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RESUMO 
O estágio profissionalizante é um período de constante desafio, onde os 

estudantes de ciências farmacêuticas de põe à prova diariamente. O sentimento de 

preocupação e receio de errar é algo que persiste, no entanto tentamos sempre dar o 

máximo e transmitir da melhor forma a informação aos utentes, respondendo às suas 

dúvidas. Além de que, apesar das dificuldades, podemos sempre contar com uma 

equipa pronta a ajudar e ensinar. 

Durante o tempo de estágio contactamos mais de perto com o dito “mundo real”. 

Aqui temos a oportunidade conhecer tudo aquilo que envolve a gestão e o correto 

funcionamento de uma farmácia. Também é que aqui que aprendemos a lidar não só 

com os problemas de uma farmácia dos dias de hoje, mas igualmente com os problemas 

dos utentes. Aqui sentimos que mais do que profissionais de saúde, somos um ombro 

amigo, um ouvinte, capazes de tornar um bocadinho melhor a vida dos outros. É uma 

experiência crucial, não só para o desenvolvimento enquanto profissionais de saúde, 

mas também para crescimento pessoal. 

Sendo assim, no presente relatório serão apresentadas, numa primeira parte, as 

várias vivências decorridas ao longo de 4 meses de estágio (1 de março a 11 de julho 

de 2016), bem como diferentes aspetos relacionados com o funcionamento de uma 

farmácia. Numa segunda parte, serão discutidas as atividades desenvolvidas na 

Farmácia Mag, tanto a nível interno como para os seus utentes, nomeadamente a 

elaboração de um guia de aconselhamento de produtos de dieta, um trabalho sobre 

medicamentos veterinários e ainda um rastreio cardiovascular, que incluiu a distribuição 

de panfletos sobre temas relacionados com este.  
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PARTE 1 
1. Apresentação da Farmácia Mag 

1.1. Localização, estrutura externa e horário de funcionamento 

A Farmácia Mag (FM) situa-se na Rua 5 de Outubro nº1132, no centro da 

freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo. Está inserida numa zona residencial 

bastante movimentada, encontrando-se perto da estação de comboios, de zonas 

comerciais, do centro de saúde, e de escolas. 

Do exterior da farmácia é possível visualizar um grande painel com a inscrição 

“Farmácia Mag” e o seu símbolo. A FM é facilmente identificável pela característica 

“Cruz Verde” presente na fachada do edifício. Exteriormente, a FM apresenta ainda duas 

montras onde é afixado material publicitário que é periodicamente modificado. 

A FM estava aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h, e aos 

sábados domingo e feriados, das 9h às 21h. Mas, durante o meu período de estágio, 

assisti ao alargamento do horário da farmácia, passando agora a funcionar todos os 

dias das 9h às 24h. 

 

1.2. Instalações 

A FM apresenta uma zona de atendimento ao público, um gabinete de 

atendimento, um local de armazenamento, uma zona para armazenamento de 

excedentes, um laboratório, uma área para receção de encomendas, e ainda um espaço 

reservado ao tratamento de assuntos internos, onde também é guardada toda a 

documentação relativa.  

Na zona de atendimento ao público existem 5 postos, atrás dos quais estão 

expostos vários medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). Do mesmo 

modo, podem-se encontrar armários de armazenamento de produtos de controlo da 

diabetes, analgésicos e anti-inflamatórios, entre outros produtos mais comumente 

vendidos, de forma a facilitar o atendimento. Este local tem ainda exposta uma grande 

variedade de produtos cosméticos, de puericultura, veterinários e suplementos 

alimentares. Nesta área, a FM apresenta ainda uma balança eletrónica com tensiómetro 

e alguns bancos para maior conforto dos utentes. 

Inserido na zona de atendimento, existe o gabinete de atendimento. Os utentes 

são encaminhados para lá quando desejam realizar testes bioquímicos, medir a pressão 

arterial, para administração de injetáveis, quando estão a decorrer rastreios, ou quando 

procuram aconselhamento nutricional. Neste espaço também se realizam as formações 

científicas da parte dos delegados de informação médica. 
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Contígua à zona de atendimento, encontra-se a zona de armazenamento 

constituída por armários de gavetas deslizantes. Durante o meu período de estágio, 

auxiliei na mudança da organização destes armários, pelo que, atualmente, os 

medicamentos estão dispostos por ordem alfabética, de acordo com a denominação 

comum internacional (DCI) ou nome comercial. Existem gavetas para armazenamento 

diferenciado de produtos de higiene oral, ampolas bebíveis, medicamentos sob a forma 

de pó ou granulados, gotas para administração oral, produtos de administração nasal e 

inaladores, produtos oftálmicos, contracetivos orais, produtos de uso vaginal, produtos 

de aplicação retal, medicamentos veterinários, produtos naturais, e por último várias 

gavetas com produtos de aplicação tópica. Os xaropes encontram-se todos num armário 

destinado apenas para o seu armazenamento.  

Os produtos são todos guardados conforme a regra first in/first out, fazendo com 

que os medicamentos com prazo de validade mais curto sejam dispensados em primeiro 

lugar. 

Por último, o laboratório é o local onde se realiza a preparação de medicamentos 

manipulados, onde constam também as matérias-primas e a documentação necessária 

à preparação destes, como as fichas de preparação, as fichas de registo do movimento 

de matérias-primas e o formulário galénico português. 

 

1.3. Recursos humanos 

A FM é composta por uma equipa de 9 elementos: 

 Dra. Maria João Contreiras – Diretora Técnica 

 Dra. Joana Araújo, Dra. Carla Barbosa, Dra. Bruna André e Dra. Rita Pessoa 

Jorge – Farmacêuticas 

 Joana Santos – Técnica de Farmácia 

 Helena Coelho, Graça Oliveira, João Paulo Ribeiro – Auxiliares de Farmácia 

 

1.4. Público da Farmácia Mag 

A FM é uma das farmácias mais antigas de Ermesinde, tendo sido edificada há 

perto de 40 anos. Por esta razão, consegue reunir todo o tipo de população: desde os 

mais idosos que, desde sempre, são clientes da FM, até às gerações mais novas que 

lá se dirigem graças à confiança transmitida pelos seus pais e avós.  

Um dos grandes focos desta farmácia é a dermocosmética e a promoção de 

cuidados da pele apresentando um atendimento especializado nesta área, o que atrai 

especialmente público feminino de todas as idades.  
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Para além disso, a FM consegue ser um espaço de saúde bastante familiar pelo 

que muitos utentes se dirigem quase diariamente à farmácia apenas para contactar um 

pouco com a equipa pela qual sente grande carinho. Prova desta fidelidade é o facto de 

muitas pessoas que já não vivem em Ermesinde continuarem a deslocar-se à FM. 

 

2. Encomendas e aprovisionamento 

Tal como acontece em todas as empresas, uma boa gestão está associada a 

menos erros e um maior sucesso financeiro. As farmácias não escapam a essa 

conjuntura, pelo que uma correta gestão de stocks torna-se essencial à sua 

sobrevivência nos dias que correm.  

 

2.1. Gestão de stocks 

A garantia de uma correta gestão de stocks traduz-se na garantia da supressão 

das necessidades dos utentes [1]. Uma boa gestão de stocks assenta na previsão da 

procura, o que torna este processo dependente de outros fatores como a época do ano 

(por exemplo o reforço de stock de antialérgicos na primavera), o tipo de utentes, os 

anúncios publicitários, a seleção dos fornecedores, a concorrência.  

Além disso, a uma boa gestão de uma farmácia deve estar associado um sistema 

informático (SI) que consiga abranger todas as tarefas. Na FM o sistema utilizado é o 

Sifarma 2000 que permite estabelecer, para cada produto, o stock mínimo e máximo de 

acordo com a sua rotatividade, evitando assim possíveis ruturas de stock ou stocks 

parados e não rentáveis.  

Este SI possibilita ainda a elaboração e receção de encomendas, o controlo de 

prazos de validade, a realização de devoluções, a prática de inventários, o 

processamento de receituário e o controlo do movimento de psicotrópicos e 

benzodiazepinas. Desempenha também um papel importante no atendimento uma vez 

que possui uma vasta base de dados com informação útil a disponibilizar ao utente no 

ato da dispensa, como a posologia, as contraindicações e interações do medicamento. 

Permite adicionalmente a automatização das comparticipações, portarias e despachos, 

além de que sofre anualmente de atualizações.  

 

2.2. Seleção dos fornecedores 

A seleção dos fornecedores deve ser feita tendo em conta os preços praticados, 

mas também deve ter por base outros critérios de importância semelhante, entre eles: 

prazos de entrega, respeito pelas normas de transporte dos produtos, tipo de produtos 

disponibilizados, etc. 
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A FM trabalha mais de próximo com 2 fornecedores, a OCP Portugal e a Alliance 

Healthcare, que realizam entregas diárias e várias vezes ao dia, permitindo a rápida 

disponibilização do produto ao utente.  

 

2.3. Elaboração de encomendas 

Diariamente, são elaboradas encomendas na FM designadas de encomendas 

diárias. Nesta situação, o SI faz com que, caso o produto esteja abaixo do seu stock 

mínimo, este seja automaticamente inserido na encomenda diária, propondo 

encomendar a quantidade necessária para atingir o stock máximo. Posteriormente, é 

feita a análise desta encomenda pelo farmacêutico responsável que verifica se é 

necessária tal quantidade, tendo em conta a rotatividade do produto, as suas vendas 

num período de 6 meses e o preço praticado pelo fornecedor. Durante a fase de estágio 

tive a oportunidade de assistir à elaboração de uma encomenda diária, o que fez com 

que me apercebesse do trabalho minucioso de análise que o farmacêutico deve ter para 

cada produto. 

Por outro lado, quando um cliente se dirige à farmácia e esta não tem o produto 

requerido em stock é elaborada, no momento, a encomenda ao fornecedor por telefone 

(o que permite saber a disponibilidade do produto no armazenista) ou através de uma 

encomenda realizada pelo SI. Este tipo de encomendas têm a designação de 

encomendas instantâneas. Nestes casos, simultaneamente à encomenda, realiza-se a 

reserva do produto para o doente. 

Existe também a possibilidade de realizar encomendas diretamente aos 

laboratórios de origem, o que acontece normalmente com produtos de dermocosmética, 

puericultura, suplementos alimentares e produtos dietéticos, ou quando se tratam de 

encomendas de grande volume. Este tipo de encomendas traz algumas vantagens à 

farmácia nomeadamente a nível de preços, descontos, bónus e condições comerciais. 

 

2.4. Receção e conferência de encomendas 

As encomendas fazem-se acompanhar da respetiva fatura ou guia de remessa, 

e seus duplicados. Caso isso não aconteça, faz-se a ligação com o fornecedor a solicitar 

o envio dos mesmos. 

Aquando a receção de encomendas é sempre confirmado o fornecedor, o estado 

dos produtos, se os produtos faturados correspondem aos rececionados e se a 

quantidade rececionada corresponde à encomendada, os prazos de validade, o preço 

de venda ao público (PVP) e o preço de venda à farmácia [1]. Todo este processo é 

facilitado pela introdução destes dados no SI em “Receção de Encomendas”. 
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Na receção de encomendas dá-se prioridade a produtos de frio que devem ser 

imediatamente armazenados em frigorífico próprio a uma temperatura de 2 a 8ºC assim 

que chega a encomenda, fazendo apenas uma breve e rápida confirmação das 

condições dos artigos, dos prazos de validade e das quantidades rececionadas [1]. 

A fase de receção de encomendas é crucial para o bom funcionamento da 

farmácia. Um engano nesta etapa traduz-se em erros no stock e, consequentemente, a 

custos acrescidos e à não satisfação das necessidades dos utentes. É uma tarefa de 

elevada responsabilidade e que necessita da máxima atenção por parte de quem a 

executa, tal como pude compreender das vezes em que rececionei encomendas. 

 

2.5. Marcação de preços 

O PVP de um produto farmacêutico é determinado tendo em consideração o 

preço de venda ao armazenista, a margem de comercialização do distribuidor grossista, 

a margem de comercialização do retalhista, a taxa sobre a comercialização dos 

medicamentos e o imposto sobre o valor acrescido (IVA) [2]. 

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) é a 

entidade que regula os preços dos medicamentos comparticipados, quer sejam 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ou MNSRM, de acordo com o Decreto-

Lei n.º176/2006, de 30 de Agosto [3]. A sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2006, 

de 30 de Agosto, a Lei n.º25/2011, de 16 de Junho, acrescenta que todos os 

medicamentos comparticipados devem ter o preço indicado na embalagem [4].  

Naqueles artigos sem marcação de preço na embalagem, o preço é determinado 

a partir do preço de venda à farmácia, margem de lucro e do valor do IVA, fazendo com 

que os preços desses produtos variem de farmácia em farmácia.  

 

2.6. Verificação de prazos de validade 

No início de cada mês, é impressa uma lista, através do SI, que contém os 

produtos cujo prazo de validade expira nos 2 meses subsequentes (Anexo 1). 

Posteriormente, procede-se à identificação dos produtos da lista e à sua recolha caso o 

prazo de validade corresponda à data limite indicada. Em paralelo, realiza-se a 

atualização dos prazos de validade tendo em conta a validade do produto que expira 

primeiro. Por fim, procede-se à devolução dos artigos recolhidos.  

Este controlo regular dos prazos de validade faz parte das tarefas de garantia de 

qualidade executadas numa farmácia, uma vez que produtos com data expirada não 

oferecem as condições de segurança, eficácia e qualidade devidas. Ao longo do período 

de estágio tive a oportunidade de realizar vários controlos do prazo de validade. 



 

6 
 

2.7. Política de devoluções  

Quando são verificados erros na encomenda, quer por troca de produtos, danos 

na embalagem, envio de produto não requerido, falta de produtos encomendados, preço 

acima do acordado com o fornecedor, por erro no pedido, ou quando os artigos se 

encontram próximos do fim da sua validade, realiza-se, a partir do SI, a devolução do 

produto, acompanhada de uma nota de devolução. Pode acontecer igualmente o pedido 

de levantamento de lotes de produtos por parte do INFARMED ou do laboratório, pelo 

que nesses casos deve-se devolver prontamente esses artigos. 

Em caso de devolução de produtos de frio, é necessário, além da nota de 

devolução, o termo de responsabilidade de devolução de produtos de frio, onde o diretor 

técnico se responsabiliza pelo cumprimento da cadeia do frio. Para tal, é preciso, em 

primeiro lugar, entrar em contacto com o fornecedor requisitando o envio do mesmo. 

Aquando o levantamento do produto, o funcionário da empresa traz consigo uma arca 

congeladora própria para transportar o artigo de frio 

Posteriormente, os fornecedores emitem uma nota de crédito, realizam a troca 

do produto ou, caso a devolução não seja aceite, reencaminham o produto novamente 

para a farmácia, que tem que dar saída destes artigos do stock por quebra do produto. 

Futuramente, chama-se a autoridade tributária para presenciar o abate destes produtos. 

No decorrer do estágio, tive a oportunidade de realizar várias devoluções, 

incluindo uma de produtos de frio. Em Anexo 2 encontra-se um exemplo de uma nota 

de devolução efetuada por mim.  

 

3. Produtos de venda na Farmácia Mag 

Referindo o Decreto-Lei nº307/2007, de 31 de Agosto, os produtos que as 

farmácias estão autorizadas a vender ao público enquadram-se nos seguintes grupos: 

medicamentos e substâncias medicamentosas, produtos cosméticos e de higiene 

corporal, medicamentos e produtos veterinários, dispositivos médicos, suplementos 

alimentares e produtos de alimentação especial, medicamentos e produtos 

homeopáticos, produtos naturais, produtos fitoterapêuticos, artigos de puericultura e 

produtos de conforto [5]. 

 

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os medicamentos podem ser, em termos de dispensa ao público, MSRM e 

MNSRM. 

