o Decreto-Lei nº 44/204, de 2 de fevereiro de 1962, os serviços 

farmacêuticos hospitalares (SFH) são departamentos que possuem autonomia técnica, sem 

prejuízo por estarem sujeitos às orientações gerais dos órgãos da administração. É pelos SFH que 

são colocadas em prática as atividades de Farmácia Hospitalar, ou seja, “o conjunto de atividades 

farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas 

funções de assistência que pertencem a esses organismos e serviços a promover a ação de 

investigação científica e de ensino que lhes couber”. Desta forma, no hospital os SFH devem 

certificar-se em relação à terapêutica farmacológica aos doentes, bem como a eficácia e a 

segurança dos medicamentos. Os SFH devem ainda incorporar as equipas de cuidados de saúde 

e participar na promoção de ações de ensino e de investigação científica 
[5] [6]

. 

 No que diz respeito à direção dos SFH, esta deve ser assegurada impreterivelmente por 

um farmacêutico hospitalar 
[5]

. Em relação ao CHTMAD a responsável pelos SFH é atualmente a 

Dra. Almerinda Alves. 
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 O manual das Boas Práticas da Farmácia Hospitalar e o Decreto-Lei nº 44/204 enumeram 

os encargos dos SFH, contando-se entre eles a gestão de medicamentos e de outros produtos 

farmacêuticos (como dispositivos médicos por exemplo), no que concerne à sua seleção, 

aquisição, armazenamento e distribuição; a gestão dos medicamentos que ainda se encontram em 

fase experimental e dos respetivos dispositivos para a sua administração e a implementação e 

monitorização da política de medicamentos, patente no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) e pela CFT. Outras funções desempenhadas pelos SFH incluem a 

participação, com a integração de Comissões Técnicas [como por exemplo o Programa Nacional 

de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos (PPCIRA)], a realização 

de protocolos de Nutrição Parentérica e de protocolos terapêuticos, a produção de medicamentos, 

a análise de matérias primas e de produtos acabados e a integração com participação ativa em 

Farmácia Clínica, Farmacovigilância, Farmacocinética e ensaios clínicos, tendo ainda em atenção 

que devem ministrar Cuidados Farmacêuticos, com um papel importante no fornecimento de 

informação no que diz respeito a medicamentos e demais produtos de saúde 
[5] [6]

. 

 No caso particular dos Serviços Farmacêuticos da Unidade de Vila Real, existem neste 

momento 9 farmacêuticos, 8 Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), 3 

Assistentes Técnicos (AT) e 5 Assistentes Operacionais (OP), perfazendo na totalidade 25 

colaboradores a trabalhar nesta Unidade. Em relação ao espaço físico, este encontra-se no piso 1 

do Edifício F da Unidade de Vila Real, o qual se encontra aberto para o exterior, não só para que 

haja a possibilidade de serem feitas as descargas dos fornecedores, como também para que haja 

o acesso facilitado dos utentes de Ambulatório. O espaço interior encontra-se dividido em 

gabinetes destinados aos farmacêuticos, TSDT, administrativos e direção, sala do Centro de 

Informação Médica (CIM), zona do ambulatório, vestiário, laboratório, área de distribuição, 

armazém, zona de reembalamento, zona de receção e conferência de encomendas, armazém de 

injetáveis de grande volume e armazém de produtos inflamáveis (Anexo III). Todas estas divisões 

estão fisicamente interligadas entre si, exceto a zona de injetáveis de grande volume. À parte 

destas divisões encontra-se a Unidade Central de Preparação de Citotóxicos (UCPC), localizada 

no edifício da oncologia, onde funciona a farmácia de ambulatório destinada apenas aos doentes 

oncológicos (Anexo IV). A razão desta separação prende-se com a comodidade que a 

proximidade entre o serviço de oncologia e a farmácia de ambulatório apresenta para os doentes 

que frequentam esse serviço. 

 O horário de funcionamento dos SF da Unidade de Vila Real é entre as 9h00 e as 19h00 

nos dias úteis, com um farmacêutico de prevenção entre as 19h00 e as 00h00 nesses mesmos 

dias. Aos sábados, domingos e feriados existe também um farmacêutico de prevenção no horário 

compreendido entre as 9h00 e as 00h00. 

 Importa ainda referir que os SF do CHTMAD são certificados pela Norma International 

Standard Organization (ISO) 9001:2008 desde 2010, sendo atualizada mais tarde para a norma 

ISO 9001:2015, a qual faz com que seja possível colocar em prática um Sistema de Controlo de 

Qualidade, com o intuito de tornar mais eficaz a gestão da qualidade dos medicamentos. Para 
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isso, os princípios e procedimentos que devem ser utilizados estão explícitos no Manual de 

Qualidade 
[7]

. 

2. Código Hospitalar Nacional do Medicamento 

 O Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM) trata-se de um sistema de 

codificação que é atribuído pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde – 

INFARMED aos medicamentos que possuam a Autorização de Introdução no Mercado (AIM), 

Autorização de Utilização Especial (AUE), Autorização de Importação Paralela (AIP) e Autorização 

de Utilização Excecional (AEX) (Anexo V), sendo aplicado, com caracter obrigatório a todos os 

medicamentos que sejam utilizados no meio hospitalar e demais serviços incluídos no Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), havendo assim a hipótese de tornar uniforme a informação que se 

prende com os medicamentos usados no SNS. Este sistema possibilita ainda que os hospitais 

tenham acesso a informação importante na prática da farmácia hospitalar de uma forma rápida e 

eficaz. O referido código teve a sua criação ao abrigo da Portaria nº155/2007, de 31 de janeiro 
[8] 

[9]
. 

3. Ciclo do Medicamento e do Produto Farmacêutico 

3.1 Gestão Hospitalar de Armazém e de Farmácia 

Os SFH têm como função garantir o bom uso dos medicamentos, bem como a sua 

dispensa aos utentes do hospital nas melhores condições possíveis. No caso dos SF do 

CHTMAD, essa gestão é feita informaticamente, utilizando um software que dá pelo nome de 

GHAF – Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia, marca da ST+I – Serviços Técnicos de 

Informática, Unipessoal, Lda. Esse sistema permite que seja feita a gestão de todas as atividades 

dos SF do CHTMAD, sendo exemplo dessas mesmas atividades todo o processo de compra bem 

como da gestão de inventário, abrangendo a realização de encomendas, as requisições ou até a 

verificação das quantidades existentes no inventário em tempo real. Através do GHAF é também 

possível proceder à validação das prescrições médicas, quer em regime de ambulatório, quer em 

regime de internamento. É ainda através deste sistema que é possível ter acesso ao historial de 

cada paciente, relativamente às terapêuticas a que foram sujeitos e às suas patologias, podendo 

também ser consultado de forma muito prática os preços dos medicamentos e os que custos por 

estes representados, em relação a cada doente em específico. O registo para puder aceder a este 

sistema é realizado por farmacêuticos, TSDT e AT, por intermédio de um código de utilizador e 

respetiva palavra-passe. Porém, existem restrições em relação às áreas do sistema a que cada 

uma das classes profissionais existentes nos SF pode aceder. A manutenção deste sistema é 

levada a cabo pelo Serviço de Informática e Telecomunicações. 

 No decorrer do meu estágio fui sendo instruído em relação ao modo de utilização deste 

sistema, percebendo assim a influência e as potencialidades que este tinha no desempenho das 

mais variadas tarefas levadas a cabo pelos SF do hospital. No final do meu estágio conseguia 
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realizar todas as tarefas necessárias de forma autónoma, percebendo como eram realizadas, a 

título de exemplo débitos de medicação e validações de prescrição. De referir ainda que foi-me 

mostrado como se usava o sistema para abrir concursos de compra de medicação e como eram 

criados os rótulos dos medicamentos citotóxicos. 

3.2 Aquisição dos Produtos Farmacêuticos 

 A escolha dos produtos farmacêuticos adquiridos pelo CHTMAD é responsabilidade a Dra. 

Almerinda Alves, Diretora Técnica (DT) dos SF. Essa escolha é feita com base nas necessidades 

dos doentes do centro hospitalar em termos terapêuticos e no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM).  

 A Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT) tem a função de elaborar e 

atualizar o FHNM, incluindo ou excluído medicamentos. A CNFT foi criada ao abrigo do nº7 do 

artigo 8º do Decreto-Lei nº46/2012, de 24 de fevereiro. Atendendo ao Despacho nº2061-C/2013, 

de 1 de fevereiro, compete ainda ao CNFT averiguar acerca do uso de medicamentos que não se 

encontrem abrangidos pelo formulário, por intermédio do feedback dado pelas CFT dos hospitais 

pertencentes ao SNS e das Administrações Regionais de Saúde, que efetuam a seleção dos 

medicamentos a incluir na adenda do FHNM, com base naquilo que os doentes necessitam a nível 

terapêutico, e que não se encontra patente no FHNM, na melhoria que pode haver na qualidade 

de vida dos doentes e em termos de relação fármaco-económica 
[10] [11]

 (Anexo V). 

 No CHTMAD, é o Sistema de Aprovisionamento, em conjunto com os SF que escolhem os 

produtos farmacêuticos, levando em conta o consumo anual previsto. A listagem dos produtos 

farmacêuticos a adquirir é feita pelos Diretores de cada serviço em particular e pela DT dos SF. 

Em seguida, essa listagem é entregue ao Conselho de Administração, que por sua vez irá 

proceder à sua avaliação. Para proceder à seleção dos produtos farmacêuticos é necessário ter 

em linha de conta alguns parâmetros para além da previsão anual dos consumos. Entre esses 

parâmetros contam-se os Pontos de Encomenda, o qual fornece uma previsão sobre o momento 

em que deverá ser feita a encomenda, devendo ter em linha de conta a informação referente ao 

consumo dos últimos meses, os produtos abaixo dos Pontos de Encomenda, a deteção de faltas 

dos colaboradores, os pontos de alerta, propostas que sejam feitas ou informação pedida aos 

laboratórios, como por exemplo um medicamento poder ser fornecido em unidose. 

 O Sistema de Aprovisionamento em conjunto com a DT dos SF e, depois da aprovação 

pelo Conselho de Administração, realizam um Caderno de Encargos, o qual contém as 

informações importantes sobre os processos de compra, como parâmetros de escolha e de 

desempate na escolha do fornecedor, em relação a um dado produto farmacêutico. Esse Caderno 

de Encargos vai fazer com que se coloque em marcha todo o processo de compra. A partir daqui é 

aberto um Concurso Público, e os fornecedores que estejam interessados irão apresentar as suas 

propostas para vender um determinado produto farmacêutico, tendo em atenção as cláusulas 

colocadas. Em seguida, as propostas recebidas devem ser analisadas por júri de 3 elementos, que 

poderá ser constituído por farmacêuticos, médicos ou enfermeiros. A proposta que tiver 
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correspondência com os critérios estipulados e que tiver melhor relação custo/benefício será a 

escolhida, e em seguida esta proposta de adjudicação final será submetida ao Conselho de 

Administração, para que este a possa aprovar, sendo depois a mesma introduzida no sistema 

informático, havendo assim a aquisição do produto. Visto que estes processos de compra se 

baseiam sobretudo em previsões ou estimativas, poderá acontecer o aparecimento de 

necessidades não contempladas nestes processos. Nessa eventualidade, a aquisição adicional 

pode ser realizada por “Ajuste Direto”, sendo necessário para tal que o produto pretendido faça 

parte do catálogo da Administração Central do Sistema de Saúde. Dessa forma, o fornecedor que 

apresentar as condições comercias mais proveitosas e que não tenha uma avaliação negativa, 

será contactado. Em ocasiões de maior urgência, em que haja, a título de exemplo, uma rutura de 

stock, os SF do CHTMAD, tem a possibilidade de solicitar o produto em falta junto de outros 

Centros Hospitalares. 

 No caso de fármacos como as Benzodiazepinas, os Psicotrópicos e os Estupefacientes, 

existem normas próprias no que diz respeito à sua aquisição. Para tal, é impreterível que a DT dos 

SF preencha um documento específico, o qual está patente no Anexo VII da Portaria nº 981/98, de 

8 de junho e que deverá ser enviado ao fornecedor em conjunto com a nota de encomenda 

original 
[12]

. 

 Há ainda situações em que estão presentes nos protocolos terapêuticos medicamentos 

que não estão no FHNM. Nestas instâncias, faz-se chegar um pedido de introdução do 

medicamento ao CFT (Anexo V). Este pedido deve ser realizado e/ou validado pelo Diretor de 

Serviço que pretenda a sua utilização, cabendo ao CFT reunir, emitindo um parecer acerca deste 

medicamento. Em caso de aprovação, é feito o envio da ata da reunião ao Conselho de 

Administração, para que se possa proceder à homologação e conceder a autorização de compra 

do medicamento em questão. 

3.3 Receção e Confirmação de Produtos 

 O ato de receber e conferir os produtos farmacêuticos e realizada por um AO e/ou por um 

TSDT, com exceção no caso de psicotrópicos, estupefacientes, benzodiazepinas, medicamentos 

para ensaios clínicos e hemoderivados. Estes apenas podem ser rececionados e conferidos por 

um farmacêutico. É importante notar que junto com a encomenda é enviada uma Guia de 

Remessa ou Fatura pelo fornecedor, que irão servir para a verificação das qualitativa, quantitativa 

e administrativa dos produtos. Neste processo é verificado o número de unidades do produto em 

questão, o prazo de validade, o lote, o estado em que a embalagem do produto chegou e o 

acondicionamento (correto ou não) de determinados medicamentos como os de frio ou os 

inflamáveis, por exemplo. Na eventualidade de ser encontrado algum produto que não se encontre 

em conformidade com o desejado, o colaborador deverá fazer o seu registo num documento 

específico para o efeito e entrar em contacto com o fornecedor para que possa ser feita a 

notificação do ocorrido. 
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 Para medicamentos como hemoderivados, medicamentos manipulados e vacinas há 

necessidade de documentos adicionais, de que são exemplo os certificados de libertação do lote, 

a fim que de que os SF os possam utilizar. Nos hemoderivados em especial, é preciso que seja 

enviado pelo fornecedor o boletim de análise e o certificado de libertação do lote ou Certificado de 

Autorização de Utilização de Lotes (CAUL), com a devida aprovação do INFARMED. Todos os 

medicamentos que necessitam de um boletim de libertação de lote para o seu uso, devem ser 

conferidos por um farmacêutico, de forma obrigatória 
[7]

. 

 Os medicamentos citotóxicos em específico carecem de uma identificação como 

“Citotóxico” e “Biohazard” através do rótulo. No momento do transporte para UCPC, estes 

medicamentos seguem em malas específicas, que deverão estar identificadas do mesmo modo, 

estando separadas dos demais produtos farmacêuticos. 

 Ao conferir as encomendas, as faturas ou guias de remessa são assinadas e datadas pelo 

colaborador que fez a conferência, sendo em seguida introduzidos no sistema informático os 

dados respeitantes a quantidades, lotes, preços, prazos de validade e número da fatura ou guia de 

remessa da encomenda por um AT. 

3.4 Armazenamento e Conferência dos Prazos de Validade 

Os produtos farmacêuticos e os dispositivos médicos devem ser armazenados 

corretamente, a fim de que se possam garantir as condições ideias em termos de temperatura, 

humidade, luz e espaço.  

No caso dos SF da Unidade de Vila Real do CHTMAD, o armazenamento dos produtos é 

realizado tendo em linha de conta alguns fatores como sejam a tipologia de produto, o seu volume, 

se requer ou não condições especiais de armazenamento e o ritmo a que o produto é escoado. 