De acordo com o estatuto do medicamento (Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de 

Agosto), são MSRM aqueles que possam ser um risco para a saúde do doente, mesmo 
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quando usados para o fim a que se destinam, ou quando usados com frequência em 

quantidades consideráveis e para fins diferentes daquele a que se destinam, ou ainda 

aqueles que contenham substâncias cuja atividade e reações adversas necessitem de 

aprofundamento, ou caso se destinem a administração por via parentérica [3].  

Os MSRM podem dividir-se em: medicamentos de receita médica renovável, 

caso digam respeito a determinadas doenças ou tratamentos prolongados, permitindo 

a sua aquisição mais de que uma vez, sem necessidade de nova prescrição médica; 

medicamentos de receita médica especial, em caso de prescrição de psicotrópicos ou 

estupefacientes, medicamentos que possam originar risco de abuso, toxicodependência 

ou serem utilizados para fins iligais, ou em caso de substâncias que pela sua novidade 

ou propriedades possam ser incluídas nesta categoria; medicamentos sujeitos a receita 

médica restrita quando a sua utilização é reservada a meio hospitalar [3].  

Existem ainda alguns MSRM que podem ser dispensados sem prescrição 

médica nas farmácias. A listagem destes medicamentos é definida pelo INFARMED, 

sendo que no folheto informativo do medicamento é obrigatório constar o facto de este 

poder ser dispensado em farmácias sem receita médica. No caso de um MSRM 

comparticipado pelo Estado, e este ser dispensado sem receita médica, não há lugar à 

comparticipação e o medicamento é dispensado com o seu preço de venda livre [6]. 

 

3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os medicamentos que não preencham os requisitos dos MSRM são 

considerados MNSRM [3]. Estes produtos são dispensados mediante indicação 

farmacêutica ou quando solicitados pelo próprio doente (o que não desobriga ao 

aconselhamento farmacêutico), destinando-se ao tratamento de transtornos menores, 

autolimitantes e de curta duração. A indicação farmacêutica é um ato farmacêutico no 

qual o farmacêutico se responsabiliza pela seleção de um MNSRM e/ou pela sugestão 

de medidas não farmacológicas no tratamento de problemas de saúde de carácter não 

grave [1].  

Aquando a dispensa de MNSRM o farmacêutico deve sempre recolher os 

sintomas, a duração do problema, outros problemas de saúde do doente, e ainda os 

medicamentos que este toma, de forma a garantir a utilização segura e mais eficaz do 

medicamento dispensado [1].  
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3.2.1. Medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa 

exclusiva em farmácia  

Os medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em 

farmácia (MNSRM-EF) são uma subcategoria dos MNSRM e estão devidamente 

identificados pelo INFARMED. Estes, embora dispensem prescrição médica, não 

descuram de intervenção farmacêutica e aplicação de protocolos de dispensa aquando 

entrega ao utente [6]. 

 

3.3. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Um produto cosmético e de higiene corporal (PCHC) é qualquer substância ou 

preparação destinada a estar em contacto com diversas partes superficiais do corpo 

humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos), 

ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo como finalidade limpá-los, perfumá-los, 

modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir odores 

corporais [7].  

Este género de artigos tem uma procura significativa pelos utentes da FM, quer 

por motivos estéticos quer para tratamento de distúrbios menores da pele. Como já 

havia referido, a FM apresenta um atendimento personalizado e especializado neste 

tipo de produtos, o que para um mercado extremamente competitivo torna-se muito 

importante. Para tal, os funcionários dirigem-se com frequência a formações 

disponibilizadas pelas próprias marcas, o que auxilia na transmissão de informação aos 

utentes e na escolha do melhor produto para a sua condição.  

Confesso que esta foi uma das áreas onde senti maior dificuldade no 

aconselhamento. Apesar de ter tido alguma formação na faculdade, quando comparado 

com a variedade de produtos e as suas diferentes especificações, esse conhecimento 

não é suficiente. Desta forma, e por ser um mercado em ascensão, é crucial que o 

farmacêutico atenda a formações e se mantenha atualizado, para o melhor desempenho 

das suas funções. 

 

3.4. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Segundo o Decreto-Lei nº 148/2008, de 29 julho, define-se como medicamento 

veterinário toda a substância que apresente propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, com vista a estabelecer um diagnóstico ou 

a restaurar, corrigir e modificar funções fisiológicas [8]. De acrescentar que a entidade 

encarregue dos assuntos regulamentares de medicamentos veterinários não é o 

http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=50073&att_display=n&att_download=y


 

9 
 

INFARMED, responsável pelos produtos de uso humano, mas sim a Direção-Geral de 

Alimentação e Veterinária (DGAV). 

No que respeita a medicamentos veterinários a formação académica é 

praticamente nula, o que acarreta imensas dificuldades aos estagiários relativamente 

ao aconselhamento nesta área. Por esta razão optei pela realização de uma atividade 

neste âmbito que será abordada na Parte 2 do presente relatório. 

 

3.5. Suplementos alimentares 

Segundo o Decreto-Lei nº136/2003, de 28 de Junho, os suplementos alimentares 

são géneros alimentícios com o intuito de complementar e/ou suplementar o regime 

alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinados nutrientes ou 

outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, comercializadas em formas 

doseadas (como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas, saquetas de pó, ampola de 

liquido, frascos conta-gotas), que se destinam a ser tomadas em unidades de medida 

de quantidade reduzida. Um suplemento alimentar não pode alegar propriedades 

preventivas, tratamento de doenças humanas e sintomas, e não pode apresentar 

atividade terapêutica [9]. De salientar ainda que, tal como acontece com os 

medicamentos de uso veterinário, a autoridade reguladora deste tipo de produtos é a 

DGAV. 

Uma alimentação variada e equilibrada, em condições normais, fornece a um 

indivíduo todos os nutrientes necessários e nas quantidades recomendadas ao seu bom 

desenvolvimento e à manutenção de um bom estado de saúde [9]. No entanto, é cada 

vez maior a procura por este tipo de produtos, muito graças à publicidade e ao maior 

conhecimento dos consumidores nesta área, que gerou confiança neste género de 

artigos.  

Os suplementos alimentares são hoje consumidos com o fim de manter, apoiar 

ou otimizar os processos fisiológicos normais [10]. É habitual um utente pedir um 

suplemento porque sente maior fadiga intelectual em fase de exames ou porque quer 

reforçar as suas defesas naturais na época alta das constipações e gripes. No período 

em que estagiei, anterior à época balnear, foi também grande a procura por suplementos 

de dieta. Neste sentido tive que me informar sobre estes produtos para um melhor 

aconselhamento, razão pela qual realizei um trabalho sobre produtos de emagrecimento 

que será abordado na Parte 2 do relatório.  

Concluo, afirmando que nesta área é igualmente obrigatória a atualização 

regular dos conhecimentos do farmacêutico para garantir a satisfação dos utentes e que 

estes adquiram produtos que efetivamente lhes trarão benefícios para a saúde. 
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3.6. Produtos dietéticos e para alimentação especial 

Os produtos para alimentação especial são todos os géneros alimentícios que 

se distinguem dos alimentos de consumo corrente graças à sua composição ou 

processo de fabrico especiais. Este tipo de produtos mostra-se adequado às 

necessidades nutricionais especiais de determinados grupos de pessoas, como por 

exemplo indivíduos cujo processo de assimilação ou metabolismo estejam alterados, 

pessoas que, devido às suas condições fisiológicas especiais, possam retirar benefícios 

da ingestão de certas substâncias presentes nestes alimentos, e latentes ou crianças 

de pouca idade e em bom estado de saúde [11].  

Desta categoria fazem parte os leites de crescimento adequados às várias fases 

do crescimento, os leites adaptados a situações particulares (como os anti regurgitantes, 

os hipoalergénicos, os leites sem lactose, etc.), os suplementos nutricionais 

hiperproteicos e hipercalóricos para pessoas com necessidades nutricionais 

aumentadas, e ainda produtos alimentares hipocalóricos destinados ao controlo de 

peso. 

Na FM tive a oportunidade de assistir a uma apresentação dada por uma 

nutricionista da NestléHealthScience® sobre produtos para pessoas com necessidades 

aumentadas. Esta formação permitiu conhecer a vasta gama de artigos que se inserem 

nesta categoria, saber a grande variedade de situações em que podem ser empregues 

(desde disfagia, perda de apetite, recuperação pós-cirúrgica e de queimados, até 

tratamento de feridas, úlceras e fraturas), e principalmente aprimorar o aconselhamento 

sobre produtos para alimentação especial, fornecendo as bases para identificar casos 

em que possa ser necessário este tipo de produtos. 

Para além disso, a FM oferece um serviço de aconselhamento nutricional aos 

seus utentes realizado em parceria com uma nutricionista da EasySlim®, possuindo 

desta forma uma grande variedade de produtos hipocalóricos e suplementos 

alimentares. Por esta mesma razão, o estágio transmitiu-me sólidas bases sobre a 

variedade de artigos que se inserem neste grupo. 

 

3.7. Dispositivos médicos 

De acordo com o Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de junho, um dispositivo médico 

é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software ou produto, cujo principal 

efeito pretendido não possa ser alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos, destinado a ser usado na prevenção, diagnóstico, controlo ou tratamento 

de doença humana, lesão ou deficiência, ou usado no controlo da conceção [12]. 

Também nesta área a FM oferece grande variedade aos seus utentes, possuindo 

material ortopédico, material ótico, artigos de penso, sutura e drenagem, fraldas para 



 

11 
 

incontinência, meias de compressão, sistemas para aplicação parentérica e material 

para ostomizados. 

Este assunto trouxe também alguma dificuldade para mim, principalmente no 

que toca à dispensa de meias de compressão. Com o estágio aprendi que a gravidade 

da doença venosa vai determinar a pressão que a meia deve ter, existindo quatro 

classes de compressão, sendo que meias de classe 1 possuem compressão suave e 

são utilizadas em caso de pernas cansadas, meias de classe 2 são usadas no 

tratamento de veias varicosas, meias de classe 3 estão indicadas no tratamento de 

trombose venosa profunda, e meias de classe 4, as de maior compressão, são utilizadas 

no tratamento de linfedemas. Além disso, dependendo da localização do dano e do seu 

progresso, são usadas meias de diferentes comprimentos, que vão desde meias até ao 

joelho, passando pelas meias até à coxa, e por último os collants. Acima de tudo, foi 

importante aprender quais as medidas necessárias para encomendar este tipo de 

meias, visto que muitos utentes o preferem fazer na farmácia. Deve-se então saber a 

medida de altura da perna até 2 dedos abaixo dos glúteos, ou até 2 dedos abaixo dos 

joelhos, conforme o comprimento pretendido. Deve-se igualmente medir o diâmetro do 

tornozelo (2 dedos acima deste), da barriga da perna, da coxa e da anca. Estas 

medições devem ser feitas de pé e preferencialmente de manhã, ao acordar. 

 

4. Dispensa de medicamentos 

Considera-se dispensa de medicamentos o ato profissional em que o 

farmacêutico cede medicamentos aos doentes mediante prescrição médica, em regime 

de automedicação ou por indicação farmacêutica. Esta cedência deve-se fazer sempre 

acompanhar de toda a informação para o uso correto dos medicamentos [1].  

A dispensa de medicamentos é uma das atividades com maior importância e de 

maior responsabilidade na farmácia comunitária. Por ordem, no atendimento ao utente, 

o farmacêutico deve confirmar a validade e autenticidade da receita médica, fazer a 

avaliação da medicação prescrita ou requisitada pelo doente, intervir em caso de 

problema relacionado com o medicamento, e no fim disponibilizar toda a informação 

clinica, quer oral quer por escrito, garantindo sempre que o doente recebe e compreende 

a informação [1].  

Como já mencionado, o SI é também importante ao nível da dispensa de 

medicamentos por permitir a consulta de informação em tempo útil (indicações 

terapêuticas, posologia, efeitos adversos, contraindicações, interações 

medicamentosas, etc.) e a automatização das comparticipações, portarias e despachos. 
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4.1. Análise da prescrição médica 

Para validar a receita materializada e dispensar os medicamentos, é preciso 

primeiro verificar a presença de: 

 Número da receita; 

 Identificação do médico prescritor - nome, especialidade médica e número 

de inscrição na ordem, quando aplicável; 

 Dados do utente – nome e número de utente do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS); 

 Regime de comparticipação e entidade comparticipante; 

 Local de prescrição com a DCI do medicamento, dosagem, forma 

farmacêutica, tamanho da embalagem, número de embalagens (sendo que 

em cada receita é apenas permitida a prescrição de 4 medicamentos 

diferentes, num total de 4 embalagens por receita e máximo de 2 

embalagens por medicamento; em circunstâncias em que os medicamentos 

prescritos se apresentem na forma de embalagem unitária, podem ser 

prescritas 4 embalagens por medicamento [13]) e posologia; 

 Data da prescrição e sua validade; 

 Assinatura do médico prescritor [14].  

 

A receita eletrónica em papel deve-se ainda fazer acompanhar de um duplicado 

onde se encontra o código de dispensa, essencial para validar a receita, e o código de 

direitos de opção. 

Nas receitas manuais, é ainda importante verificar se no canto superior direito 

está assinalada a “exceção legal”, que corresponde à justificação para a prescrição ser 

manual, podendo-se enquadrar nas seguintes situações: falência do sistema 

informático, inadaptação do prescritor, consulta ao domicílio ou prescrição de menos de 

40 receitas por mês. 

Em adição, no ato da dispensa o farmacêutico deve informar da existência da 

opção do utente por medicamentos similares aos prescritos, isto é, medicamentos com 

a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica, a mesma dosagem, que são comparticipados pelo Estado e têm um dos 

preços mais baixo do mercado. Para tal, a farmácia deve ter sempre disponível para 

venda no mínimo 3 dos medicamentos que pertençam ao grupo dos 5 preços mais 

baixos de cada grupo homogéneo, devendo dispensar o de menor preço, salvo se for 

outra a opção do doente [3].   
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No entanto, a opção do utente pela escolha do medicamento similar está restrita 

em caso do medicamento prescrito não ter medicamento genérico, ou o médico indicar 

na receita uma justificação técnica que impeça a substituição do medicamento, 

nomeadamente a “exceção a” que representa a prescrição de um medicamento com 

margem terapêutica estreita, “exceção b” em caso de reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação 

comercial, ou “exceção c” quando o medicamento é destinado a assegurar a 

continuidade de um tratamento com duração superior a 28 dias. Em caso de indicação 

de “exceção c”, o doente pode escolher um medicamento de preço inferior ao prescrito, 

sendo vedado, na farmácia, a substituição por um medicamento de preço superior ao 

prescrito [3]. 

Posteriormente, o dispensador deve interpretar o tipo de tratamento e as 

intenções do prescritor, e identificar o medicamento, confirmando a forma farmacêutica, 

posologia, apresentação, método de administração e duração do tratamento. O 

farmacêutico, ao analisar a prescrição, tem a obrigatoriedade de procurar saber se o 

medicamento e posologia se adequa ao doente e à sua patologia, pelo que em caso de 

dúvida deve sempre contactar o médico prescritor [1].  

No final, o farmacêutico deve fornecer toda a informação necessária para o uso 

correto, seguro e eficaz dos medicamentos, adequando o seu discurso ao doente. Além 

da comunicação oral, os conselhos devem ser reforçados por escrito ou com material 

de apoio apropriado. Podem ainda ser cedidas as contraindicações, interações e 

possíveis efeitos secundários considerados relevantes [1].  

 

4.1.1. Receita desmaterializada 

A 1 de abril de 2016, segundo Despacho n.º 2935-B/2016, a prescrição de receita 

sem papel (receita desmaterializada) tornou-se obrigatória para todas as entidades do 

SNS [15]. No entanto, em circulação continuam a existir prescrições eletrónicas em 

papel e receitas manuais, desde que preencham as mesmas exceções apresentadas 

anteriormente para a prescrição manual [16]. 

Durante o período em que fiz atendimento na FM, a forma de mais comum de 

apresentação de receitas continuava a ser a receita em papel, e isto acontece 

principalmente porque a validação da receita desmaterializada requer um certificado 

digital qualificado por parte do médico prescritor, o qual muitos ainda não obtiveram.  