Para este efeito, e atendendo a essas variantes, os locais de armazenamento são o Armazém 

Geral, no qual se encontra a maior parte dos medicamentos, o Armazém de Injetáveis de Grande 

Volume, o Armazém de Produtos Inflamáveis (Anexo I), o Armazém de Produtos Citostáticos, que 

se encontra na UCPC, os frigoríficos, onde os medicamentos que necessitam de frio são 

armazenados, e cuja temperatura e humidade são controladas, os cofres que possuem fechaduras 

de segurança e que se destinam a armazenar psicotrópicos, estupefacientes, benzodiazepinas, 

hemoderivados, medicamentos utilizados em ensaios clínicos e medicamentos contra a Hepatite 

C, o Kardex
®
 que funciona simultaneamente para a dispensa de medicamentos e áreas 

destinadas a produtos de nutrição e matérias de penso (Anexo I). Nestes locais de 

armazenamento, os produtos farmacêuticos estão por ordem alfabética da sua Denominação 

Comum Internacional (DCI) e identificados com etiquetas que têm inscrita a DCI, a forma 

farmacêutica, a dose e o código. Na eventualidade de o mesmo medicamento se apresentar em 

várias doses, os rótulos apresentam cores diferentes entre si. Assim, a cor vermelha corresponde 

à dose mais elevada do medicamento, a cor verde ou a cor azul correspondem às doses 

intermédias e a cor branca representa a dose baixa. 
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A ordem pela qual se armazenam os diferentes produtos farmacêuticos obedece também 

aos princípios First Expired First Out (FEFO) e First In First Out (FIFO). A primeira dita que os 

produtos com o prazo de validade mais curto em relação à presente data serão os primeiro a sair, 

e a segunda diz respeito à dispensa do produto que se encontra armazenado há mais tempo deve 

ser o primeiro a sair. 

É importante também referir que os medicamento Look Alike Sound Alike (LASA), são 

medicamentos cuja sonoridade do DCI e a sua aparência são muito semelhantes entre si, e que 

por isso devem ter uma etiqueta com o termo “LASA”. Já as soluções concentradas de eletrólitos 

devem ter um rótulo em que se possa ler “Deve ser diluído”. 

4. Produção e Controlo dos Medicamentos 

 A tecnologia farmacêutica, é o ramo científico que se encarrega de estudar a formulação e 

a preparação de medicamentos que sejam seguros e eficazes. Aplicando este conceito aos SFH, 

esta pode ser entendida como o setor que tem a tarefa de preparar as formulações de 

medicamentos de que o hospital carece, e que não é possível encontrar no mercado, visto que 

uma parte considerável dos medicamentos comercializados não são adequados para o tratamento 

de doentes com necessidades terapêuticas específicas, que pedem condições de manipulação 

especiais, que têm necessidade de condições especiais de manipulação ou que deverão ser 

sujeitos a operações de reembalagem, a fim de que seja garantida a sua correta utilização 
[13] [14]

. 

 Para que se possam preparar formas farmacêuticas estéreis e não estéreis devem 

cumprir-se as normas legais em vigor, bem como as boas práticas de fabrico presentes na 

farmacopeia portuguesa e na farmacopeia europeia, Deverão deste modo ser feitos manuais de 

procedimentos, com o intuito de garantir a qualidade dos processos da preparação, bem como a 

qualidade das matérias-primas usadas e da avaliação de risco de cada preparação 
[14]

. Tanto a 

prescrição como a manipulação de medicamentos manipulados estão sujeitas às tramitações 

explícitas no Decreto-Lei nº95/2004 de 22 de abril, encontrando-se ao abrigo da Portaria 

nº594/2004 de 2 de junho, aprovando esta as “Boas Práticas a Observar na Preparação de 

Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar” 
[15] [16]

.  

 A prescrição de medicamentos manipulados não ocorre com muita frequência e como tal, 

os SF do CHTMAD recorrem à Farmácia Lordelo nesta vertente, adquirindo junto desta farmácia 

grande parte destes produtos farmacêuticos (Anexo VI). 

 A produção de medicamentos manipulados, no caso da Unidade de Vila Real do 

CHTMAD, foca-se sobretudo na Preparação de Formas Farmacêuticas Estéreis e na Preparação 

de Formas Farmacêuticas Não Estéreis. 

4.1 Preparação de Formas Farmacêuticas Estéreis 

 Para preparar formas farmacêuticas estéreis são necessárias condições de esterilidade e 

assepsia que garantam o mínimo de contaminação biológica, bem como a inexistência em relação 
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a pirogénios. Deste modo, estas preparações devem ser levadas a cabo em áreas limpas e em 

que os colaboradores e os materiais entrem por antecâmaras 
[11]

. 

4.1.1 Preparação de Citotóxicos 

 Os Medicamentos Citotóxicos ou Citostáticos são as únicas formas farmacêuticas estéreis 

a ser produzidas nos SF do CHTMAD – Unidade de Vila Real. Essa preparação é levada a cabo 

na UCPC, produzindo esta a medicação para o Internamento da Unidade de Oncologia da 

Unidade de Vila Real. A UCPC produz ainda a medicação para o Hospital de Dia e para a Unidade 

Hospitalar de Macedo de Cavaleiros, pertencente ao Centro Hospitalar do Nordestes, EPE, sendo 

os medicamentos enviados três dias por semana para essa Unidade. São também preparados 

medicamentos biológicos de administração intravenosa para os serviços de Reumatologia e de 

Gastroenterologia e para a Medicina das Doenças Auto-Imunes.  A UCPC possui uma sala limpa 

com vista à preparação de Citostáticos pertencentes à Classe A, a qual se encontra equipada com 

uma Câmara de Fluxo Laminar de Segurança Biológica (CFLSB), de Classe II, Tipo B, com fluxo 

de ar unidirecional com velocidade constante, e um filtro High Efficiancy Particle Air (HEPA), com a 

capacidade de fazer a retenção de 99,97% das partículas que tenham um diâmetro maior do que 

0,3 µm, o que irá garantir um ambiente asséptico (Anexo IV). A CFLSB encontra-se ligada em 

permanência para que seja evitado ao máximo o aparecimento dos aerossóis. Para ter a certeza 

da qualidade dos Medicamentos Citostáticos no que à esterilidade e à assepsia diz respeito, o 

acesso à câmara é efetuado mediante o estipulado no Manual de Farmácia Hospitalar. Com efeito, 

a câmara é precedida de uma antecâmara de passagem obrigatória onde está o material de 

proteção que irá ser usado durante a preparação 
[7] [11] [17]

. A sala na qual se realiza a preparação 

de cistostáticos é limpa com álcool a 70% antes de se proceder à produção de fármacos e após a 

mesma, sendo o controlo microbiológico do material, ambiente e operadores realizado 

semanalmente na UCPC. 

 A passagem do material e das matérias-primas, do exterior para o interior da câmara, é 

feita por uma janela de dupla porta que tem um sistema de duplo encravamento. Isto permite que 

a pressão se mantenha negativa no interior da sala. A preparação dos medicamentos citostáticos 

está a cargo de dois TSDT, em que um deles será o operador e outro prestará apoio ao operador. 

Esta preparação é feita com a supervisão de um farmacêutico que está no exterior da sala de 

preparação. 

 Para que se dê início à preparação de citostáticos é imprescindível que haja uma 

prescrição médica, ondem constem informações relativas à dose dos diferentes citostáticos, ao 

tempo previsto de perfusão, ao solvente utilizado para a diluição e ao seu volume, à via de 

administração, à condição médica diagnosticada, às informações que dizem respeito ao doente e 

aos fármacos adjuvantes do ciclo de quimioterapia (por exemplo antieméticos) 
[7]

. 

 Para que o ciclo de quimioterapia seja realizado, é necessário um parecer positivo por 

parte do médico responsável, fazendo chegar em seguida a prescrição médica aos SF da UCPC 

através de um AO. Em conjunto com essa mesma prescrição é enviada um autocolante 
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identificativo do paciente. Esse autocolante é colocado no Livro de Registos, fazendo assim a 

correspondência entre o doente que será sujeito ao tratamento e os fármacos a serem 

dispensados. O farmacêutico deve então fazer a análise da prescrição e confirmá-la se for esse o 

caso, de forma concordante com o protocolo em vigor. A preparação dos medicamentos 

citostáticos na Unidade de Vila Real é feita por volumetria, sendo necessário que durante a análise 

do ciclo de quimioterapia, seja tida em atenção os cálculos necessários para a diluição ou para a 

reconstituição dos fármacos, os quais são feitos na grande maioria das vezes tendo em conta a 

superfície corporal do doente. Caso algum erro de prescrição seja detetado, este deve ser 

reportado ao médico responsável. Após a execução dos cálculos, será feito um rótulo identificativo 

do doente, e que irá conter os dados necessários à preparação do medicamento 
[7]

 (Anexo IV). 

 Os fármacos que são usados, bem como as suas doses, prazos de validade e lotes são 

registados numa ficha específica para tal. Para além disso, são também registados os lotes e 

validades dos sistemas spike e de material de apoio noutra ficha de registo. A seguir, o 

farmacêutico coloca num tabuleiro o número de embalagens de citostático que forem necessárias, 

os solventes para a diluição e para a reconstituição do fármaco, o sistema de administração a ser 

utilizado e os rótulos. Todo este material será então descontaminado uma primeira vez com álcool 

a 70%, utilizando para isso um pulverizador, sendo depois enviado o material para a câmara de 

preparação através da janela de porta dupla. Já dentro da sala, o TSDT que está a prestar apoio 

faz a recção do tabuleiro e faz a confirmação dos cálculos e do material recebido, acrescentando o 

material que resta para preparar o citotóxico, em concordância com o que está indicado para cada 

um dos fármacos. É também função do TSDT de apoio conferir as medições que o operador faz, 

com a respetiva verificação acerca da presença de coloração ou de partículas suspensas que 

tornem impossível a administração do medicamento. Desta forma, importante ter conhecimento 

sobre as propriedades dos diferentes fármacos, na medida em que alguns deles apresentam 

colorações diferentes. Depois, há uma segunda verificação que é feita pelo farmacêutico através 

de uma janela de vidro que deixa ver para o interior da câmara. Nesta segunda verificação é 

confirmado o fármaco e o nome do doente a que este se destina, assim como o volume do que foi 

preparado. Seguidamente à aprovação do farmacêutico, o medicamento é colocado num invólucro 

destinado ao transporte de citostáticos, sendo aí colocado o rótulo que identificativo. O produto 

final chega ao farmacêutico por via da porta dupla e a mala é depois recebida por um AO em 

conjunto com o livro de registos, no qual o enfermeiro que está encarregue da administração deve 

colocar a sua assinatura, com o intuito de confirmar que o medicamento foi recebido 
[7] [17]

. 

 Caso algum medicamento não possa a ser administrado após a sua preparação, pode ser 

avaliada a reutilização do mesmo noutro paciente, a fim de se poder evitar o desperdício. Nos 

casos em que isso não se mostra viável, há um impresso relativo às inutilizações de citostáticos 

que deve ser preenchido. Neste impresso está explícito o nome do fármaco e o volume que será 

rejeitado, sendo em seguida o mesmo incinerado 
[17]

. 

 Estão disponíveis kits na UCPC para casos de extravasão e de derrame, estando também 

implementados Programas de Controlo de Risco à Exposição a Cistostáticos, que se estendem a 
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todos os profissionais que têm contacto com este género de medicamentos. Na eventualidade de 

acontecer um acidente com um medicamento citostático, é necessário o preenchimento de um 

documento próprio para o efeito, em que é colocado em evidência o ocorrido bem como o nome 

do fármaco em questão e as medidas de auxílio prestadas 
[17]

. 

 No decorrer do meu estágio pude estar na UCPC durante uma semana. Durante essa 

semana aprendi a desempenhar autonomamente as funções que o farmacêutico desempenha 

nesse local, sempre com a supervisão do farmacêutico responsável. Tive também a oportunidade 

de testemunhar in loco todo o trabalho desempenhado pelos TSDT no interior da câmara. 

 Na minha perspetiva esta vertente do estágio revelou-se muito importante, na medida em 

que me pude aperceber de uma nova vertente em que o farmacêutico pode exercer as suas 

funções tornando o seu conhecimento útil em ambiente hospitalar, valorizando assim o 

farmacêutico como profissional de saúde na preparação de citostáticos, a qual carece de 

profissionais com formação e experiência, tanto em relação aos farmacêuticos que supervisionam 

como em relação aos TSDT que manipulam. 

4.1.2 Nutrição Parentérica 

 A nutrição parentérica deve ser entendida como o fornecer, por via intravenosa, de 

nutrientes indispensáveis, sendo esta necessária em momentos que não seja possível os 

nutrientes serem administrados por via oral ou entérica. 

 No caso da Unidade de Vila Real, não é viável a produção destes suplementos, na medida 

em que o número de pacientes que dela carece não é muito elevado, acrescentando ainda o fato 

de uma vasta gama destes produtos já serem disponibilizados pela indústria farmacêutica. Estes 

produtos encontram-se à disposição dos médicos através da sua prescrição. A exceção a esta 

regra é o Serviço de Neonatologia, que tem as suas requisições encaminhadas para o Centro 

Hospitalar de São João, sendo que o CHTMAD possui um protocolo com este Centro Hospitalar 

de cooperação para o efeito. 

4.2. Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

 A preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis compreende processos como a 

reembalagem de doses unitárias sólidas, a preparação de doses individuais e específicas 

(destinadas a grupos específicos de doentes), a preparação de manipulados e preparações 

asséticas (soluções desinfetantes), realizados em ambiente controlado e não esterilizado. 

4.2.1 Doses Unitárias Sólidas – Reembalagem e Rotulagem 

 A reembalagem e a rotulagem de medicamentos em formato unidose tem o intuito de 

permitir que os SFH tenham o medicamento à disposição de forma individualizada e na dose que 

é prescrita. Isto permite que haja uma melhor gestão do tempo gasto na preparação e 

administração da medicação, bem como uma maior redução em termos de gastos e a redução de 

possíveis erros de administração. Há também vantagens na proteção dos medicamentos 
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relativamente aos agentes externos e permite que o seu uso seja feito com maior rapidez e 

segurança 
[11]

. 

 Os SF da Unidade de Vila Real têm ao seu dispor uma área especialmente dedicada à 

reembalagem, que se encontra separada das restantes divisões. Esta área está sob a 

responsabilidade de um TSDT, que é auxiliada por AO, com a supervisão de um farmacêutico. 

Este processo é realizado de maneira semiautomática, por programação individual das diferentes 

operações e prévia introdução dos dados que serão impressos nos rótulos, no sistema informático 

acoplado à máquina que faz a embalagem (Anexo VII). Antes de dar início a este processo, a 

bancada de trabalho e os equipamentos devem ser limpos e desinfetados. Deve ainda ser levada 

a cabo uma verificação dos dados inseridos no sistema informático. Por forma a evitar possíveis 

erros, que o inviabilizem, este processo deve ser realizado sem qualquer tipo de interrupções, 

sendo os diferentes medicamentos embalados em diferentes ocasiões. 

 Em relação ao Prazo de Validade, no caso de o medicamento ser reembalado, deve ser 

mantido o Prazo de Validade definido pelo fabricante. Porém, quando é necessário fracionar o 

medicamento o Prazo de Validade sofre alterações. Isto é devido à alteração das condições em 

relação ás condições em que o medicamento se encontrava armazenado previamente. Desta 

forma é importante que o prazo de validade não ultrapasse um período de 6 meses depois de ser 

reembalado, ou 25% do tempo que dista entre a data de reembalagem e o Prazo de Validade que 

o fabricante estipulou 
[7]

. 

 Findo o processo de reembalagem os medicamentos são validados pelo farmacêutico que 

se encontra responsável. Este faz a verificação do rótulo e a conformidade do produto final, 

seguindo-se a libertação do lote de reembalagem 
[7]

. 

 Alguns medicamentos orais sólidos possuem dimensões maiores e em que, portanto, fica 

inviabilizada a sua reembalagem. Nestas instâncias, deve proceder-se à rotulagem manual destes 

medicamentos com rótulos que possuem os dados atrás mencionados 
[7]

. 

4.2.2 Preparação de Doses Individuas e Específicas 

 A preparação de medicamentos em doses individuais e específicas é muito importante em 

serviços como a Neonatologia e a Pediatria. Grande parte dos ensaios clínicos são realizados com 

indivíduos em idade adulta, o que torna impossível que seja feita uma extrapolação destes 

estudos, para esse grupo específico de doentes, pois existem inúmeras diferenças em termos 

fisiológicos entre os dois grupos. Conforme a especialidade, uma boa parte dos medicamentos, 

não são indicados ou têm a sua utilização desaconselhada nestas idades, pois a sua eficácia e a 

sua segurança não se encontram comprovadas, o que aumenta o risco de verificação de reações 

adversas 
[14]

. 

 A forma farmacêutica que alguns destes medicamentos têm, torna pouco prática a sua 

administração em crianças, que têm mais dificuldade em deglutir cápsulas ou comprimidos. Assim, 

gerou-se a necessidade em relação ao desenvolvimento de formulações mais cômodas em 
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relação à sua administração, com a preparação de doses individuais ou “Papéis Medicamentosos”. 