Com a nova forma de prescrição eletrónica, o utente tem a oportunidade de 

receber o guia de tratamento em papel, através de email, consultá-lo na “Área do 

Cidadão” da página web do SNS, ou pode ainda optar por receber via mensagem 

telefónica os códigos de acesso, de direito de opção e o número da prescrição [16].  

https://servicos.min-saude.pt/utente/
https://servicos.min-saude.pt/utente/
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No guia de tratamento, cada linha de prescrição só pode incluir um produto com 

um máximo de 2 embalagens de cada, exceto para tratamentos prolongados em que há 

um limite máximo de 6 embalagens por medicamento. Em cada receita é permitida a 

prescrição até um máximo de 6 linhas de prescrição [17]. 

Contrariamente ao que acontece com as receitas em papel, o guia de tratamento 

não necessita ser deixado na farmácia para motivos de faturação, sendo devolvido ao 

utente. Este sistema permite o aviamento de todos os produtos prescritos, ou apenas 

parte deles, pelo que o utente pode levantar os restantes em qualquer altura e em 

qualquer farmácia, desde que traga consigo o guia de tratamento ou a mensagem com 

os códigos para aceder à prescrição no SI. A desmaterialização da receita tem ainda a 

vantagem da inclusão de todos os produtos de saúde prescritos numa única receita [16].  

No decorrer do estágio, pude notar alguma estranheza e até dificuldade na 

compreensão do conceito deste novo sistema de prescrição, principalmente por parte 

da população mais idosa. Muitos utentes pensam que este tipo de receitas não tem 

validade, muito graças ao facto de cada linha de prescrição ter a sua própria data de 

validade, o que faz com que, no mesmo guia, existam vários prazos. Além disso, o 

campo onde essa informação se encontra é muito reduzido, dificultando a sua leitura.  

Existe ainda a dificuldade de os utentes se manterem a par das embalagens que 

já levantaram, acontecendo situações em que as pessoas trazem receitas onde já todos 

os medicamentos foram aviados. 

Este é um sistema que, apesar de ser teoricamente mais prático por não implicar 

a obrigatoriedade do papel, vai ainda demorar algum tempo até os utentes se 

adaptarem, principalmente os mais idosos, cabendo aos farmacêuticos o 

esclarecimento de todas as dúvidas. Por exemplo, em cada atendimento que realizava, 

tinha o cuidado de perguntar aos utentes se tinham dúvidas neste novo sistema de 

prescrição, relembrando ainda as diferentes validades de cada linha de prescrição e o 

número de embalagens que ainda era permitido aviar. 

 

4.2. Dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes têm inúmeras aplicações uma vez que atuam 

diretamente no sistema nervoso central, podendo ser utilizados como depressores ou 

estimulantes do organismo. Apesar dos seus benefícios, estas substâncias estão 

associadas a atos ilícitos e a estados de habituação e dependência física e /ou psíquica. 

Por esta razão, os psicotrópicos e estupefacientes estão sob um apertado controlo por 

parte do INFARMED [18].  

Para a dispensa deste tipo de medicamentos é indispensável a apresentação de 

receita médica, sendo que apenas podem ser prescritos isoladamente. Além de que é 
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obrigatório o preenchimento de um formulário, que é apresentado automaticamente pelo 

SI assim que este assume a presença de uma receita especial, e que contém a 

identificação do médico prescritor e número de inscrição na ordem, nome e morada do 

doente, e nome, morada, idade e número de identificação do adquirente, que tem de 

ser maior de idade. 

Após o término da venda, é impresso um talão de faturação em duplicado que, 

juntamente com a cópia da receita, deve ser guardado por um período de 3 anos na 

farmácia. A receita original é reencaminhada ao respetivo organismo comparticipante. 

A farmácia tem ainda que enviar ao INFARMED, em suporte digital e via correio 

eletrónico, a listagem de todas as receitas aviadas e a cópia das receitas manuais até 

ao oitavo dia do mês a seguir à dispensa. Trimestralmente, são enviados os registos 

das entradas e saídas deste tipo de medicamentos, e anualmente um balanço com o 

registo das entradas e saídas [17]. 

Também a receção da encomenda deste tipo de produtos ocorre de forma 

diferente, uma vez que os psicotrópicos e estupefacientes fazem-se acompanhar, além 

da sua fatura, de uma requisição com duplicado. Na requisição está presente a 

identificação da farmácia e do fornecedor, identificação e quantidades dos 

medicamentos enviados, a data, o número de requisição (corresponde ao pedido pelo 

SI aquando da entrada dos medicamentos), e o número da fatura associada. O original 

da requisição, após devidamente assinado e carimbado pelo diretor técnico, é enviado 

ao fornecedor, enquanto que o duplicado deve ser mantido na farmácia durante 3 anos. 

  

4.3. Regimes de comparticipação 

Medicamentos comparticipados são medicamentos em que o Estado paga uma 

parte do seu custo ao utente, sendo que a comparticipação é fixada de acordo com 

diferentes escalões que abrangem diferentes grupos terapêuticos. Essa 

comparticipação pode estar sob regime geral ou sob regime de comparticipação 

especial (quando a prescrição se destina a um pensionista, vindo assinalada com um 

“R” junto dos dados do utente, ou caso se destine a um utente com determinada 

patologia, vindo assinalado um “O” junto dos dados do doente):  

 Escalão A – Percentagem de comparticipação: 90% (Regime Geral) + 5% 

(Regime Especial);  

 Escalão B – Percentagem de comparticipação: 69% (Regime Geral) + 15% 

(Regime Especial);  

 Escalão C – Percentagem de comparticipação: 37% (Regime Geral) + 15% 

(Regime Especial);  
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 Escalão D – Percentagem de comparticipação: 15% (Regime Geral) + 15% 

(Regime Especial) [19].  

 

Para que possa ser feita a comparticipação, é necessário que na receita venha 

especificada a entidade responsável pela comparticipação, que para a grande maioria 

dos portugueses é o SNS. Contudo, existem muitas outras entidades que 

complementam essa comparticipação dada pelo SNS ou que comparticipam 

isoladamente, como SAMS-Quadros, SãVida, Multicare, entre outros.  

Existem ainda regimes especiais de comparticipação que se destinam a doenças 

ou medicamentos específicos, como Alzheimer, dor crónica e dor oncológica, psoríase, 

entre outros. Neste tipo específico de comparticipação, é necessária a referenciação na 

receita do tipo de diploma com a inscrição do Decreto-Lei/Despacho que o abrange. 

De acordo com uma lista revista anualmente pelo INFARMED, há determinados 

medicamentos manipulados que, conforme as substâncias que os compõe, são 

comparticipados em 30% do seu preço [19]. 

 

5. Medicamentos manipulados 

Por medicamento manipulado entende-se qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal que seja preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico, sendo uma fórmula magistral qualquer medicamento que é preparado em 

farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares de acordo com uma 

receita que especifica o doente a quem o medicamento é destinado, e um preparado 

oficinal qualquer medicamento formulado de acordo com as informações de uma 

farmacopeia ou formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos 

hospitalares e que se destina a ser dispensado a doentes que sejam assistidos por essa 

farmácia ou serviço [20].  

Aquando a preparação de um manipulado deve-se proceder ao preenchimento 

da respetiva ficha de preparação que contém: número de lote, substâncias utilizadas e 

respetivo lote, modo de preparação, dados do utente e do prescritor, controlo da 

qualidade, prazos de utilização e condições de conservação, e o cálculo do respetivo 

PVP [1].  

Após acondicionamento adequado, procede-se à preparação do rótulo do 

medicamento manipulado que deve conter, entre outras informações, o nome e fórmula 

do manipulado, as condições de conservação, prazo de validade, eventuais precauções 

(por exemplo “manter fora do alcance das crianças”). 

O PVP dos medicamentos manipulados é calculado com base no valor dos 

honorários da preparação, das matérias-primas e dos materiais de embalagem, 
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margem da farmácia e a taxa de IVA de 6%, conforme o definido na  Portaria n.º 

769/2004, de 1 de julho. Já o cálculo dos honorários baseia-se no valor do fator F que 

é atualizado anualmente, em proporção ao crescimento do índice de preços ao 

consumidor [21].  

Por fim, deve ainda existir um registo dos movimentos das matérias-primas 

utilizadas na preparação de medicamentos manipulados [1].  

A procura por medicamentos manipulados na FM é relativamente grande, por 

isso, durante o período de estágio tive a oportunidade de preparar vários medicamentos 

manipulados: solução de minoxidil a 2% e a 5%, suspensão oral de trimetropim a 1%, 

solução aquosa de ácido acético a 2%, pomada de enxofre a 10%, e vaselina salicilada 

a 10%. A título de exemplo, encontram-se no Anexo 3 e 4 as fichas de preparação dos 

dois medicamentos manipulados que produzia com maior frequência na FM: a solução 

de minoxidil a 5% e a suspensão oral de trimetropim e 1%.  

 

6. Processamento de receituário e faturação 

Para que as farmácias possam receber o valor da comparticipação, tanto do 

Estado como de outras entidades comparticipantes, é necessário o envio da faturação 

às respetivas entidades. 

Com a introdução das receitas desmaterializadas, o processo de faturação de 

receituário é simplificado, uma vez que a informação é enviada diretamente via SI ao 

SNS, sem necessidade de correção das mesmas.  

Relativamente às receitas em papel, quando terminado o atendimento, o 

documento de faturação é impresso no verso da folha. Em caso de complementaridade 

de comparticipação, a receita é fotocopiada com o cartão de sócio do utente sendo 

impressa a faturação respetiva no verso da folha. No documento de faturação devem 

estar presentes: 

 Identificação da farmácia e do diretor técnico; 

 Data da dispensa dos medicamentos; 

 Entidade comparticipante;  

 Número da receita, lote e série associados à receita; 

 Número da venda; 

 Informação relativa aos medicamentos dispensados (DCI ou nome 

comercial, dosagem, forma farmacêutica, tamanho da embalagem). 
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Na FM faz-se, posteriormente, a tripla confirmação do receituário de forma a 

aumentar a probabilidade de deteção de erros, tarefa atribuída a um dos funcionários. 

Durante a conferência é confirmado a: 

 Assinatura do médico prescritor e assinatura de direito de opção do utente, 

quando aplicável; 

 Validade da receita; 

 Correspondência entre os medicamentos prescritos e os medicamentos 

dispensados; 

 Regime de comparticipação; 

 Validade dos cartões de sócio das entidades complementares, se aplicável; 

 Carimbo, data e assinatura do funcionário que verifica a receita. 

 

Em seguida, as receitas são agrupadas em lotes de 30 e por ordem de número 

de série, de acordo com o organismo comparticipante associado. Para cada lote é 

depois impresso um verbete de identificação do lote que fica anexado a cada conjunto 

de receitas.  

No final de cada mês, já com todos os lotes organizados e todos os verbetes de 

identificação de lotes impressos, o colaborador responsável imprime as relações de 

resumo de lotes e as faturas por organismo de comparticipação, carimba-as e assina-

as. Todos estes documentos são depois enviados às entidades comparticipantes 

correspondentes. 

As receitas comparticipadas pelo SNS são enviadas para a Administração 

Regional de Saúde, enquanto que os lotes comparticipados por outras entidades são 

enviados para a Associação Nacional de Farmácias que se encarrega da sua 

distribuição pelos organismos correspondentes.  

Caso seja detetado algum erro que invalide as receitas, estas são reenviadas 

para a farmácia juntamente com um documento que justifica a devolução. Por sua vez, 

a farmácia pode corrigir as receitas passíveis de correção, enviando-as no mês seguinte 

para faturação, ou assumir o prejuízo, caso não seja possível retificar o erro. 

 

7. Outros serviços prestados pela Farmácia Mag 

Além da dispensa de medicamentos e indicação farmacêutica, as farmácias 

estão possibilitadas a prestar outros serviços aos seus utentes, como apoio domiciliário, 

utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, colaboração em programas 

de educação para a saúde, etc [22]. 
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Na FM realiza-se a determinação da pressão arterial, da glicemia capilar, do 

colesterol total e triglicerídeos, da altura, peso e índice de massa corporal (IMC). 

Relativamente a estas atividades, cabe ao farmacêutico, como profissional de saúde 

dotado para tal, a interpretação dos resultados e consequente aconselhamento do 

utente. Deve-se, sempre que necessário, sensibilizar a população a um maior controlo, 

educando relativamente a medidas não farmacológicas para uma melhoria do estado 

de saúde. 

A farmácia dispõe de farmacêuticos qualificados para a administração de 

injetáveis, podendo administrar vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação. 

Adicionalmente, a FM oferece o serviço de entrega ao domicílio dos medicamentos aos 

utentes que possuam reserva de medicamentos, ou àqueles com dificuldades em se 

deslocar à farmácia. Durante o meu estágio, tive a oportunidade de realizar uma entrega 

ao domicílio a uma senhora com dificuldades motoras. 

Todas as sextas-feiras, das 15h às 20h, a FM dispõe de um serviço de 

aconselhamento nutricional que, como já mencionado acima, é disponibilizado por uma 

nutricionista da EasySlim®, onde a primeira avaliação é gratuita. 

Ao longo do ano, a FM organiza vários rastreios gratuitos no sentido de promover 

a saúde e melhorar a qualidade de vida dos seus utentes. Durante o período de 

permanência na farmácia, esta organizou um rastreio cardiovascular, do qual participei 

ativamente, e ainda um rastreio para avaliar a insuficiência venosa. 

Tal como a maioria das farmácias, a FM possui um contentor da VALORMED, 

entidade responsável pela gestão de resíduos de embalagens usadas e medicamentos 

fora do prazo de validade. Esta prática permite reduzir os riscos ambientais decorrentes 

do tratamento de medicamentos juntamente com resíduos urbanos, além de contribuir 

para a maior segurança dos consumidores que não se expõe a medicamentos fora do 

prazo de validade. 

 

8. Outras atividades realizadas durante o estágio 

Tal como já fui referindo ao longo do relatório, é importante que o farmacêutico 

se mantenha informado, quer a nível científico, quer ético e legal, de forma a garantir 

sempre o uso racional do medicamento [1].  

Desta forma, e para uma maior instrução, tive a possibilidade de atender a 

algumas formações, nomeadamente à “Formação de intervenção farmacêutica no 

âmbito da perda de peso: estratégias de atuação com fitoterapia e suplementos 

alimentares”, administrado por um formador da Therelab® (Anexo 5), e à formação 

técnica de produtos da Ales Groupe® (Anexo 6). Além disso tive a oportunidade de 
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assistir a várias formações dadas pelos representantes das marcas na própria farmácia 

sobre os seus produtos. 

Atendi ainda ao primeiro “Curso de Comunicação Clínica para Farmacêuticos”, 

organizado pela faculdade, e que decorreu no dia 21 de Abril das 9h às 18h. Neste curso 

aprendi a melhor maneira de conduzir uma entrevista clínica e a lidar com os doentes 

debaixo de várias situações emocionais. 

 

9. Cronograma de trabalho 

Na Figura 1 encontra-se um cronograma de trabalho com o intuito de explicitar 

o tempo de permanência nas diferentes atividades realizadas na FM. 

 

 

 

Figura 1. Cronograma de trabalho. 
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PARTE 2 

10. Aconselhamento orientado de produtos de dieta 

10.1. Razão da escolha do tema 

Por sugestão da minha orientadora, procedi à elaboração de um guia de 

aconselhamento tendo em conta os produtos de emagrecimento comercializados na 

FM. Este guia tem por objetivo auxiliar no aconselhamento aquando a dispensa deste 

tipo de produtos.  

O guia de aconselhamento (Anexo 7) apresenta-se sob a forma de esquema e 

inclui todos os produtos de dieta existentes na FM. Com base neste guia é possível 

encaminhar a escolha do utente para o produto mais adequado aos seus problemas e 

objetivos e até, em alguns casos, fazer associações de produtos para uma maior 

eficácia do tratamento. 

 

10.2. Conclusões 

A existência de uma grande variedade de produtos de dieta dificulta a escolha 

do produto mais apropriado ao estilo de vida e aos objetivos do utente. Assim, com 

recurso ao guia de aconselhamento consegue-se encontrar facilmente quais os 

produtos mais apropriados para uma maior satisfação do cliente. Deste modo, penso 

que este guia trouxe uma preciosa ajuda para o funcionamento da FM, além de me ter 

proporcionado a aquisição de novas aprendizagens sobre a variedade dos produtos 

para dieta.  

 

11. Prevalência de doenças cardiovasculares na população e educação 

para a diabetes, dislipidemias e hipertensão arterial 

11.1. Razão da escolha do tema 

De forma a celebrar a “Semana do Coração – 12 a 18 de maio” criada pela 

Fundação Portuguesa de Cardiologia, a FM decidiu realizar um Rastreio Cardiovascular 

gratuito a todos os utentes interessados, para o qual requisitou a minha colaboração 

[23]. O rastreio decorreu entre os dias 9 e 20 de maio, das 9h às 18h, e compreendia o 

preenchimento de um questionário (Anexo 8) onde eram avaliados vários fatores de 

risco cardiovascular (CV), que incluíam a medição da altura, peso corporal e IMC, da 

pressão arterial, da glicemia capilar e do colesterol total, e também a recolha da 

medicação utilizada no tratamento da diabetes, hipertensão e dislipidemia.  

O principal objetivo deste rastreio foi calcular o risco CV total dos utentes da 

farmácia, por forma a sensibilizar a população para a redução desse mesmo risco, 

aconselhando hábitos de vida saudável. 
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Além disso, foram elaborados, com o intuito de complementar o 

aconselhamento, panfletos sobre a Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2) (Anexo 9), 

dislipidemia (Anexo 10) e hipertensão arterial (Anexo 11). Nestes é explicado, de forma 

sucinta, em que consistem estas doenças, quais os seus sintomas e fatores de risco, 

além de conterem sugestões de medidas não farmacológicas para o seu controlo e/ou 

tratamento.  

 

11.2. As doenças cardiovasculares 

Dados de 2012 indicam que cerca de 17,5 milhões de pessoas morreram devido 

a doenças cardiovasculares (DCV), o que representa 31% das mortes a nível global 

[24]. Em Portugal, as DCV são a principal causa de morte e representam uma importante 

causa de incapacidade [25]. Para além disso, atendendo à sua prevalência e aos 

recursos que mobilizam no seu tratamento, as DCV estabelecem um grande desafio a 

nível económico aos sistemas de saúde [26]. 

As consequências mais graves das DCV – o enfarte agudo do miocárdio (EAM), 

o acidente vascular cerebral (AVC), e a morte – são súbitas e inesperadas, uma vez que 

são doenças que progridem de modo silencioso (sem sintomas clínicos). No entanto, o 

seu impacto pode ser minimizado pela adoção de medidas preventivas, com alterações 

no estilo de vida e correção de fatores de risco modificáveis, como níveis elevados de 

colesterol e triglicerídeos, má alimentação ou excesso de peso [24]. 

Neste sentido, é de extrema importância a avaliação do risco CV global na 

prática clínica atual bem como a educação para a saúde da população. 

 

11.3. Aterogénese  

O desenvolvimento de aterosclerose é o principal processo patogénico 

responsável pelo aparecimento de sintomas de DCV, nomeadamente o EAM, o AVC e 

a doença arterial periférica [27].  

A aterosclerose é um processo inflamatório que afeta os vasos sanguíneo de 

médio e grande calibre por todo o sistema CV. Este processo inicia-se quando o 

endotélio está exposto a níveis elevados de colesterol-lipoproteína de baixa densidade 

(c-LDL) e outras substâncias como radicais livres (que acabam por oxidar as moléculas 

de c-LDL), tornando o endotélio permeável a linfócitos e monócitos. Estas células 

migram para as camadas mais profundas da parede do vaso sanguíneo, levando 

consigo as partículas de c-LDL oxidadas. As últimas são incorporadas pelos monócitos 

criando células espumosas. Para além disso, ocorre a migração de células musculares 

lisas para camadas mais profundas da parede do vaso, formando-se uma camada 
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fibrosa constituída por células do músculo liso e colagénio. Ao mesmo tempo, os 

macrófagos envolvidos na reação inicial iniciam a sua necrose, o que resulta na 

formação de um núcleo necrótico coberto por capa fibrosa. Estas lesões (placas de 

ateroma) (Anexo 12) vão aumentando de dimensão com o acumular progressivo de 

células e lípidos, fazendo diminuir o tamanho do lúmen do vaso. Com a continuação do 

processo, dá-se o rompimento da placa de ateroma libertando fragmentos de lípidos e 

células no lúmen do vaso. Estes, por sua vez, são expostos a agentes trombogénicos 

na superfície endotelial que resulta na formação de um trombo. Dependendo do 

tamanho do trombo, pode ocorrer a obstrução de um vaso sanguíneo impedindo, desta 

forma, a passagem de corrente sanguínea aos tecidos subjacentes que entram em 

isquemia por falta de oxigenação tecidular e de nutrientes [28].  

Graças à diminuição da elasticidade da parede das artérias, vai haver também 

um aumento da pressão arterial sistólica (PAS) e uma diminuição na pressão arterial 

diastólica (PAD) [27]. 

A aterosclerose manifesta-se clinicamente em 10% da população acima dos 50 

anos uma vez que o seu desenvolvimento ocorre de forma lenta, progressiva e 

silenciosa, sendo necessária uma obstrução arterial de cerca de 75% do calibre da 

artéria para que surjam os primeiros sintomas isquémicos [27]. 

Este é um processo fisiológico que ocorre naturalmente com o envelhecimento, 

e predomina no sexo masculino, uma vez que os lípidos sanguíneos nas mulheres são 

utilizados na produção de estrogénios [29].  

 

11.4. Avaliação do risco cardiovascular global 

O risco de vir a desenvolver uma DCV, designado por risco CV global, pode ser 

avaliado utilizando várias metodologias apoiadas em escalas de risco. Um facto 

importante é que estas escalas têm em consideração o efeito sinérgico que os vários 

fatores de risco exercem quando coexistem num mesmo individuo [30].  

O principal objetivo da avaliação do risco CV é a prevenção, identificando os 

indivíduos de risco que devem ser aconselhados a mudar os seus comportamentos de 

modo não prejudicar a sua saúde [30].  

As escalas mais utilizadas no cálculo do risco CV global são a escala de 

Framingham (Anexo 13), usada nos Estados Unidos da América e que teve grande 

importância no desenvolvimento do conceito de risco CV global, e a escala SCORE 

(Systematic COronary Risk Evaluation) (Anexo 14), a recomendada na Europa [30]. 
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11.4.1. Escala de Framingham 

A escala de Framingham calcula o risco CV global de se vir a sofrer de um evento 

coronário, fatal ou não fatal (angina de peito, EAM e morte), em 10 anos, tendo em conta 

o género, a faixa etária, os valores de colesterol total, de colesterol-lipoproteínas de alta 

densidade (c-HDL), e de PAS dos indivíduos. A presença ou não de tabagismo e o 

diagnóstico da diabetes são também parâmetros de avaliação nesta escala de risco [31; 

32]. 

Esta escala tem por base um estudo observacional prospetivo que ficou 

conhecido por estudo de Framingham, uma vez que decorreu nessa pequena cidade 

dos Estados Unidos da América. Foram avaliados por um período de 50 anos 5 300 

indivíduos com idades compreendidas entre os 30 e os 74 anos à data do início do 

estudo. Os dados recolhidos sobre pressão arterial, tabagismo, perfil lipídico, as causas 

de morte e doenças foram posteriormente usados no cálculo do risco absoluto de 

eventos coronários, fatais e não fatais, em 10 anos [30]. 

O resultado é dado em percentagem. Um valor de risco de 20%, considerado de 

alto risco, significa que, em 10 anos, de 100 pessoas sob os mesmos fatores de risco 

20 irão sofrer de um evento coronário, fatal ou não. Indivíduos com valores abaixo de 

10% encontram-se na categoria de baixo risco, enquanto que resultados entre os 10-

20% identificam pessoas com risco intermédio. Dependendo do resultado obtido na 

avaliação do risco CV global são recomendadas diferentes medidas, sendo que para 

um risco maior ou igual a 20% é aconselhada uma mudança ativa do estilo de vida [30]. 

 No entanto, como o estudo apenas se aplicou a pessoas aparentemente 

saudáveis, as suas conclusões dizem respeito à prevenção primária, pelo que a escala 

não se aplica a pessoas com algum tipo de doença coronária diagnosticada ou que já 

tenham sofrido de algum evento CV [33].  

É importante ter em consideração que pessoas com diabetes, com insuficiência 

renal, com níveis muito elevados de um dos fatores de risco, ou com aneurisma da aorta 

abdominal são automaticamente inseridos na categoria de alto risco [33].  

Esta escala só pode ser aplicada a indivíduos com idade igual ou superior a 20 

anos [33]. Além disso, importantes fatores de risco como uma dieta inadequada, 

excesso de peso e a inatividade física não são tidos em conta na classificação desta 

escala [34]. 

 

11.4.2. Escala SCORE 

A escala SCORE indica o risco CV global de, em 10 anos, uma pessoa vir a 

desenvolver uma doença CV fatal (doença coronária fatal + doença não coronária fatal 
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– AVC fatal e doença vascular periférica fatal), tendo em conta a sua idade, o género, 

presença ou não de tabagismo, os valores de colesterol total e também de PAS [31; 35].  

Esta escala foi o resultado de um estudo iniciado em 1994 em vários países 

europeus com dados de mais de 250 000 participantes, observados durante 10 anos. 

Foram criados dois tipos de folha de cálculo, uma para regiões da Europa de baixo risco, 

do qual Portugal faz parte, e outra para países europeus considerados de alto risco CV 

[30].  

A escala SCORE é composta por duas tabelas, uma para cada sexo, 

subdivididas em tabelas para fumadores e não fumadores. Os valores de colesterol total, 

de PAS e a idade estão organizados por escalões, sendo que as faixas etárias dos 50 

aos 65 anos apresentam maior detalhe, uma vez que este é um período onde as 

mudanças no risco CV decorrem mais rapidamente [30].  

Tal como acontece na escala de Framingham, nesta escala os resultados são 

dados em percentagem, sendo que para valores superiores ou iguais a 5% considera-

se risco CV alto (muito alto quando superior a 10%) e é recomendada uma intervenção 

terapêutica intensa, quer farmacológica quer não farmacológica [36].  

Esta escala não se aplica a pessoas com idades inferiores a 40 anos, 

considerando-se estas isentas de risco CV nos próximos 10 anos, nem a pessoas com 

idade superior a 65 anos [31]. Para mulheres diabéticas, o resultado deve ser 

multiplicado por 4, enquanto que para homens diabéticos deve-se multiplicar por 2. Em 

caso de antecedente pessoal de AVC o valor do risco deve ser multiplicado por 1,5 [36]. 

Indivíduos com doença coronária diagnosticada ou outra doença aterosclerótica 

são automaticamente classificados como indivíduos de alto risco, assim como os 

diabéticos, os doentes renais crónicos, aqueles que sofreram de aneurisma da aorta 

abdominal, e aqueles cujos níveis de um fator de risco estejam muito elevados [31].  

A escala SCORE veio trazer uma importante ferramenta na prevenção primária 

nas DCV para a Europa, no entanto, esta também não tem em conta parâmetros 

relevantes como os níveis de glicemia, o excesso de peso, o sedentarismo, a carga 

tabágica, a história familiar, entre outros [30]. 

 

11.5. Fatores de risco cardiovascular 

Um fator de risco é uma característica que aumenta a probabilidade de 

desenvolver determinada doença. No que concerne às DCV, existem fatores de risco 

modificáveis (tabagismo, pressão arterial elevada, colesterol alto, obesidade, 

sedentarismo, diabetes, dieta) e fatores de risco não modificáveis (história familiar, etnia, 

género e idade) [37].  
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11.5.1. Fatores de risco modificáveis 

A nível global, o fator de risco CV responsável por um maior número de mortes 

é a hipertensão (13%). Esta é seguida pelo tabagismo (9%), diabetes (6%), inatividade 

física (6%), e por último excesso de peso (5%) [28]. Todos eles são fatores que podem 

ser modificados através de alterações no estilo de vida e hábitos alimentares. Esta 

informação torna ainda mais relevante a importância da educação para a saúde na 

prevenção CV, e mais ainda, a importância da realização de rastreios cardiovasculares 

e do papel do farmacêutico como profissional de saúde capaz de consciencializar as 

pessoas para a mudança das suas rotinas.  

 

11.5.1.1. Hipertensão 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a hipertensão como uma das 

mais importantes causas de morte prematura em todo o mundo. A prevalência de 

hipertensos adultos no mundo é de 30-45%, sendo que 7,8 milhões de pessoas morrem 

graças à elevação da pressão sanguínea, o que corresponde a cerca de 12,8% do total 

de mortes por ano. Em 2025 estima-se que o número de hipertensos suba para 1,56 

biliões [28; 38]. 
A pressão arterial elevada é definida por valores de PAS - pressão máxima nas 

artérias devido à contração do coração - iguais ou superiores a 140 mmHg, e/ou valores 

de PAD - pressão arterial mínima que ocorre entre contrações do coração - iguais ou 

superiores a 90 mmHg [39]. Na Tabela 1 encontra-se a classificação dos diferentes 

níveis de pressão arterial. 

 

Tabela 1. Classificação dos níveis de pressão arterial [36]. 

Categoria PAS (mmHg)  PAD (mmHg) 

Ótima < 120 e <80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal Alta 130-139 e/ou 85-89 

Hipertensão Grau I 140-159 e/ou 90-99 

Hipertensão Grau II 160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão Grau III ≥180 e/ou ≥110 

Hipertensão sistólica 

isolada 
≥140 e <90 
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Para valores de pressão arterial acima de 115/75 mmHg o risco CV duplica de 

cada vez que a PAS aumenta 20 mm Hg e a PAD aumenta 10 mmHg [40]. A 

hipertensão, para além de estar associada a doenças coronárias e cerebrovasculares, 

pode comprometer igualmente o funcionamento normal do rim, causando insuficiência 

renal, e ainda danificar os vasos sanguíneos da retina, provocando problemas visuais 

[28].  

 

TRATAMENTO 

De um modo geral, o tratamento da hipertensão, quer farmacológico quer não 

farmacológico, tem por objetivo principal contrariar a progressão da doença e as suas 

futuras repercussões na saúde [40]. 

Embora o aumento da pressão arterial ocorra naturalmente com o 

envelhecimento, um estilo de vida saudável por vezes é o suficiente para controlar a 

hipertensão. As principais medidas não farmacológicas a considerar para reduzir a 

pressão arterial são: 

 Fazer uma alimentação variada e equilibrada nutricionalmente: rica em 

vegetais e frutas e pobre em gorduras;  

 Praticar regularmente exercício físico;  

 Manter um peso corporal normal;  

 Reduzir o consumo excessivo de álcool;  

 Restringir o uso de sal;  

 Parar de fumar [40].  

 
Quanto ao início do tratamento farmacológico, este pode ser feito por 

monoterapia ou associação de fármacos em doses baixas. Caso não se alcance o 

objetivo terapêutico definido, aumenta-se a dose ou opta-se por associar mais fármacos 

à terapêutica [36]. 

Qualquer uma das cinco principais classes de fármacos anti-hipertensores 

(diuréticos tiazídicos, bloqueadores β-adrenérgicos, bloqueadores da entrada de cálcio, 

inibidores da enzima de conversão da angiotensina e antagonistas dos recetores da 

angiotensina) é adequada para iniciar e manter o tratamento, quer em monoterapia quer 

em associação [36]. 