Estes são preparados através da pulverização das formas sólidas orais disponíveis 

comercialmente, ou formulações líquidas extemporâneas 
[14].

  

4.2.3 Medicamentos Manipulados 

 A prescrição médica é imprescindível para a preparação de um medicamento manipulado, 

devendo ser lida e interpretada de antemão pelo farmacêutico para que possa ser garantida a 

segurança do medicamento no que diz respeito às dosagens das substâncias ativas e à não 

existência de incompatibilidades que possam pôr a segurança do doente em questão. A técnica a 

utilizar para a preparação é decidida por um farmacêutico ou por um TSDT, fazendo também os 

cálculos que necessários. Deve ainda certificar-se em relação à disponibilidade das matérias-

primas necessárias, e se estas se encontram dentro do seu Prazo de Validade, bem como do bom 

funcionamento e do estado de limpeza dos equipamentos e utensílios que serão utilizados durante 

a preparação. Devem ainda ser seguidos de forma escrupulosa os protocolos mais adequados à 

preparação de forma a que o produto obtido no final tenha o teor desejado de substância ativa, e 

que seja cumprido o estipulado na monografia genérica relativa à fórmula farmacêutica que se 

encontra na Farmacopeia Portuguesa. Ao mesmo tempo que ocorre a preparação deve ser 

preenchido o impresso de Preparação de Medicamentos Manipulados, no qual deve estar 

presente o processo de manipulação na sua totalidade 
[7] [16]

. 

 O produto final obtido é então acondicionado e rotulado com informações relativas ao 

nome do local onde foi preparado o medicamento (SF do CHTMAD neste caso), a DCI, a 

dosagem, a forma farmacêutica, a quantidade dispensada, o nome do doente e o nome do DT. No 

caso de haver condições especiais de acondicionamento do medicamento, estas deverão ser 

mencionadas.  

 Os SF do CHTMAD – Unidade de Vila Real não prepara uma quantidade relevante de 

medicamentos manipulados, sendo a “Suspensão IPO” das mais solicitadas. Esta suspensão é 

empregue no tratamento de mucosites, possuindo na sua constituição bicarbonato de sódio (como 

corretor de pH), nistatina (como antifúngico) e lidocaína (como anestésico local). 

4.3. Distribuição do Medicamento 

 A distribuição do medicamento é a derradeira etapa no que diz respeito ao ciclo do 

medicamento no meio hospitalar, tendo como intuito assegurar que a prescrição do medicamento 

é cumprida e que o mesmo é administrado de forma correta, diminuir os erros relativos à 

medicação, garantir que é feita a monitorização da terapêutica, a redução do tempo de enfermaria 

destinado a tarefas administrativas e tornar mais simples a manipulação de medicamentos. 

 Tendo em conta as Boas Prática em Farmácia Hospitalar do Colégio da Especialidade da 

Ordem dos Farmacêuticos, a distribuição do medicamento no contexto hospitalar pode ser 

compartimentada em várias categorias. A primeira dessas categorias é a Distribuição a Doentes 

em Regime de Internamento, a qual engloba o Sistema de Reposição de Stocks Nivelados e o 

Sistema de Distribuição em Distribuição Individual em Dose Unitária (DIDU). A segunda categoria 

é a Distribuição a Doentes em Regime de Ambulatório e a terceira é a Distribuição Individualizada, 
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a qual inclui os medicamentos que estão sujeitos a uma legislação restritiva, como é o caso de 

benzodiazepinas, estupefacientes, psicotrópicos, hemoderivados e medicamentos a ser utilizados 

em ensaios clínicos. 

 A dispensa deve ser feita mediante prescrição online pelo médico no sistema informático 

do hospital. A prescrição verbal só é aceite em emergências ou de Bloco Operatório, devendo ser 

mesmo assim feita a prescrição através do sistema informático do hospital após 24 horas. A 

dispensa dos medicamentos carece ainda da validação da prescrição médica pelo farmacêutico. 

4.3.1 Distribuição Individual em Dose Unitária 

A Distribuição Individual em Dose Unitária é a dispensa de um determinado medicamento 

em dose unitária e individualizada. A dose individualizada corresponde à quantidade do 

medicamento que está numa determinada embalagem, com a respetiva identificação no que diz 

respeito ao DCI, à dosagem e ao prazo de validade. Já a dose unitária diz respeito à dose de 

medicamento que está prescrita para um dado doente, e que será administrado de uma vez só, a 

uma hora conhecida. A prescrição é feita todos os dias, num período de 24 horas, ao contrário de 

casos em que seja feriado ou fim de semana. Neste caso a prescrição é feita em 48 horas no caso 

de feriado e em 72 horas no caso de fim de semana. 

 A DIDU possibilita que haja um conhecimento mais exato do perfil farmacoterapêutico do 

doente, uma melhor racionalização da terapêutica a que este está sujeito, a redução de 

desperdício, a diminuição do risco de interações e melhorar segurança do circuito do medicamento 

em geral 
[11]

. 

 Após ser feita a prescrição online pelo médico, o farmacêutico deve proceder à sua 

validação, verificando os parâmetros relativos à dose, à posologia, à via de administração, à 

possível duplicação de medicação e a interações. Depois de a validação ser feita, deve levado a 

cabo um perfil farmacoterapêutico do doente, sendo este enviado por via informática para o 

Kardex
®
, procedendo em seguida à distribuição por medicamento. O Kardex

® 
armazena 

medicamentos em grande quantidade, encontrando-se os mesmos rotulados ou reembalados, Em 

seguida, o TSDT recolhe os medicamentos do Kardex
®
, de acordo com a informação dada pelo 

equipamento, sendo então colocados numa mala, compartimentada em gavetas individualizadas, 

e que correspondem cada uma delas a um doente diferente. Nas ocasiões em que um 

medicamento que é prescrito não está no Kardex
®
 é emitido um mapa de incidências, no qual 

aparecem os medicamentos que o equipamento tem em falta, e que portanto deverão ser 

colocados de forma manual pelo TSDT. No caso de indisponibilidade de algum desses 

medicamentos nos SF será enviado um alerta na gaveta do doente em questão. Deve ser ainda 

mencionado que no decorrer da preparação do DIDU há a possibilidade de serem feitas alterações 

nos serviços, sejam as mudanças de cama, prescrições revistas ou altas. Nesta instância, o 

farmacêutico deve proceder à verificação da ocorrência das alterações no GHAF, devendo realizar 

um mapa de diferenças para que possa ser feita a respetiva correção. Com este processo 

concluído, é feito o transporte das malas até ao serviço respetivo pelo AO. Quando as malas 

chegam ao serviço a que se destinam, o enfermeiro presente deve conferir toda a medicação que 
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foi recebida, e administra-la aos doentes respetivos. No caso de alguma anomalia ser detetada, 

esta deverá ser reportada e deve em seguida proceder-se à sua correção 
[11]

. Medicamentos como 

estupefacientes, benzodiazepinas, psicotrópicos e medicação SOS, não têm a sua distribuição 

feita através deste regime, sendo colocados nos Pyxis
® 

dos variados serviços (Anexo VII). 

4.3.2 Sistema de Reposição de Stocks Nivelados e Distribuição Clássica 

 Atualmente, o Sistema de Reposição de Stocks Nivelados é utilizado na maior parte dos 

serviços da Unidade de Vila Real, em detrimento do Sistema de Distribuição Clássica. Os dois 

sistemas têm a capacidade de assegurar o controlo e a reposição do stock, com a devida 

periodicidade, de quantidades estanques de medicamentos, preconizadas para cada um dos 

serviços, mediante as necessidades que estes apresentem 
[7]

. Dessa forma, o Sistema de 

Distribuição Clássica é usado de forma pontual nos SF no abastecimento dos serviços em que a 

distribuição unitária não tão adequada. De forma mais predominante encontramos neste sistema 

soluções estéreis de grande volume, produtos de contraste radiológico e antisséticos. A requisição 

é feita pelos serviços quer de forma informática (usando o GHAF), quer de forma manual, os 

Produtos Farmacêuticos que pretende. A validação dessa requisição deve ser feita pelo 

farmacêutico, que à semelhança do TSDT poderá preparar a medicação requerida. Os AO fazem 

o transporte destes Produtos Farmacêuticos para os serviços em questão em contentores que se 

encontram identificados. O stock destes produtos é em seguida atualizado por via informática por 

um AT. Este irá colocar em arquivo a requisição nas pastas devidas.  