No entanto, é fundamental a adaptação da terapêutica conforme as outras 

doenças dos doentes hipertensos. No Anexo 15 encontra-se uma tabela que identifica 

quais os anti-hipertensores mais adequados para o tratamento, de acordo com as 

doenças concomitantes [36].  
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OBJETIVO TERAPÊUTICO 

O objetivo da terapêutica anti-hipertensora é a redução da pressão arterial para 

valores inferiores a 140/90 mmHg em hipertensos sem qualquer outro problema de 

saúde [36].  

Para diabéticos hipertensos ou com doença renal, os valores tensionais devem 

estar abaixo de 130/80mmHg. Para pessoas com idade superior a 60 anos e PAS≥160 

mmHg é recomendado que os valores de PAS se encontrem no intervalo de 140-150 

mmHg [36]. 

 

11.5.1.2. Diabetes 

A diabetes está fortemente associada ao aumento do risco CV, sendo a DCV a 

principal causa de morte de pessoas com diabetes. Hoje sabe-se que um homem 

diabético aumenta o seu risco CV para o dobro, enquanto que numa mulher esse risco 

quadruplica [28; 31].  

Estimativas da Federação Internacional de Diabetes dizem que 52 milhões de 

europeus, entre os 20 e 70 anos de idade, são diabéticos e que este número aumentará 

para 64 milhões em 2030 [41].  

De acordo com a OMS, a diabetes pode ser classificada em quatro tipos clínicos:  

 Diabetes tipo 1; 

 Diabetes tipo 2; 

 Diabetes gestacional; 

 Outros tipos específicos de diabetes [42]. 

 

A diabetes tipo 1 é caracterizada por uma deficiência de insulina devido à 

destruição das células β dos ilhéus de Langerhans do pâncreas, a qual progride para a 

deficiência total em insulina, passando a ser indispensável o recurso à insulinoterapia 

para o tratamento destes doentes. A diabetes tipo 1 é pouco frequente (5‐10% de todos 

os casos de diabetes), e normalmente aparece na infância e adolescência [36; 42].  

A DMT2 é a forma mais frequente de diabetes e resulta de uma combinação de 

resistência à ação da insulina e de deficiência de insulina por degradação das células 

β. Normalmente (cerca de 90% dos casos) a DMT2 está associada à obesidade 

(tipicamente a obesidade abdominal), estilo de vida sedentário, hipertensão e ainda 

dislipidemia, todos estes fatores importantes no risco CV. No entanto, a DMT2 é uma 

doença silenciosa sendo muitas vezes diagnosticada tardiamente em exames de rotina 

[36]. 
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Já a diabetes gestacional corresponde a uma anomalia do metabolismo da 

glicose detetada apenas durante a gravidez [42]. 

Os outros tipos específicos de diabetes dizem respeito a situações em que a 

diabetes é o resultado de um fenómeno patogénico identificado, como por exemplo a 

indução de diabetes por uso de químicos ou fármacos, defeitos genéticos nas células β 

e/ou na ação da insulina, entre outros [42].  

Para o diagnóstico da diabetes é aconselhável o uso de um só parâmetro, de 

acordo com os seguintes critérios:  

 Glicemia em jejum ≥ 126 mg/dL,  

 Sintomas clássicos* + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dL,  

 Glicemia ≥ 200 mg/dL às 2 horas na prova de tolerância à glucose oral 

(PTGO)** ou  

 Hemoglobina Glicada (HbA1c)*** ≥ 6,5% [42]. 

 

*Consideram-se sintomas clássicos: visão turva, xerostomia, polidipsia, polifagia, poliúria, sudação 

extensa, fadiga extrema, perda de peso, dificuldade de cicatrização, comichão por todo o corpo 

especialmente na área genital, sensação de dormência nas mãos e pés [43; 44]. 

**Corresponde à toma, em jejum, de 75g de glucose diluída num copo de água, com posterior 

avaliação da glicemia às 0 e às 2 horas após a toma de glucose. Na gravidez, a PTGO requer a colheita de 

sangue para doseamento da glucose às 0, 1 e 2 horas [45].  

***Diz respeito à reação entre a hemoglobina e a glucose sanguínea. Quanto maior a concentração 

de glucose, maior a formação de hemoglobina Glicada [46]. 

 

Num indivíduo sem sintomas, o diagnóstico não deve ter por base um único valor 

anormal quer de glicemia de jejum quer de HbA1c, pelo que é necessária confirmação 

através de uma segunda medição, após 1 a 2 semanas [42]. 

Acresce ainda a existência de duas classificações intermédias de anomalia no 

metabolismo da glucose: a anomalia da glicemia de jejum (AGJ) e a tolerância diminuída 

à glicose (TDG) [42].   

Tanto a AGJ como a TDG caracterizam-se por uma diminuição da sensibilidade 

à insulina e um aumento da glicemia abaixo do limiar de diagnóstico da diabetes, 

correspondendo a duas situações de risco aumentado para o desenvolvimento da 

diabetes. O diagnóstico destes estádios intermédios de hiperglicemia tem em conta os 

seguintes critérios: 

 AGJ: glicemia de jejum ≥ 110 e < 126 mg/dL; 

 TDG: glicemia às 2 horas na PTGO ≥ 140 e < 200 mg/dL [42].  
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Um controlo não adequado da diabetes causa danos aos vasos sanguíneos, 

criando condições favoráveis ao aparecimento de aterosclerose. Por esta razão, é 

comum a aterosclerose se desenvolver mais cedo e de forma mais severa em pessoas 

diabéticas. Dados revelam que o controlo dos níveis de glicemia reduz em 42% o risco 

de evento cardíaco e em 57% o risco de AVC [39]. 

 

TRATAMENTO 

O tratamento da diabetes inicia-se sempre pela implementação de medidas 

corretivas do estilo de vida (as mesmas já descritas para o tratamento da hipertensão 

em 11.5.1.1.). Para além das alterações de hábitos, é importante para uma pessoa 

diabética reduzir e controlar a pressão arterial e os níveis de colesterol [36].  

Dentro dos anti-diabéticos orais para tratamento da DMT2, a metformina, que 

provoca um aumento do uptake da glucose a nível periférico e uma diminuição da 

sensibilidade à insulina, é o fármaco escolhido como tratamento de primeira linha, 

especialmente nos doentes obesos ou com excesso de peso por fazer diminuir o peso 

[47]. A metformina pode estar associada a efeitos gastrointestinais indesejáveis (como 

dispepsia, epigastralgia e diarreia), deficiência em vitamina B12 e ainda acidose lática, 

no entanto não provoca hipoglicemia [48]. 

Se não houver controlo da glicemia com o uso de metformina, é recomendado o 

uso de sulfonilureias (por exemplo: glicazida, glimepirida) como tratamento de segunda 

linha. É importante notar que as sulfonilureias são menos eficazes e que têm como 

efeitos adversos a hipoglicemia e o aumento do peso [48]. 

As restantes classes de anti-diabéticos orais apenas devem ser utilizadas como 

tratamento de segunda linha em determinadas situações específicas como, por 

exemplo, na intolerância à metformina [48].  

O tratamento da diabetes com recurso a insulina deve apenas ser considerado 

quando não se verificar um controlo metabólico com recurso à terapêutica antidiabética 

oral dupla ou tripla [48]. 

 

OBJETIVO TERAPÊUTICO 

No que diz respeito ao controlo glicémico, deve-se procurar atingir valores o mais 

próximos possíveis do normal. Como muitas vezes isso não acontece, as guidelines 

aconselham valores de glicemia em jejum até 126 mg/dL e valores de glicemia pós-

pandrial até 160 mg/dL. O valor alvo de HbA1c deve ser inferior a 7 % [42]. 
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11.5.1.3. Dislipidemias 

Considera-se dislipidemia qualquer alteração no perfil lipídico. No sangue, os 

lípidos circulam sob a forma de lipoproteínas, ligados a apolipoproteínas. As 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL) são os principais transportadores de colesterol 

e são consideradas aterogénicas por se depositarem na parede das artérias, como já 

foi explicado. As lipoproteínas de alta densidade (HDL) são responsáveis pela remoção 

do c-LDL da parede arterial, pelo que a diminuição nos níveis de c-HDL representa um 

aumento do risco CV [28]. 

O excesso de calorias é convertido em triglicerídeos e armazenado nos 

adipócitos de todo o corpo. O papel no risco CV das lipoproteínas ricas em triglicerídeos 

[quilomicra e lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL)] ainda não se encontra 

claramente identificado, no entanto considera-se que níveis altos de triglicerídeos 

podem aumentar o risco CV, enquanto níveis muito altos (>880 mg/dL) estão 

relacionados com episódios de pancreatite [28]. 

Antes de iniciar tratamento, o diagnóstico de dislipidemia deve ser sempre 

confirmado por uma segunda avaliação laboratorial do colesterol total, c-LDL, c-HDL e 

triglicerídeos, realizada com um intervalo mínimo de 4 semanas. Importa ainda excluir 

causas secundárias e frequentes de dislipidemia, como o consumo excessivo de álcool, 

DMT2, obesidade, hipotiroidismo, uso de determinados fármacos, e doenças renais ou 

hepáticas [49]. 

 

TRATAMENTO 

O tratamento de qualquer dislipidemia inicia-se por mudanças no estilo de vida 

(mencionadas em 11.5.1.1.). Simples alterações como a prática de atividade física 

regular, redução do peso corporal, cessação tabágica e ingestão moderada de álcool 

provocam um aumento de cerca de 10% no c-HDL e uma redução de 50% nos níveis 

de triglicerídeos [49]. 

A introdução de tratamento farmacológico é justificada em casos em que não se 

alcancem os objetivos terapêuticos através de intervenções no estilo de vida. A 

sinvastatina (inibidor da 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA redutase, enzima essencial à 

síntese de colesterol) é o anti-dislipidémico de primeira linha, sendo que a terapêutica 

deve ser iniciada com uma dose adequada aos valores analíticos, aumentando a dose 

ou trocando-se de estatina quando não se obtém o controlo desejado. De notar que 5-

10% dos pacientes que recorrem a estatinas se queixam de mialgia [36]. 

Em situações de hipertrigliceridemia não controlada pelo tratamento não 

farmacológico, usa-se, nos casos de risco CV alto, uma estatina (por reduzir o c-LDL, 
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os triglicerídeos e o risco CV). Em caso de ausência de risco CV alto, é recomendado o 

uso de fibratos, niacina ou ácidos gordos ómega-3 [49]. 

 

OBJETIVOS TERAPÊUTICOS 

Para a população em geral são aconselhados valores de colesterol total 

inferiores a 190 mg/dL [36]. 

Em situações de risco CV baixo a moderado (de acordo com a avaliação 

SCORE) é recomendado manter o valor de c-LDL abaixo de 150 mg/dL. Para pessoas 

com risco CV alto, os valores de c-LDL devem ser inferiores a 100 mg/dL, enquanto que 

para aqueles com risco CV muito alto os níveis de c-LDL devem manter-se abaixo de 

70 mg/dL [36]. 

No que se refere aos valores de c-HDL estes devem ser inferiores a 40 mg/dL 

nos homens e 45 mg/dL nas mulheres. Já os níveis de triglicerídeos são recomendados 

manterem-se abaixo de 150 mg/dL [36]. 

 

11.5.1.4. Tabaco 

Atualmente estima-se que o número de fumadores a nível global está entre 1 a 

3 biliões, dos quais 82% encontram-se em países desenvolvidos [27]. 

Durante o século XX, 100 milhões de pessoas morreram em todo o mundo como 

resultado de doenças relacionadas com o tabaco. No século XXI, espera-se que este 

número aumente para 1 bilião, sendo que cerca de metade destas mortes irão ocorrer 

entre adultos de meia-idade (35-69 anos), levando à perda de, em média, 22 anos de 

vida [50]. 

Deixar de fumar é a estratégia de prevenção de DCV com melhor relação custo-

benefício. Infelizmente, muitos ainda não associam o ato de fumar a um maior risco CV. 

Apenas 4% dos chineses sabem que fumar provoca doenças cardíacas, e nos Estados 

Unidos da América, a maioria dos fumadores não acreditam que estejam sob um maior 

risco de doença cardíaca do que os não fumadores [28]. 

Fumar promove DCV através de vários mecanismos. O ato de fumar, além de 

induzir uma resposta inflamatória local nos pulmões, induz ainda uma resposta 

inflamatória sistémica que acaba por danificar o endotélio das artérias, dando início a 

todo o processo de aterosclerose. Além disso, o tabaco está associado ao aumento da 

conversão de VLDL a LDL, à diminuição da clearance de LDL e ao aumento do 

metabolismo HDL. Por outro lado, a nicotina é um vasoconstritor periférico aumentando 

assim a pressão sanguínea [27].  



 

33 
 

Sabe-se ainda que a submissão passiva ao fumo do tabaco aumenta também o 

risco CV, assim como outras formas de utilização desta planta, como mascar as suas 

folhas [50]. 

Existem diferenças entre géneros quanto às consequências CV do tabaco. 

Enquanto uma mulher que fume 3 a 5 cigarros por dia duplica o risco de ataque cardíaco, 

para acontecer o mesmo com um homem este teria que fumar 6 a 9 cigarros por dia 

[27]. 

Apesar do tabagismo ser bastante nocivo para o organismo humano, a cessação 

tabágica reduz o risco CV para próximo do de alguém que nunca fumou [39].  

 

11.5.1.5. Dieta 

O papel da dieta é crucial quer no desenvolvimento quer na prevenção de DCV. 

A alteração dos hábitos alimentares é uma das primeiras medidas de prevenção CV 

uma vez que vai exercer grande influência noutros fatores de risco como os níveis de 

colesterol, a pressão arterial, o peso corporal e a diabetes [36]. 

 

GORDURAS 

De acordo com a OMS, a ingestão elevada de gorduras saturadas, gorduras 

trans e sal, em associação com o baixo consumo de frutas, vegetais e peixe está 

fortemente ligado ao aumento do risco CV. Comparações entre uma dieta baixa em 

gorduras saturadas e abundante em frutas e legumes frescos, e uma dieta típica de 

alguém que vive no mundo desenvolvido mostram que na primeira há uma redução de 

73% de risco de eventos cardíacos [28].  

O aumento dos lípidos sanguíneos está principalmente relacionado com o que 

ingerimos e não com a sua produção endógena. As gorduras saturadas estão presentes 

em produtos de origem animal (por exemplo: queijo). As gorduras trans (utilizadas 

muitas vezes em bolos, biscoitos, margarina, cubos de caldo e fast food) são uma 

subclasse de ácidos gordos insaturados, formados industrialmente por hidrogenação de 

óleos vegetais, originando gorduras semissólidas. Estes dois tipos de ácidos gordos têm 

um impacto negativo na saúde uma vez que aumentam os valores de colesterol total e 

diminuem o c-HDL, podendo levar à aterosclerose [36]. 

Segundo a Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC), o consumo de gorduras 

saturadas deve estar reduzido a um máximo de 10% do valor energético total diário, 

devendo-se, sempre que possível, substituir este tipo de ácidos gordos por gorduras 

polinsaturadas. No entanto, é importante notar que se a ingestão total de gordura for 

superior a 37% do total calórico, mesmo que a gordura seja insaturada, há um aumento 

do risco de DCV [36; 39]. 
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Os ácidos gordos polinsaturados fazem baixar os níveis de c-LDL, e podem ser 

divididos em dois subgrupos: os omega-6, principalmente presentes em alimentos de 

origem vegetal, e os ómega-3, presentes em óleos de peixe. Estes dizem-se ácidos 

gordos essenciais porque não podem ser sintetizados pelo homem, sendo obtidos 

apenas através da alimentação [36].  

 

SAL 

É sabido que a hipertensão é um importante fator de risco CV. Estima-se que 

uma redução na ingestão de sódio para cerca de 1 g por dia, equivalente a 3 g de sal, 

levaria a uma redução de 3,1 mmHg da PAS em hipertensos e de 1,6 mmHg em 

indivíduos normotensos. A mesma redução levaria a uma queda de 22% no número de 

mortes resultantes de acidentes vasculares cerebrais e uma diminuição de 16% no 

número de mortes por doença cardíaca coronária [36; 39]. 