 A Reposição de Stocks levada a cabo na Unidade de Vila Real tem como pedra basilar o 

sistema Pyxis Medstation 3500
®
, vulgo Pyxis

® 
(Anexo VII). A grande parte dos serviços da 

Unidade de Vila Real tem este sistema, o qual é composto por armários e gavetas informatizadas 

que permitem a distribuição semiautomática dos medicamentos armazenados. A seleção dos 

medicamentos armazenados é feita tendo como partes ativas da mesma o médico, o farmacêutico 

e o enfermeiro chefe do serviço em questão, atendendo as suas necessidades. Dessa forma o 

Pyxis
®
 é utilizado como complemento do DIDU, visto que disponibiliza certos medicamentos não 

contemplados na DIDU, como sejam os medicamentos em “SOS”, psicotrópicos, estupefacientes 

ou benzodiazepinas. As várias gavetas têm vários níveis de segurança diferentes, de acordo com 

o risco do medicamento que aí esteja armazenado, estando definido um limite máximo e mínimo 

de unidades. Os medicamentos que possuam stock inferior ao limite mínimo, aparecem numa 

lista, própria de cada um dos serviços. O farmacêutico emite esta lista através da consola geral, e 

usa-a para preparar e repor os medicamentos em falta conforme as necessidades. Quando se 

procede à reposição do Pyxis
®
, o Prazo de Validade é verificado, de forma a colocar em prática o 

que o FEFO e o FIFO ditam. Apenas no momento em que o Produto Farmacêutico é dispensado 

ao doente pelo enfermeiro, é que este deixa de estar integrado no stock do Pyxis
®
. O acesso a 

este sistema é garantido através de um conjunto composto por um número de utilizador e uma 

palavra passe (ou impressão digital), o que controla as dispensas e as reposições efetuadas. 

 Várias vezes durante o meu estágio tive a oportunidade de participar ativamente em todas 

as etapas deste processo, fazendo a preparação dos medicamentos a repor, e fazendo essa 
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mesma reposição. Visto que esta tarefa é levada a cabo em vários serviços tive a oportunidade de 

os visitar e ter uma visão mais holística da influência que este processo tem no funcionamento de 

todo o hospital, bem como da forma como interage o farmacêutico em contexto hospitalar com os 

restantes profissionais de saúde que nele desenvolvem a sua atividade. 

4.3.3 Distribuição a Doentes em Regime de Ambulatório 

 Com o recurso da distribuição de medicamentos em ambulatório, o doente pode dar 

seguimento ao tratamento no seu domicílio. Isto traz vantagens para o hospital na medida em que 

os custos que o internamento hospitalar acarreta são diminuídos. O próprio doente tem também a 

vantagem da diminuição dos riscos do internamento, possibilitando-lhe a continuidade do 

tratamento no seio familiar, A Distribuição a Doentes em Regime Ambulatório permite que seja 

feito uma vigilância mais apertada em relação a diferentes terapêuticas, e faz com que os doentes 

tenham uma maior adesão à terapêutica 
[11]

.  

 Este tipo de regime de distribuição de medicamentos tem normas específicas e que 

preconizam que medicamentos têm a possibilidade de ser dispensados dessa forma, bem como 

as suas quantidades. O doente deve ainda assumir o compromisso com as condições de 

utilização, mediante o preenchimento de um documento de responsabilização 
[18]

. Os 

medicamentos com a possibilidade de dispensa podem ser medicamentos comuns, existentes em 

qualquer Farmácia Comunitária, ou medicamentos de dispensa exclusiva no meio hospitalar. A 

comparticipação dos medicamentos dispensados desta forma é de 100%. 

 A sala de dispensa dos medicamentos da Farmácia de Ambulatório dos SF da Unidade de 

Vila Real está separada da sala de espera, bem como das restantes divisões. Esta separação tem 

o intuito de dar privacidade no atendimento dos doentes por parte do farmacêutico. Esta sala 

conta com dois pontos destinados pera o atendimento. Esses postos estão equipados com um 

terminal de acesso ao GHAF cada um. É importante referir que existe também uma Farmácia de 

Ambulatório adicional destinada especificamente aos doentes oncológicos do hospital, a qual se 

encontra no edifício de oncológica, no piso 0, junto à UCPC, facilitando assim o acesso aos 

doentes que frequentam o serviço.  

 A dispensa dos medicamentos é feita após o doente apresentar uma receita médica de um 

dado serviço, do Hospital de Dia ou de uma consulta. A prescrição é validade pelo farmacêutico, 

devendo este em seguida fazer a verificação dos dados relativos ao nome do doente, à assinatura 

do medico prescritor e à data da prescrição. Para além da dispensa dos medicamentos, o 

farmacêutico deve ainda esclarecer o doente em relação à posologia, ao modo de administração e 

aos possíveis efeitos adversos por exemplo. Da primeira vez que os medicamentos são 

dispensados, por início de uma nova terapêutica, é importante que essa dispensa seja feita ao 

próprio. Isto serve para garantir uma correta transmissão da informação relativa ao modo de 

utilização dos medicamentos. Com a exceção dos medicamentos destinados ao tratamento do 

HIV, a medicação dispensada é a quantidade necessária para um mês de tratamento. As 

quantidades dispensadas, bem como o Prazo de Validade e o lote são registados, tanto na Guia 
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de Tratamento do Doente como na Receita Médica, pelo farmacêutico 
[18]

. Findo este processo 

devem ser debitados no stock os medicamentos que foram dispensados, havendo também o 

arquivo da receita. Esse arquivo encontra-se compartimentado por patologias, estando ordenado 

alfabeticamente, conforme o nome do doente. 

 No decorrer do meu estágio foi-me permitido observar e levar a cabo vários atendimentos 

tanto no Ambulatório dos SF, como no serviço de Oncologia. 

4.3.4. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Legislação Restritiva 

 A Distribuição de medicamentos sujeitos a Legislação Restritiva diz respeito à dispensa de 

medicamentos e produtos farmacêuticos dos quais são exemplo Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas (em serviço em que o Pyxis
®
 não exista), Hemoderivados, Estimulantes da 

Hematopoiese, Medicamentos Extra-formulário e material de penso. É requerido o preenchimento 

de formulários específicos, de acordo com o grupo de medicamentos e produtos farmacêuticos 

que irão ser dispensados. 

 No que diz respeito às substâncias consideradas Estupefacientes e Psicotrópicos, estas 

encontram-se ao abrigo do Decreto-Lei nº15/93 de 22 de janeiro, que tem o propósito de que haja 

um maior controlo em relação ao consumo e tráfico destas substâncias. Isto deve-se ao fato 

destas substâncias terem o potencial para criar um elevado grau de dependência física e mental e 

de terem efeitos secundários muito marcados 
[19]

. De maneira a controlar o uso deste tipo de 

fármacos a Portaria nº981/98 de 8 de junho dita que deve ser preenchido o Modelo nº1509 

adquirido na Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) 
[12]

. O modelo em questão tem as 

informações relativas ao DCI, à forma farmacêutica, à dosagem e à informação do doente, 

devendo ser preenchido em duplicado, e o médico que o requisita deve assinar em conjunto com o 

Diretor dos SF. A validação e respetiva preparação da requisição são feitas pelo farmacêutico, que 

a envia para o respetivo serviço clínico. Do mesmo modo, a transferência de estupefacientes e 

psicotrópicos entre as unidades da Unidade de Vila Real carece do preenchimento deste modelo. 

Este género de medicação pode ainda ser retirado do Pyxis
®
 pelo enfermeiro, desde que possua 

uma justificação, a qual faz com que deixe de ser necessário que o modelo seja preenchido. Estes 

medicamentos são de acesso exclusivo dos farmacêuticos, estando guardados em cofre de porta 

metálica 
[7]

. 

 Os Medicamentos Hemoderivados são definidos como medicamentos de risco na medida 

em que são compostos por proteínas plasmáticas com interesse terapêutico, as quais não é 

possível sintetizar, e portanto, são obtidas através do plasma de dadores humanos saudáveis, por 

um processo tecnológico de fracionamento e purificação. Os medicamentos com maior 

importância, dentro dos que são dispensados são as imunoglobulinas, os fatores de coagulação e 

a albumina. Este tipo de medicamentos é regulado pelo Despacho do Ministério da Saúde nº5/95 

de 25 de janeiro 
[21] [22]

. Estes medicamentos devem estar sempre acompanhados dos Certificados 

de Autorização de Utilização do Lote (CAUL) e dos certificados de análise. Estes são emitidos pelo 

laboratório do INFARMED, e a prescrição desta medicação é feita com o preenchimento do 
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Modelo nº1804 da INCM pelo médico que prescreve e pelo farmacêutico que dispensa, para assim 

poderem ser rastreados os lotes que são administrados a cada doente.  