Em média, 80% do sal consumido provém de comida processada, enquanto que 

apenas 20% é adicionado na confeção dos alimentos. A OMS recomenda uma ingestão 

de no máximo 5g/pessoa/dia de sal, o que pode ser alcançado por simples mudanças 

na preparação dos alimentos (diminuir a quantidade de sal adicionada) e por reduzir o 

consumo de alimentos processados [36]. 

 

FRUTAS E VEGETAIS 

As frutas e vegetais podem reduzir o risco CV através dos seus constituintes com 

propriedades protetoras, como o potássio, o ácido fólico, vitaminas, fibras e compostos 

fenólicos, que atuam como antioxidantes, melhoram o perfil lipídico, baixam a pressão 

arterial, e aumentam a sensibilidade à insulina [51]. 

 

CEREAIS INTEGRAIS 

Grãos processados, como os utilizados para fazer pão branco e massas, não 

têm os mesmos benefícios que os cereais integrais. Os cereais integrais contêm ácido 

fólico, vitaminas B e fibras, os quais são importantes protetores contra doenças 

cardíacas. Uma elevada ingestão de fibra reduz a produção endógena de glucose e faz 

baixar os níveis de colesterol total e c-LDL [36; 39]. 

 

ÁLCOOL 

O alcoolismo traz graves consequências, como cirrose, cardiomiopatia, 

pancreatite, hipertrigliceridemia, acidentes, entre muitos outros. Além disso, o elevado 

consumo de álcool aumenta a pressão arterial, daí a importância da redução do seu 

consumo em indivíduos com alto risco CV [52]. 
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Contudo, o álcool não tem que ser obrigatoriamente excluído da dieta uma vez 

que vários estudos comprovaram que a toma moderada de bebidas alcoólicas [1 bebida 

por dia para as mulheres (≈10g/dia de álcool) e 2 bebidas por dia para os homens 

(≈20g/dia de álcool)] está associada a uma redução de aproximadamente 30% a 50% 

do risco CV [52].  

A relação entre o consumo de álcool e o risco CV pode ser descrita por uma 

curva em forma de “J”. Ou seja, indivíduos que consumam elevadas quantidades de 

álcool estão em maior risco quando comparados com os consumidores moderados, 

enquanto que os últimos têm um menor risco CV que os abstinentes [52; 53].  

Os mecanismos pelos quais o álcool exerce um efeito protetor ainda não estão 

inteiramente esclarecidos, no entanto pensa-se que este aumente os valores de c-HDL 

e diminua a agregação plaquetária [28].  

Desta forma, o consumo moderado de álcool é permitido em indivíduos que 

tenham já o hábito de o fazer. Pessoas abstinentes não são aconselhadas a iniciar a 

toma de álcool pelos seus benefícios, bastando a alteração de outros fatores de risco 

para garantir a proteção CV [52].  

No Anexo 16 encontra-se, em forma de tabela, um resumo das recomendações 

dietéticas da ESC com o intuito de diminuir o risco CV [36].  

 

11.5.1.6. Sedentarismo 

A crescente urbanização e mecanização do mundo tornou as pessoas mais 

sedentárias. A OMS acredita que mais de 60% da população global não é 

suficientemente ativa [28].  

A atividade física regular, em qualquer idade e em qualquer género, protege 

contra uma multiplicidade de problemas de saúde, incluindo as DCV. Pessoas que são 

sedentárias aumentam em 20 a 30% o risco de todas as causas de mortalidade quando 

comparados com praticantes de exercício físico moderado [28].  

O exercício físico tem um efeito positivo em variados fatores de risco. Melhora a 

função endotelial, o qual promove a vasodilatação, levando à diminuição da pressão 

arterial. Em adição, a atividade física também contribui para a perda de peso corporal, 

o controlo glicémico, aumenta a sensibilidade à insulina, e melhora o perfil lipídico [28].  

De acordo com a OMS, uma pessoa ativa é aquela que faz pelo menos 30 

minutos de exercício físico de intensidade moderada, 5 vezes por semana (por exemplo: 

hidroginástica, caminhada, aspirar, subir e descer escadas), ou mais de 15 minutos de 

atividade física intensa (por exemplo: correr, nadar), 3 vezes por semana [28]. 

Deve-se aconselhar o exercício de atividades que as pessoas apreciem e que 

possam incluir na sua rotina diária de forma a incentivar a sua prática habitual. 
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Atividades aeróbicas (movimentos de grande massa muscular de forma ritmada e por 

determinado período de tempo) são as mais recomendadas. Estas incluem atividades 

do dia-a-dia como caminhar, trabalho doméstico pesado, jardinagem, e também 

natação, jogging¸ ciclismo, dança, entre outros [36]. 

 

11.5.1.7. Excesso de peso 

Atualmente, a nível mundial, a acompanhar os dados em relação aos maus 

hábitos alimentares e à falta de atividade física, encontram-se os dados sobre o 

aumento de peso corporal. Estima-se que 2,8 milhões de pessoas morram todos os 

anos como resultado de serem obesos, e que 2,1 biliões de indivíduos sejam obesos ou 

tenham excesso de peso (o que representa 30% da população mundial) [28; 54]. 

A obesidade está fortemente relacionada com outros fatores de risco CV, como 

a hipertensão, a intolerância à glucose e consequentemente a DMT2, e as dislipidemias. 

Resulta de um desequilíbrio entre a quantidade de energia consumida e a quantidade 

de energia gasta. O grau de obesidade de uma pessoa pode ser atribuído através do 

cálculo do IMC [28]:  

 

𝐼𝑀𝐶 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔) 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎2 ⁄ (𝑚) 

  

Para se ter um peso considerado normal, o IMC deve estar entre 18,5 e 24,9 

kg/m2. Um individuo com excesso de peso, tem o seu valor de IMC entre 25 e 29,9 

kg/m2. Para valores de IMC superiores a 30 kg/m2, diz-se que o individuo é obeso, sendo 

que acima de 40 kg/m2 é considerada obesidade mórbida (ou obesidade de grau III) 

[55].  

Para além disso, é importante ter em consideração a gordura abdominal que tem 

uma forte influência negativa nos níveis de pressão arterial, colesterol e ainda está 

associada à resistência à insulina. Segundo a OMS, o perímetro abdominal nos homens 

deve estar abaixo de 94 cm e nas mulheres abaixo de 80 cm [36].   

A conjugação das recomendações de hábitos alimentares já acima mencionadas 

com a prática regular de exercício físico conduzem a uma redução de peso de modo 

saudável, diminuindo o risco CV total de um indivíduo.   

 

 

 

 

 



 

37 
 

11.5.2. Fatores de risco não modificáveis 

11.5.2.1. Idade 

Com o avançar da idade as DCV são ainda mais comuns, uma vez que o 

envelhecimento conduz a alterações fisiológicas no coração, mesmo na ausência de 

doença. Hoje sabe-se que o risco de AVC, após os 55 anos, duplica a cada década [36].  

Entre as alterações no sistema CV associadas ao envelhecimento destaca-se a 

diminuição da elasticidade e aumento na rigidez do sistema arterial, o que vai provocar 

um aumento da pressão arterial [56]. 

 

11.5.2.2. Género 

Um homem está propenso a um maior risco CV que uma mulher em pré-

menopausa. Contudo, uma vez atingida a menopausa, o risco CV de uma mulher passa 

a ser semelhante ao do homem [56].  

Isto acontece porque o declínio na produção de estrogénios após a menopausa 

leva a uma alteração no metabolismo lipídico, diminuindo os valores de c-HDL e 

aumentando os níveis de colesterol total, c-LDL e triglicerídeos. Para além disso, os 

estrogénios têm efeitos cardioprotetores atuando ao nível do metabolismo da glucose e 

da sua homeostasia, além de que asseguram a manutenção da flexibilidade dos vasos 

sanguíneos, o que, por sua vez, pode explicar o aumento da pressão arterial nas 

mulheres pós-menopausa [56]. 

Do mesmo modo, mulheres diabéticas vêm o seu risco CV duplicar em relação 

aos homens diabéticos. A razão para tal pode estar relacionada com maior um 

envolvimento de fatores inflamatórios, menor calibre das artérias coronárias e, muitas 

vezes, um tratamento da diabetes menos eficaz nas mulheres [57]. 

 

11.5.2.3. Etnia 

Também a etnia desempenha um papel no risco CV. Pessoas do sul asiático ou 

africanos subsaarianos correm um maior risco de desenvolver DCV, enquanto os 

chineses e os sul-americanos têm um menos risco CV [36]. 

 

11.5.2.4. História familiar 

Um caso de DCV num familiar em primeiro grau, antes dos 55 anos de idade 

para os homens, e antes dos 65 anos para as mulheres, está relacionado com um maior 

risco CV. Igualmente, se ambos os progenitores tiverem sofrido de doenças cardíacas 

antes dos 55 anos de idade, o risco sobe para 50% em comparação com a população 

em geral [36]. 
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Para além disso, há também uma componente hereditária ligada à hipertensão, 

ao anormal perfil lipídico e à DMT2, que são fatores relacionados com o 

desenvolvimento de DCV [39]. 

No entanto, como o desenvolvimento de DCV envolve muitos fatores, e os 

antecedentes familiares não são o fator mais preponderante, uma pessoa que leve um 

estilo de vida saudável consegue manter o seu risco CV baixo.   

 

11.6. Conclusões 

É importante que haja um aconselhamento individualizado sobre os riscos CV, 

tendo sempre em conta os pensamentos, preocupações, informação prévia e conjuntura 

social do doente. A tomada de decisões deve ser feita em conformidade com o paciente 

e o médico.  

É importante salientar que o rastreio efetuado não substitui nem pretendeu 

substituir uma avaliação médica, onde, em ambiente adequado, são utilizadas as 

ferramentas de avaliação de risco cardiovascular indicadas pela ESC. A avaliação feita 

pelo médico é sempre essencial uma vez que é tido em consideração aspetos não 

presentes nas escalas, com recurso ao seu conhecimento clínico e adequação a cada 

caso.  

O questionário utilizado foi construído a partir de um outro proposto na página 

web da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que nos dá o risco cardiovascular global 

mas não a probabilidade de vir a ter um evento cardiovascular fatal em 10 anos [58]. 

Isto é, com este rastreio pretendeu-se apenas alertar as pessoas quanto ao seu estilo 

de vida atual e possíveis mudanças, e não tirar conclusões do seu estado de saúde.  

No Anexo 17 encontra-se uma breve análise dos dados recolhidos durante o 

rastreio. Além da avaliação individual de cada fator rastreado, encontra-se igualmente 

uma análise sobre o tipo de medicação que os utentes da FM realizam.  

Por último, conclui-se que a educação do doente é cada vez mais relevante 

numa sociedade tendencionalmente mais doente e cabe ao farmacêutico, como 

profissional de saúde, contrariar estas tendências. 

 

12. Medicamentos de uso veterinário na farmácia comunitária 

12.1. Razão da escolha do tema 

Conciliando aquilo que penso ser um ponto fraco no plano curricular do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas e ainda a dificuldade apresentada no 

aconselhamento sobre medicamentos veterinários por parte dos funcionários da FM, 
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decidi desenvolver um trabalho, para apresentação interna, sobre os diversos produtos 

veterinários que a farmácia comercializa.  

Para tal, após recolha de todos os produtos veterinários comercializados, optei 

pela realização de várias fichas do produto, com intuito de ficar à disposição dos 

funcionários assim que necessitassem. Em cada ficha encontra-se um resumo das 

características do produto que inclui o modo de administração do medicamento, em que 

situações pode ser utilizado, quais as substâncias ativas presentes e a sua forma 

farmacêutica, além de algumas precauções que devem ser ditas aquando a dispensa 

do artigo. Deste modo, com uma rápida visualização da ficha, consegue-se garantir que 

a informação mais relevante chegue ao cliente, além de uma maior segurança na 

prestação de serviços por parte de farmacêuticos e técnicos da farmácia.  

Para além disso, no final da apresentação foi deixada a sugestão de uma página 

da internet para posterior procura de mais informação sobre os produtos veterinários. 

Este site é disponibilizado pela DGAV contendo uma base de dados – MedVet – sobre 

vários Medicamentos Veterinários, Produtos de Uso Veterinário e Biocidas de uso 

Veterinário. 

A maioria da população frequentadora da FM tem animais de estimação. Por 

essa mesma razão, o trabalho centrou-se em produtos para animais de companhia, 

mais propriamente cães e gatos, e não em animais de criação. 

No Anexo 18 pode-se encontrar a apresentação desenvolvida sobre 

medicamentos veterinários. 

 

12.1.1. Medicamentos veterinários 

Os animais são parte da vida das pessoas e fornecem grande suporte emocional, 

reduzem o stress e a solidão. Quer os de criação quer os de companhia são essenciais 

para a vivência em sociedade e precisam, por isso, de serem bem tratados e terem 

acesso a cuidados de saúde adequados [59].  

Os artigos veterinários disponíveis na FM vão desde produtos de higiene e 

limpeza dos animais, como champôs e soluções de limpeza de ouvidos, até 

antimicrobianos e medicamentos para a insuficiência renal e cardíaca. Sem dúvida que 

os produtos mais comercializados e pedidos pelos utentes são os desparasitantes. 

Estes podem dividir-se em internos e externos, conforme o parasita que tenha infetado 

o animal seja interno (como nematodes, cestodes e protozoários) ou externo (como 

pulgas, carraças e piolhos). 

Na administração de medicamentos a animais, um dos fatores mais importantes 

a ter em conta é o peso do animal, uma vez que, conforme o peso, a dose a administrar 

varia. Este é então um fator importante na fase de dispensa deste tipo de produtos. Para 
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além disso, é relevante lembrar os donos que a maioria dos medicamentos de uma 

espécie não podem ser utilizados noutra, podendo por vezes levar à morte do animal.  

Por último, no que concerne à utilização de medicamentos de uso humano em 

animais, o ideal é sugerir a procura de informação diante de um médico veterinário. 

Apesar de muitos medicamentos de uso humano conterem substâncias ativas 

semelhantes às dos medicamentos de uso veterinário, o metabolismo dos animais 

ocorre de modo diferente do dos humanos (diferenças no perfil enzimático), e entre as 

várias espécies animais. Além de que a dosagem utilizada no tratamento do Homem 

requer ajuste aquando o uso em animais, de forma a se adequar ao peso corporal. 

   

12.2. Conclusões 

O trabalho desenvolvido tinha como objetivo, não só a elucidação dos 

funcionários sobre os medicamentos veterinários, mas também a minha própria 

instrução sobre este tema.  