 A prescrição dos Estimulantes da Hematopoiese, bem como a sua distribuição e 

comparticipação são regulados pelo Despacho nº19/96 de 16 de maio, pelo Despacho nº9825/98 

de 13 de maio e pelo Despacho nº 11 619/2003 de 22 de maio, estando estes medicamentos 

destinados sobretudo a doentes renais crónicos 
[23] [24] [25]

. Todos os dias chega, por intermédio de 

um AO aos SF da Unidade de Vila Real, uma listagem feita pelo enfermeiro-chefe do serviço de 

nefrologia, com os nomes, os números dos processos, o fármaco e a dose a administrar, dos 

doentes que irão realizar diálise nesse dia. O farmacêutico que está responsável pelo serviço em 

questão deverá validar e dispensar a medicação. Essa dispensa é feita de forma individual e a 

medicação é então transportada em mala com capacidade refrigerante, acompanhada de um 

rótulo em que se pode ler “Nefrologia – Hemodiálise”. 

 Os Medicamentos Extraformulário são os que os que se encontram omissos no FHNM. 

Assim, nas ocasiões em que são prescritos pelo médico é obrigatório o preenchimento de um 

impresso designado por “Justificação Extraformulário”. Neste impresso deve estar presente a 

justificação clínica que se aplica a este caso em concreto, para que possa ser apreciado e emitido 

um parecer pela CFT, ou pela CNFT se tal for necessário. Depois de obtida essa autorização, o 

medicamento será distribuído através do sistema de distribuição que se mostrar mais adequado. 

 Durante o meu estágio tive a possibilidade de participar ativamente em todas as etapas 

dos processos acima descrito, desempenhando os mesmos com autonomia e com a constante 

supervisão de um farmacêutico. De forma mais corrente desempenhei as funções descritas para 

os Medicamentos Hemoderivados e para os Estimulantes da Hematopoiese, alertando-me para a 

importância e para a responsabilidade que a sua dispensa encerrava, tornando-me ciente do papel 

importante que o farmacêutico pode desempenhar em contexto hospitalar. 

5. Centro de Informação do Medicamento 

 O Centro de Informação do Medicamento (CIM) trata-se de uma unidade física dentro dos 

SFH que está aberta à consulta de informação científica relacionada com o medicamento. Para 

além deste espaço o físico, o CIM também se apresenta em via Internet ou em bases de dados. 

Assim, a informação contida pelo CIM pode ser consultada e atualizada e pode ser categorizada 

como informação ativa ou passiva. Esta última trata-se da informação que oferece resposta a 

questões feitas por outros profissionais de saúde seja por telefone, por escrito ou presencialmente 

[11]
. As questões levantadas junto dos SF são registadas, e vão-lhe ser associadas respostas, o 

que é feito num impresso específico para tal, o qual tem o nome de “Pedido de Informação”. Nas 

questões que são postas pela primeira vez, e para as quais não se dispõe de informação para um 

resposta de forma imediata, é elaborada pesquisa bibliográfica, com recurso a fontes como o 

Resumo das Caraterísticas do Medicamento (RCM), o Infomed, o Prontuário Farmacêutico ou 

mesmo artigos e guidelines que possam ser pertinentes. A informação ativa é aquela que é 
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resultado de iniciativas levadas a cabo pelo CIM de que são exemplo seminários ou folhetos 

informativos 
[11]

. 

6. Farmacovigilância  

Em 1992 foi criado em Portugal o Sistema Nacional de Farmacovigilância, de acordo com 

o Despacho Normativo nº 107/92, relativo a 27 de junho, o qual é regulamentado na atualidade 

pelo Decreto-Lei nº 242/2002 de 3 de novembro 
[26]

. É função do INFARMED acompanhar e 

colocar em prática o SNF 
[11]

. Os profissionais que integram o SNF devem notificar a informação 

respeitante a Reações Adversas a Medicamentos (RAM) na sua totalidade. Desse mesmo modo, 

nas ocasiões em que houver suspeita de efeitos secundários relacionados com o uso de 

medicamentos, estas devem ser encaminhadas ao SNF, não só pelos profissionais de saúde 

como também pelos doentes, utilizando para isso o Portal RAM. Isto permite que a monitorização 

da segurança dos medicamentos seja realizada de forma contínua. 

7. Ensaios Clínicos 

O Ensaio Clínico é definido na Lei nº21/2014 de 16 de abril como “qualquer investigação 

conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos 

ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou a identificar 

os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a 

distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de 

apurar a respetiva segurança ou eficácia” 
[28]

. De cordo com esta lei, a responsabilidade pelo 

armazenamento de dispensa de medicamentos experimentais recai sobre o farmacêutico 

hospitalar. 

Os responsáveis pelo supervisionamento do estudo clínico e pelas condições necessárias 

para o desenvolvimento do mesmo, está a cargo do INFARMED e da Comissão de Ética 

Competente (CEC), cabendo à Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) garantir a 

implementação dos princípios de boas práticas clínicas e orientações científicas respeitantes aos 

Ensaios Clínicos 
[28]

. 

Os procedimentos para o início de um novo ensaio clínico iniciam-se com uma reunião 

com o promotor do ensaio clínico, que fornece a documentação necessária para a participação do 

hospital. O ensaio só fica em andamento se o Conselho de Administração do Hospital autorizar. 

Após o início do ensaio, o DT dos SF ou em alternativa o farmacêutico responsável, recebe o 

medicamento que irá ser o alvo do ensaio e a informação do promotor que está no “Dossier da 

Farmácia”. Nesse momento é verificado número de unidades do medicamento recebidas, o prazo 

de validade, o número de lote e o número de randomização. O farmacêutico responsável deve em 

seguida preencher a Ficha do Ensaio Clínico, tomando nota da data em que recebeu o kit, do 

número de caixas e de kits, o lote, o Prazo de Validade e menção algo que não esteja em 

conformidade, colocando a sua assinatura no final 
[7]

 (Anexo VIII). Os medicamentos são então 

colocados em armário devidamente fechado. 
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 O investigador deverá propor os doentes que farão parte do ensaio clínico, mediante 

análise dos seus perfis, devendo ser verificado o cumprimento dos critérios de inclusão 

preconizados pelo promotor. O médico deve ainda recolher o consentimento informado do doente, 

após colocar o último a par de todo o procedimento, e dos riscos inerentes. Quando o 

farmacêutico dispensa o medicamento experimental ao doente é preenchido um modelo delineado 

pelo promotor para que possam ser documentados todos os dados. Em seguida, o farmacêutico 

deve proceder à recolha das unidades de medicamento experimental não utilizadas, bem como as 

embalagens vazias.  

 Os doentes que fazem parte do ensaio clínico são alvos de constante monitorização, 

devendo deslocar-se à unidade hospitalar periodicamente para que possam ser realizados 

exames relativos à evolução da sua condição. Quando se verificam reações adversas graves 

durante o ensaio clínico, o promotor deve ser informado pelo promotor em 24 horas 
[28]

. 

8. Erros na Medicação  

 O Erro de Medicação é definido pela European Medicines Agency (EMA) como a falha não 

intencional no processo de tratamento farmacológico que leva a, ou tem potencial de produzir 

dano ao paciente 
[29]

. Quando acontece um Erro de Medicação no hospital, o mesmo deve ser 

reportado por um profissional de saúde por preenchimento de um documento para esse efeito. 

Esses erros podem ser de vária índole, como por exemplo alteração para uma dosagem errada, 

erros na prescrição ou na dispensa, troca de medicamento, ou uma alteração na administração, 

sendo esses erros classificados conforme o grau da sua gravidade, podendo assim ser divididos 

em Erros do Tipo A, que dizem respeito a situações que podem induzir em erro, Erros do Tipo B, 

quando acontece um erro que não atinge o doente, e Erros do Tipo C, que são erros que afetam o 

doente de forma direta, sendo importante referir que um erro deste tipo deve ser trazido de forma 

imediata ao médico que se encontra responsável pelo serviço. No término de cada mês será 

enviado o relatório de Erros de Medicação na pessoa do Gestor do Erro de Medicação à CFT, ao 

Gabinete de Qualidade e aos Diretores e Enfermeiros-Chefe dos serviços. 