Concluo assim, que o desenvolvimento deste trabalho foi bastante importante 

principalmente para mim. Consegui ter uma visualização global da maioria das afeções 

que afetam os animais e que preocupam os seus donos, e também sobre a forma de 

administração e principais cuidados aquando a aplicação destes produtos. 
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14. Anexos 

Anexo 1 – Lista de Controlo de Prazos de Validades 
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Anexo 2 – Nota de devolução 
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Anexo 3 – Ficha de Preparação da Solução de Minoxidil a 5% 
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Anexo 4 – Ficha de Preparação da Suspensão Oral de Trimetropim a 1% 
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Anexo 5 – Certificado de “Formação de intervenção farmacêutica no âmbito da perda de peso: estratégias de atuação com 

fitoterapia e suplementos alimentares” 
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Anexo 6 – Certificado da formação técnica de produtos da Ales Groupe®
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Anexo 7 – Guia de aconselhamento sobre produtos de dieta 
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Anexo 8 – Questionário do Rastreio Cardiovascular 

 

 

 
 
 
Tabaco 
1. Nunca fumou 

2. Ex-fumador 

3. Menos de 10 cigarros/dia 

4. 10 a 20 cigarros/dia 

5. 21 a 30 cigarros/dia 

6. Mais de 31 cigarros/dia 

 
Pontuação: 

 

Sexo / Idade 
1. Homem 20-29 anos ou Mulher pré-menopausa 

2. Homem 30-39 anos   

3. Homem 40-45 anos ou Mulher pós-menopausa   

4. Homem 46/50 anos ou Mulher que realizou ooforectomia    

5. Homem 51/60 anos ou Mulher com irmão/a com doença coronária   

6. Homem acima de 61 anos ou Mulher diabética    

Pontuação: 

IMC [Peso (kg)/Altura2 (m)] 
1. Abaixo do peso normal: IMC ≤ 18,5 kg/m2 

2. Peso normal: IMC entre 18,6 – 24,9 kg/m2 

3. Excesso de Peso: IMC entre 25 – 29,9 kg/m2 

4. Obesidade Grau I: IMC entre 30,0 – 34,9 kg/m2 

5. Obesidade Grau II: IMC entre 35,0 – 39,9 kg/m2 

6. Obesidade Grau III: IMC ≥ 40,0 kg/m2 

 
Pontuação: 
 

Atividade Física 
1. Profissional: intensa e Desportiva: intensa+ 

2. Profissional: moderada e Desportiva: moderada++ 

Nome:______________________________________________________________ 

Morada:_____________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___ / ___ / ___ Idade:_______ 

Contacto: _____________________ E-mail:________________________________ 

Avalie o seu  

Risco 

Cardiovascular 



 

56 
 

3. Profissional: leve e Desportiva: leve+++ 

4. Profissional: sedentária e Desportiva: moderada 

5. Profissional: sedentária e Desportiva: pouca++++ 

6. Inatividade física 

 
Pontuação: 

 

História Familiar 

1. Ausente 

2. Pai ou mãe com mais de 60 anos, com doença cardiovascular 

3. Pai e mãe com mais de 60 anos, com doença cardiovascular 

4. Pai ou mãe com menos de 60 anos, com doença cardiovascular 

5. Pai e mãe com menos de 60 anos, com doença cardiovascular 

6. Pai, mãe e irmão, ambos com doença cardiovascular 

Pontuação: 
 

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 
1. < 120 mmHg 

2. 120-129 mmHg 

3. 130-139 mmHg 

4. 140-159 mmHg 

5. 160-179 mmHg 

6. ≥ 180 mmHg 

Pontuação: 
 

Glicemia (mg/dL) 
1. Em jejum <100 mg/dL ou 2h após refeição <140 mg/dL 

2. Diabéticos na família 

3. Em jejum entre 100-126 mg/dL ou 2h após refeição entre 140-200 mg/dL 

4. Em jejum >126 mg/dL ou 2h após refeição >200 mg/dL 

5. Diabetes diagnosticado e controlado 

6. Diabetes diagnosticado e não controlado 

Pontuação: 

Colesterol Total (mg/dL) 
1. ≤180 mg/dL 

2. 181-200 mg/dL 

3. 201-220 mg/dL 

4. 221-249 mg/dL 

5. 250-280 mg/dL 

6. ≥281 mg/dL 
 

Pontuação: 
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Classificação do Risco CV Somatório da Pontuação 

Baixo Risco 8 pontos 

Risco Potencial 9 a 16 pontos 

Risco Moderado 17 a 24 pontos 

Alto Risco 25 a 33 pontos 

Perigo 34 a 41 pontos 

Perigo Máximo 42 a 48 pontos 

 

 

+ Atividade física desportiva intensa = 5 dias por semana de exercício intenso 

++ Atividade física desportiva moderada = menos de 5 dias por semana de exercício 

moderado a intenso 

+++ Atividade física desportiva leve = menos de 3 dias por semana de exercício leve 

++++ Pouca atividade física desportiva = exercício físico ocasional; sem regularidade  
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Anexo 9 – Panfleto sobre a Diabetes Mellitus tipo 2  
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Anexo 10 – Panfleto sobre Dislipidemias  
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Anexo 11 – Panfleto sobre Hipertensão Arterial 
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Anexo 12 – Placa de ateroma a 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a MINISTÉRIO DA SAÚDE: Arteriosclerose vs Aterosclerose. Acessível em: http://portalcodgdh.min-

saude.pt/index.php/Ficheiro:ATEROSCLEROSE.PNG [acedido a 3 de Julho de 2016]. 
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Anexo 13 – Escala de Framingham b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b GUIDELINES IN PRACTICE: Framingham risk scores help target primary prevention. Acessível em: 

https://www.guidelinesinpractice.co.uk/november_98_archer_framingham_nov98 [acedido a 3 de Julho de 

2016]. 
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Anexo 14 – Escala SCORE para países europeus de baixo risco c 

 
 

 

c Piepoli, M.F.; Hoes, A.W.; Agewall, S; et al. (2016). European Guidelines on cardiovascular disease 

prevention in clinical practice. European Heart Journal.   
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Anexo 15 – Escolha do anti-hipertensor conforme a doença concomitante 

Doença Tratamento 

Hipertrofia ventricular esquerda IECA, ARAII, antagonistas do cálcio 

Aterosclerose assintomática IECA, antagonista do cálcio 

Microalbuminúria e/ou disfunção renal IECA, ARAII 

AVC prévio Qualquer anti-hipertensor 

Enfarte agudo do miocárdio prévio BB, IECA, ARA II 

Angina de peito BB, antagonistas do cálcio 

Insuficiência cardíaca 
Diur., BB, IECA, ARAII, antagonista dos 

recetores mineralocorticoides 

Fibrilhação auricular recorrente 
IECA, ARA II, BB, antagonista dos 

recetores mineralocorticoides 

Fibrilhação auricular permanente 
BB, antagonistas do cálcio, não-

dihidropiridinas 

Aneurisma da aorta BB 

Doença vascular periférica IECA, antagonistas do cálcio 

Proteinúria e/ou insuficiência renal IECA, ARAII 

Síndrome metabólico IECA, ARA II, antagonistas do cálcio 

Diabetes Mellitus IECA, ARA II 

HTA sistólica (idosos) Diur., antagonistas do cálcio 

Glaucoma BB 

Gravidez BB, metildopa, antagonistas do cálcio 

Intolerância IECA (sobretudo tosse) ARA II 

Raça negra Diur., antagonistas do cálcio 

IECA: inibidor da enzima conversora da angiotensina; ARA II: antagonista do 

recetor da angiotensina II; BB: β-bloqueador; Diur: Diuréticos tiazídicos 
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Anexo 16 – Recomendações dietéticas da Sociedade Europeia de 

Cardiologia  

Ingestão de no máximo 10% do valor energético total diário em ácidos gordos saturados, 

através da sua substituição por ácidos gordos polinsaturados 

Consumir o mínimo possível de ácidos gordos trans insaturados, de preferência evitando 

comida processada 

<5g de sal por dia 

30-45g de fibra por dia, provinda preferencialmente de cereais integrais 

>200g de fruta por dia ( ≈ 2-3 peças por dia) 

>200g de vegetais por dia ( ≈ 2-3 porções por dia) 

Comer peixe 1-2 vezes por semana, sendo que uma deve ser um peixe oleoso 

Consumo de bebidas alcoólicas deve estar limitado a dois copos por dia (20g/dia de 

álcool) para os homens e 1 copo por dia (10g/dia de álcool) para as mulheres 

É desencorajada a toma de refrigerantes e bebidas alcoólicas 
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Anexo 17 – Resultados e Conclusões do Rastreio Cardiovascular 

 

A. Dados Sociodemográficos 

Tabela 1. Relação entre as diversas faixas etárias e o número de participantes no rastreio. 

Faixa Etária Homens Mulheres 

20-29 anos 0 2 

30-39 anos 0 3 

40-49 anos 0 14 

50-59 anos 2 19 

60-69 anos 16 29 

70-79 anos 11 27 

≥ 80 anos 1 6 

Total 30 100 

 

 

Tabela 2. Caracterização da população feminina questionada. 

População feminina 

Mulher pré-menopausa 19 

Mulher pós-menopausa 45 

Mulher que realizou ooforectomia 6 

Mulher com irmão/a com doença coronária 0 

Mulher diabética 30 

 

Análise dos dados sociodemográficos: 

 A maioria dos utentes que participaram no rastreio está entre os 60 e 69 anos 

de idade. 

 As mulheres questionadas, na sua maioria, encontrava-se no período de pós-

menopausa.  

 Um grande número de mulheres eram diabéticas.  
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B. Parâmetros avaliados

 

Figura 1. Relação entre o número de indivíduos questionados e o número de cigarros fumados 
diariamente. 1- Nunca fumou; 2- Ex fumador; 3- Fuma menos de 10 cigarros/dia; 4- Fuma entre 

10 a 20 cigarros/dia; 5- Fuma entre 21 a 30 cigarros/dia; 6- Fuma mais de 31 cigarros/dia. 

 

 

Figura 2. Índice de Massa Corporal (IMC) dos indivíduos sujeitos a inquérito. 1- Abaixo do 
peso normal (IMC≤18,5 kg/m2); 2- Peso normal (IMC entre18,5-24,9 kg/m2); 3- Excesso de 

peso (IMC entre 25-29,9 kg/m2); 4- Obesidade de grau I (IMC entre 30-34,9 kg/m2); 5- 
Obesidade de grau II (IMC entre 35-39,9 kg/m2); 6- Obesidade de grau III (IMC ≥40 kg/m2). 
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Figura 3. Representação da intensidade de atividade física realizada pela população estudada. 
1- Atividade física profissional intensa e desportiva intensa; 2- Atividade física profissional 
moderada e desportiva moderada; 3- Atividade física profissional leve e desportiva leve; 4- 

Atividade física profissional sedentária e desportiva moderada; 5- Atividade física profissional 
sedentária pouca atividade desportiva; 6- Inatividade física. 

 

 

Figura 4. Caracterização dos antecedentes familiares de doença coronária nas pessoas 
questionadas. 1- Sem antecedentes de doença coronária na família; 2- Pai ou mãe com mais 
de 60 anos e doença coronária; 3- Pai e com mais de 60 anos e doença coronária; 4- Pai ou 

mãe com menos de 60 anos e doença coronária; 5- Pai e mãe com menos de 60 anos e 
doença coronária; 6- Pai, mãe e irmão/ã com doença coronária. 
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Figura 5. Valores de pressão arterial sistólica (PAS) da população avaliada no rastreio. 1- 
Valores de PAS <120 mmHg; 2- Valores de PAS entre 120-129 mmHg; 3- Valores de PAS 

entre 130-139 mmHg; 4- Valores de PAS entre 140-159 mmHg; 5- Valores de PAS entre 160-
179 mmHg; 6- Valores de PAS ≥180 mmHg. 

 

 

Figura 6. Valores de glicemia ocasional dos indivíduos rastreados. 1- Valores de glicemia <100 
mg/dL em jejum ou <140 mg/dL 2h após refeição; 2- Tem diabéticos na família; 3- Valores de 
glicemia entre 100-126 mg/dL em jejum ou entre 140-200 mg/dL 2h após refeição; 4- Valores 

de glicemia ≥126 mg/dL em jejum ou ≥200 mg/dL 2h após refeição; 5- Diabetes diagnosticado e 
controlado; 6- Diabetes diagnosticado e não controlado. 
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Figura 7. Valores de colesterol total referentes à população em estudo. 1- Valores de colesterol 
total ≤180 mg/dL; 2- Valores de colesterol total entre 181-200 mg/dL; 3- Valores de colesterol 
total entre 201-220 mg/dL; 4- Valores de colesterol total entre 221-249 mg/dL; 5- Valores de 

colesterol total entre 250-280 mg/dL; 6- Valores de colesterol total ≥281 mg/dL. 

 

C. Tipo de medicação 

 

Figura 8. Caracterização da medicação para a hipertensão, diabetes ou dislipidemia realizada 
pela população questionada. 1- Não faz medicação para nenhuma das patologias em estudo; 

2- Toma um anti-hipertensor; 3- Toma um anti-diabético oral/insulina; 4- Toma um anti-
dislipidémico; 5- Faz tripla associação de anti-hipertensor+anti-diabético oral/insulina+anti-

dislipidemico; 6- Faz dupla associação de anti-hipertensor+anti-diabético oral/insulina; 7- Faz 
dupla associação de anti-hipertensor+anti-dislipidémico; 8- Faz dupla associação de anti-

dislipidémico+anti-diabético ora/insulina. 
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D. Risco cardiovascular total 

Tabela 3. Resultados do risco cardiovascular total dos utentes questionados. 

Risco Cardiovascular Total Nº de utentes 

Baixo Risco 0 

Risco Potencial 0 

Risco Moderado 9 

Alto Risco 101 

Perigo 20 

Perigo Máximo 0 

Total 130 

 

 

Discussão dos Resultados 

Como se pode aferir através dos resultados do rastreio, a população da FM tende 

a seguir os padrões mundiais, ou seja, existem muitos utentes com alto risco CV (78%).  

Relativamente ao consumo de tabaco (Figura 1), os utentes da FM 

apresentaram bons resultados uma vez que a maioria da população nunca fumou (14 

homens e 86 mulheres). Sendo assim, este parâmetro não foi alvo de grande 

preocupação aquando o aconselhamento. Nos casos esporádicos de tabagismo 

aconselhei medidas de cessação tabágica. 

Baixo risco 

Risco potencial 

Risco moderado 

Alto risco  

Perigo  

Perigo máximo  

Figura 9. Resultados, em percentagem, do risco cardiovascular total dos indivíduos 
que participaram no rastreio. 
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O IMC (Figura 2) e a atividade física (Figura 3) estão intrinsecamente ligados 

uma vez que a prática de exercício físico vai levar à perda ou manutenção de peso 

corporal. Por esta razão, ambos os parâmetros demonstraram resultados alarmantes, 

sendo que a maioria dos utentes da FM tem excesso de peso ou obesidade e não pratica 

qualquer tipo de atividade física. Isto deve-se principalmente à idade avançada dos 

avaliados e a consequentes dificuldades motoras que apresentam. Nestes casos, o 

aconselhamento no final do questionário revelou-se de extrema importância. Tentei 

orientar os doentes no sentido de modificarem os seus hábitos alimentares e estimulei 

a prática de exercício físico de acordo com as preferências e capacidades de cada um. 

De acordo com os resultados da Figura 4, a história familiar também não é um 

dos fatores com maior peso no risco cardiovascular da população da FM, sendo que a 

maioria não tem antecedentes de doença coronária na família. 

Os resultados dos valores de PAS, glicemia e colesterol total não são muito 

preocupantes, muito devido à medicação feita pelos utentes da FM que mantém 

controlados os valores destes parâmetros. Nas situações que requeriam maior atenção, 

aconselhava posterior confirmação dos valores e uma monotorização mais regular, 

acompanhada de ida ao médico caso os valores se mantivessem inalterados 

Por fim, conclui-se, a partir dos resultados do tipo de medicação usada (Figura 

8), a existência em simultâneo de várias patologias que são importantes fatores de risco 

CV, nomeadamente a hipertensão, a diabetes e a hipercolesterolemia. O mais frequente 

é a presença de hipertensão e diabetes. Em todas as avaliações procurava saber, além 

da medicação, a posologia que o utente realizava, tentado perceber se existiam 

incertezas acerca da toma da medicação, e procurando sempre esclarecer as dúvidas 

de forma a garantir o uso racional do medicamento.  

  



 

76 
 

Anexo 18 – Medicamentos de uso veterinário 
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RESUMO 

O relatório de estágio aqui apresentado resulta da passagem pelos serviços 

farmacêuticos do Hospital de Magalhães Lemos ao longo dos meses de janeiro e fevereiro 

do ano 2016. 

Neste documento serão apresentadas as várias áreas de atuação dos Farmacêuticos 

Hospitalares desta instituição, bem como as atividades que tivemos oportunidade de realizar 

durante a permanência nesta instituição. Em anexo, além da documentação das atividades 

realizadas, encontram-se também alguns dos trabalhos, comunicações e pesquisas 

realizadas ao longo do período de estágio.   
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1. Introdução 
Ao longo destes cinco anos de formação, fomos adquirindo conhecimentos em 

diversas áreas com o objetivo maior de promover a saúde e o bom uso do medicamento 

junto da população.  