9. Emergência Hospitalar 

Os SF do CHTMAD dispensam medicação no decorrer das 24 horas do dia, qualquer que 

seja a situação, por intermédio dos Carros de Emergência que se encontram disponíveis nos 

serviços do centro hospitalar. O carro de emergência possui equipamentos e fármacos para 

situações de emergência como, por exemplo, para a reanimação cardiorrespiratória. Estes Carros 

de Emergência carecem de verificação e manutenção com regularidade, como o teste ao 

desfibrilhador. Mensalmente, os medicamentos do carro devem ser vistoriados em relação aos 

prazos de validade. No caso de data limite estar próxima de acabar, o farmacêutico deve proceder 

à substituição do medicamento. A medicação recolhida é então encaminhada para um serviço em 

que o medicamento tenha uma rotatividade mais alta. 
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10. Atividades Complementares 

 Durante o meu estágio nos SF da Unidade de Vila Real do CHTMAD visitei vários dos 

serviços pertencentes a essa unidade e de testemunhar na primeira pessoa o modo como todos 

eles se interligavam, funcionando de forma simbiótica para o bom funcionamento do mesmo. Um 

desses serviços foi o Serviço de Análises Clínicas, local onde são feitos os mais diversos 

despistes, e respetivo acompanhamento, em relação a doenças infeciosas como a Hepatite C. Foi-

me mostrado como este serviço funciona, em relação aos protocolos seguidos, às normas de 

segurança utilizados e à interpretação que deve ser feita em confronto com os resultados obtidos.  

 Visitei ainda o serviço de nefrologia onde pude perceber o funcionamento da diálise, quer 

em relação aos equipamentos, quer em relação ao utente.  

 No decorrer deste período participei ainda nas 1ª Jornadas de Pneumologia Oncológica, 

organizadas pelo serviço de pneumologia do CHTMAD, com a presidência da Dra. Ana 

Fernandes. Estas jornadas abordaram várias vertentes da pneumologia oncológica, desde a 

clínica até à humana, revelando-se muito proveitoso para a minha formação, fazendo-me também 

perceber as possibilidades de atuação do farmacêutico como profissional de saúde no meio 

hospitalar. 

Conclusão 

 Este estágio em farmácia hospitalar revelou-se uma experiência engrandecedora a nível 

pessoal, na medida em que me trouxe mais valias para a minha formação profissional. Foram dois 

meses de contato com uma realidade até então desconhecida para mim, e que abriu o meu leque 

de opções em relação ao que pretendo para o meu futuro em termos profissionais. 

 A farmácia hospitalar é mais uma das várias zonas de ação em que a figura do 

farmacêutico como profissional de saúde deve ser bem vincada e sempre presente, apresentando 

em todas as ocasiões o rigor e a sede de obter mais conhecimento que dele devem ser 

caraterísticas. Para além disto deve ainda haver a comunicação constante entre os vários 

profissionais de saúde, e ao longo deste estágio pude verificar isso na sua plenitude, e 

testemunhar que a sobreposição dos conhecimentos de cada uma das classes profissionais que 

exercem a sua atividade no meio hospitalar é fundamental para que a qualidade dos serviços de 

saúde seja a melhor possível. 
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ANEXOS 

Anexo I – Área de Influência do CHTMAD, EPE (2019) 

 

Figura 1 - Área de Influência no distrito de Vila Real 

 

Figura 2 - Área de Influência no distrito de Viseu, destacada em azul 

 

Figura 3 - Área de Influência no distrito de Bragança  
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Tabela 1 - Área de Influência do CHTMAD, EPE 

 

 

 

   
População Residente Área (km

2
) 

Distrito de Vila Real 

  

Alijó 14320 297,6 

  

Mesão Frio 4926 26,6 

  

Mondim de Basto 8573 172,1 

  

Murça 6752 189,4 

  

Peso da Régua 18832 94,2 

  

Ribeira de Pena 7412 271,4 

  

Saborosa 7032 156,9 

  

Santa Marta de Penaguião 8569 68,9 

  

Vila Pouca de Aguiar 14998 437,1 

  

Vila Real 49957 377,1 

 

Influência direta - Hospital de Vila 

Real 141371 2037,3 

  

Boticas 6417 322,0 

  

Chaves 43667 591,3 

  

Montalegre 12762 805,8 

  

Valpaços 19512 548,8 

 
Influência direta - Hospital de Chaves 82358 2267,9 

Distrito de Viseu 

  

Armamar 7491 117,1 

  

Cinfães 22424 241,5 

  

Lamego 28081 164,1 

  

Moimenta da Beira 11074 220,0 

  

Penedono 3445 133,7 

  

Resende 12110 120,6 

  

São João da Pesqueira 8653 266,1 

  

Sernancelhe 6227 228,6 

  

Tabuaço 6785 133,9 

  

Tarouca 8308 100,1 

 
Influência direta - Hospital de Lamego 80065 1363,6 

Distrito de Bragança 

  

Alfândega da Fé 5963 321,9 

  

Bragança 34750 1173,6 

  

Carrazeda de Ansiães 7642 279,2 

  

Freixo de Espada à Cinta 4184 245,1 

  

Macedo de Cavaleiros 17449 699,2 

  

Miranda do Douro 8048 488,0 

  

Mirandela 25819 659,0 

  

Mogadouro 11235 755,6 

  

Torre de Moncorvo 9919 531,6 

  

Vila Flor 7913 265,8 

  

Vimioso 5315 481,5 

  

Vinhais 10646 694,9 

 
Área Complementar 148883 65095,4 

Total 452677 70764,2 
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Anexo II – Organização da Unidade Hospitalar de Vila Real 

 

 

Figura 4 - Mapa da Unidade Hospitalar de Vila Real 
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Anexo III – Armazéns dos Serviços Farmacêuticos 

 

Figura 5 – Zona de Recepção e Conferência de Encomendas 

 

Figura 6 - Armazém Geral 
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Figura 7 - Armazém de soros 

 

Figura 8 - Armazém de produtos inflamáveis 
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Figura 9 - Kardex 

 

Figura 10 - Armazém Unidose 
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Anexo IV – Unidade Central de Preparação de Citotóxicos 

 

Figura 11 - Farmácia de Ambulatório 

  

Figura 12 - Câmara de Fluxo Laminar 
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Figura 13 - Exemplo de Ficha de Prescrição 

 

 

 

 

Figura 14 – Rótulo identificativo para a Preparação de Citostáticos 
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Anexo V – Autorização de Medicamentos 

 

Figura 15 - Formulário de Pedido de Autorização Excecional de Medicamentos de Uso Humano 
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Figura 16 - Formulário de Justificação de Medicamento Extra-formulário 
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Figura 17 - Exemplo de um Pedido de Introdução de Medicamento à Adenda Hospitalar do FHNM 

(1) 
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Figura 18 - Exemplo de um Pedido de Introdução de Medicamento à Adenda Hospitalar do FHNM 

(2) 
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Figura 19 - Exemplo de um Parecer da CFT para um pedido de AUE (1) 
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Figura 20 - Exemplo de um Parecer da CFT para um pedido de AUE (2) 
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Figura 21 - Exemplo de um Pedido de Autorização de Medicamento 
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Figura 22 - Descrição do Procedimento relativo ao Pedido de Autorização de Medicamento 
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Figura 23 - Exemplo de Justificação de Medicamento Extra-formulário 
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Anexo VI – Medicamentos Manipulados 

 

Figura 24 - Exemplo de documentação de um Medicamento Manipulado encomendado 
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Anexo VII – Distribuição Individual em Dose Unitária 

 

Figura 25 – Máquina de reembalagem de doses unitárias sólidas 

 

 

Figura 26 – Pyxis 

 

 

 

 



43 
 

Anexo VIII – Ensaios Clínicos 

 

Figura 27 – Ficha de Identificação do Ensaio Clínico 

  



44 
 

 

Figura 28 - Ficha de Ensaio Clínico 

 

 

Figura 29 - Mapa de Ensaios Clínicos 
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