No entanto, e embora a farmácia comunitária seja o local onde esse contacto é maior, 

os cuidados de saúde e o medicamento não se encontram apenas aí, e fora desse meio o 

hospital tem a maior importância.  

No Hospital de Magalhães Lemos, um hospital psiquiátrico, o Farmacêutico 

Hospitalar é essencial para o bom funcionamento do circuito de distribuição, bem como da 

gestão da polimedicação e a melhoria contínua dos serviços prestados pela instituição. Além 

disso, o envelhecimento da população que se tem verificado nos últimos anos e a conjuntura 

socioeconómica têm dado à saúde mental um especial relevo nos cuidados de saúde, que 

se traduz também num maior número de doentes em tratamento. 

Neste contexto, e tendo em conta as opções disponíveis para a realização de estágio 

curricular, optámos por iniciar os dois primeiros meses em farmácia hospitalar, com o intuito 

de aprofundar o conhecimento adquirido ao longo do curso mas também de desenvolver 

competências que possam fazer de nós profissionais mais responsáveis e adaptados à 

realidade atual. 

 

2. Apresentação e Organização do Hospital de Magalhães Lemos, 

EPE 
O Hospital de Magalhães Lemos, Entidade Pública Empresarial (HML), nomeado em 

homenagem ao Professor Doutor António de Sousa Magalhães Lemos, médico psiquiatra, 

é uma instituição especializada em cuidados de psiquiatria e saúde mental, acreditado e 

certificado pelo Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS). A acreditação consiste no 

reconhecimento formal, por parte de uma entidade internacional prestigiada e independente, 

das competências, capacidade e das práticas desenvolvidas pelo hospital, sendo que a 

manutenção dos padrões de qualidade constitui uma das prioridades do mesmo.  

Esta instituição está empenhada na plena integração social dos doentes com 

problemas mentais, e por isso está articulada com centros de saúde e hospitais gerais, bem 

como com estruturas de segurança social, entidades públicas e privadas, com autarquias da 

área assistencial e com centros de emprego, promovendo várias iniciativas de dinamização 

para utentes com dificuldades sociofamiliares e profissionais em parceria com a Associação 

de Familiares, Utentes e Amigos do Hospital [1]. 

Para além dos serviços de internamento, o HML possui unidades de atendimento de 

consulta externa localizadas fora das suas instalações, nomeadamente a Unidade de 

Psiquiatria Comunitária de Póvoa de Varzim/Vila do Conde e a Unidade Costa Cabral [2]. 
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Este hospital dispõe também de um Serviço de Eletroconvulsivoterapia que tivemos 

a oportunidade de visitar tendo assistido a algumas sessões. Também visitámos o Serviço 

de Reabilitação Psicossocial em que os doentes são acompanhados por profissionais na 

realização de atividades recreativas, que vão desde a olaria à culinária. Além disso, existe 

uma piscina, um campo de jogos, e uma barbearia à disposição dos mesmos.  

 

3. Organização dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de 

Magalhães Lemos, EPE 

3.1. Recursos humanos, horário de funcionamento e instalações dos 

Serviços Farmacêuticos 

A equipa dos serviços farmacêuticos (SF) do HML é constituída por três 

farmacêuticas, três técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT), uma assistente técnica e 

uma assistente operacional. A direção destes serviços está a cargo da Dra. Isabel Grilo. 

Os SF do hospital não realizam atendimento em ambulatório. O fornecimento interno 

de medicamentos está em funcionamento de segunda a sexta, das 8.30h às 17.30h, 

havendo sempre pelo menos um farmacêutico que assegura o serviço. 

As instalações dos SF encontram-se divididas em várias áreas: sala de Sistema de 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU), Armazém, Gabinete dos 

Farmacêuticos, Gabinete dos TDT, Biblioteca, Secretariado e Arrumos. 

Na sala de SDIDDU, o stock de medicamentos está divido em medicamentos 

pertencentes ao formulário e medicamentos extra formulário, sendo que dentro de cada 

divisão os fármacos estão dispostos por ordem alfabética de Denominação Comum 

Internacional (DCI). Nesta secção, existe ainda uma pequena sala individualizada para 

reembalagem de medicamentos. 

Os restantes medicamentos disponíveis na farmácia encontram-se em armazém, e 

dispõe-se igualmente por ordem alfabética de DCI, sendo que os antibióticos e antifúngicos, 

o material de penso e produtos para nutrição entérica ocupam armários próprios. Os 

injetáveis de grande volume encontram-se igualmente em local próprio. O armazém contém 

ainda uma sala para armazenamento de estupefacientes e outros psicotrópicos. Nesta 

pequena sala fechada encontram-se também os fármacos destinados à realização de 

ensaios clínicos a decorrer no hospital. Os produtos a armazenar no frio, como as insulinas, 

são guardados em frigorífico próprio para o efeito, onde está afixada uma listagem com as 

várias insulinas, a DCI e o seu tipo de ação. Existem ainda outros frigoríficos que são 

utilizados para armazenar produtos que necessitem de ser conservados nas mesmas 

condições. 

Para além disso, o armazém está organizado por zonas para permitir a identificação, 

de forma clara, dos produtos farmacêuticos consoante as suas propriedades e situação. 
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Sendo assim, existe uma zona de armazém, de entrega, de receção e conferência, para 

produtos com data de validade expirada e/ou danificados, para devolução, e de pertença de 

terceiros (empréstimo de consignação).  

 

4. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos 

farmacêuticos 

4.1. Gestão de existências 

Uma correta gestão dos stocks dos produtos é um ponto crucial para o bom 

funcionamento dos SF de um hospital. 

No HML é realizado um inventário de existências anual que contempla todos os 

produtos farmacêuticos, e um inventário periódico para os produtos farmacêuticos de classe 

A (segundo análise ABC – Anexo 1). Se necessário, são então propostos ajustamentos na 

quantidade a manter em stock.  

Para os produtos de classe A, semestralmente realiza-se a: 

 Identificação do respetivo histórico de consumo; 

 Análise do valor em existências quanto à sua razoabilidade face ao volume 

de compras e ao volume de produção; 

 Comparação com os níveis verificados de existências em períodos análogos; 

 Análise de perdas de existências por obsolescência ou outras causas; 

 Revisão e atualização dos pontos de encomenda e arquivo das análises ABC 

após atualização dos níveis de existência mínimos. 

No HML, todos os meses são identificados os produtos com validade a expirar nos 

três meses seguintes, de forma a solicitar ao laboratório fornecedor a sua substituição. 

Durante o estágio, pudemos realizar a verificação dos medicamentos cujos prazos 

terminavam nos meses de janeiro e fevereiro (Anexo 2).   

Segundo o regulamento do hospital, de forma a fazer uma correta gestão, devem-se 

fazer estimativas de consumo anualmente, que devem ter sempre em conta a tendência de 

consumo, o consumo dos dois anos anteriores, e a média mensal de consumo do ano em 

curso. Quando se trata de produtos farmacêuticos de introdução recente, a previsão de 

consumo deve ser estimada em diálogo com os serviços clínicos que propõem essa 

introdução [3]. 

 

4.2. Sistemas e critérios de aquisição de produtos farmacêuticos 

A seleção dos produtos farmacêuticos deve ter por objetivo a gestão racional das 

aquisições.  
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Os procedimentos administrativos de aquisições são da responsabilidade do serviço 

de aprovisionamento, que após a receção da previsão de consumo deverá proceder aos 

concursos de aquisição, tendo em conta a legislação vigente.  

Os critérios técnicos de seleção de fornecedores são definidos pelo farmacêutico, e 

passam pela existência da autorização de introdução no mercado e/ou licença de fabrico, 

adequação da embalagem para a distribuição por dose unitária, resposta atempada do 

fornecedor a solicitações técnicas, prazos de entrega e condições de transporte, e o preço 

[3]. 

Relativamente à necessidade de aquisição de produtos, no armazém, e para cada 

medicamento, existe um cartão que indica o ponto de encomenda e faz a separação física 

do stock. Sempre que o TDT retira a embalagem onde se encontra esse cartão, coloca-o em 

local próprio, e diariamente o farmacêutico verifica através dos cartões de encomenda se 

existe necessidade de adquirir medicação. Caso seja necessário, elabora os devidos 

pedidos de aquisição. A documentação referente às aquisições é depois arquivada.  

 

4.3. Receção e conferência de produtos adquiridos 

Os produtos farmacêuticos são recebidos nos SF, acompanhados da guia de 

remessa e/ou fatura.  

Para todos os produtos farmacêuticos rececionados é efetuada a verificação:  

 Da quantidade física e da qualidade dos produtos farmacêuticos; 

 Conferência física dos prazos de validade e lotes, e verificação de que é igual 

à mencionada nos documentos de transporte 

  documental com guia de remessa/fatura/guia de transporte do fornecedor de 

forma a garantir que os produtos farmacêuticos recebidos correspondem ao 

que consta na nota de encomenda, em qualidade e quantidade; 

 Conferência e arquivo da documentação técnica que garanta a qualidade dos 

produtos farmacêuticos entregues, quando for o caso. 

Durante a receção, para os produtos farmacêuticos não encomendados (devido a 

erros na referência), de má qualidade ou em excesso, é feita a devolução imediata ao 

fornecedor, não assinando a guia de remessa. 

Concluída a receção dos produtos farmacêuticos, a assistente técnica procede à 

introdução dos dados no programa informático Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 

(GHAF).  

Durante o estágio no HML fizemos a receção e conferência de vários produtos 

farmacêuticos, encontrando-se no Anexo 3 uma guia de remessa de uma dessas 

encomendas. Aquando a receção agimos em conformidade com os passos apresentados 

anteriormente. 
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4.4. Armazenamento de produtos 

Após a receção dos produtos farmacêuticos, o TDT armazena-os de modo a garantir 

as condições necessárias de espaço, segurança, temperatura, humidade, proteção contra a 

luz solar direta, assim como uma adequada rotação de stocks. 

A temperatura máxima do armazém deverá ser de 25ºC e a humidade inferior a 60%.  

Os produtos farmacêuticos são arrumados de modo a que haja circulação de ar entre 

eles e nunca colocados em contacto direto com o chão. Todos os produtos devem estar 

devidamente rotulados nas prateleiras e arrumados por ordem alfabética de DCI. Deverão 

ainda estar arrumados segundo a regra ‘primeiro a expirar – primeiro a sair’.  

Ao arrumar a encomenda, o TDT terá de colocar corretamente o cartão que faz a 

separação física do stock e que sinaliza o momento da próxima compra. 

Existem ainda condições de armazenamento especiais para os estupefacientes, 

injetáveis de grande volume e inflamáveis. 

Tal como já especificado no ponto 3, os estupefacientes estão em local 

individualizado, com uma fechadura de segurança. Quanto aos inflamáveis, devem ser 

armazenados também em local individualizado do restante armazém num espaço com 

detetor de fumos, sistema de ventilação e chuveiro de deflagração automática. Os injetáveis 

de grande volume devem ser armazenados em espaço próprio adequado a grandes volumes 

com condições para a circulação de porta “paletes”. 

Os produtos farmacêuticos que necessitam de refrigeração são armazenados nos 

frigoríficos, que têm sistema de alarme automático e o registo de temperatura é efetuado 

através do sistema automático de monotorização. A temperatura do sistema de refrigeração 

deve estar entre 2-8ºC. 

A inspeção periódica do armazém faz parte do plano de auditorias internas do HML 

de forma a garantir um adequado controlo das existências e das condições de 

armazenamento. 

 

5. Sistemas de distribuição de medicamentos 
A distribuição de medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos 

farmacêuticos é uma função comum a todas as farmácias hospitalares.  

O sistema de distribuição individual diária em dose unitária é, dos sistemas de 

distribuição, o mais adequado, e em que o farmacêutico intervém desde o momento da 

prescrição até à dispensa do medicamento a ser administrado [3]. 

No HML há cinco serviços que usufruem do sistema de distribuição individual diária 

em dose unitária: 

 Serviço de Intervenção Intensiva 

 Hospital de dia 
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 Reabilitação Psicossocial 

 Fórum de Vila do Conde 

 Fórum Costa Cabral 

Nos três últimos casos a medicação é distribuída nos módulos para 7 dias, uma vez 

que na Reabilitação Psicossocial o número de medicamentos que cada doente é reduzido e 

que o Fórum de Vila do Conde e a Unidade e Fórum Costa Cabral se encontram fora do 

hospital. 

Há ainda serviços clínicos e medicamentos cuja especificidade impede que este 

sistema de distribuição possa ser aplicado, e nos quais se continua a usar a distribuição 

tradicional. 

 

5.1. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

Considera-se que o medicamento está acondicionado para distribuição em dose 

unitária quando contém a quantidade para uma só toma, estando identificado quanto à sua 

composição (DCI, dosagem, e validade), apresentando disponibilidade imediata para a sua 

administração direta, sem necessidade de cálculos e/ou manipulação prévia. 

O SDIDDU começa com a prescrição do médico através do sistema informático 

GHAF. A prescrição deve ser efetuada até às 14h para que a medicação seja preparada, e 

dispensada no dia seguinte, a menos que se trate de uma situação de caráter urgente. 

De seguida, o farmacêutico deve analisar a prescrição e elaborar o perfil 

farmacoterapêutico de cada doente para um período de 24h (exceto em alguns casos que 

serão detalhados mais à frente), contactando o médico sempre surja alguma dúvida acerca 

da segurança ou eficácia do tratamento.  

No final, as listagens com o perfil farmacoterapêutico de cada doente podem ser 

impressas e distribuídas para preparação dos respetivos módulos pelos técnicos de 

farmácia. No momento da preparação é também registada a medicação devolvida no dia 

anterior, que deverá ser revertida no sistema informático pelo farmacêutico, de modo a que 

haja compatibilidade entre o stock físico e stock informático. Ao longo deste estágio, tivemos 

a oportunidade de preparar módulos para diversos serviços. 

Após a sua preparação, os módulos de dose unitária podem ser transportados para 

os serviços clínicos. Quando chegados estes devem ser conferidos pelo enfermeiro que, 

tendo por base a prescrição, deverá comunicar qualquer discrepância aos SF através do 

sistema informático. A origem do erro deve ser averiguada e a situação corrigida nos SF. 

Quando a medicação distribuída estiver em conformidade pode então ser 

administrada ao doente pelo enfermeiro, que deverá verificar se é o doente certo, o 

medicamento certo, a dose certa, a via de administração certa e o horário certo. A 

administração da medicação deve ser igualmente registada informaticamente. 
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A medicação prescrita em SOS deve ser retirada do stock do armário de urgência do 

respetivo serviço clínico, sempre que seja necessária e conste do mesmo, não cabendo aos 

SF o seu envio. 

O enfermeiro deverá comunicar também o levantamento de pedidos urgentes de 

medicação aos SF, após as 14h. Já no caso de o doente se encontrar em licença de ensaio 

ou de fim-de-semana a comunicação da duração da licença deverá ser realizada pelo 

médico aos serviços através do sistema informático. 

 

5.2. Distribuição tradicional 

Neste hospital há cinco situações em que não se segue a SDIDDU que serão 

desenvolvidas nos pontos imediatamente abaixo. 

 

5.2.1. Reposição de stocks por níveis 

Este é um sistema alternativo de distribuição de medicamentos, e que se justifica no 

HML pelo facto de os SF não funcionarem durante o fim-de-semana (a medicação 

dispensada à 6ª-feira é destinada às 72h seguintes) bem como as condições de 

funcionamento de alguns dos serviços desta instituição. Além disso, outros medicamentos 

exigem este sistema de distribuição devido às suas características, por serem caros ou por 

exigirem condições de armazenagem especial. 

Todos os serviços clínicos dispõem de um stock nivelado de determinados 

medicamentos, cujo número mínimo e máximo de unidades para cada medicamento são 

definidos e reavaliados pelos SF e pelo enfermeiro-chefe dessa unidade. A reposição desse 

stock é requerida semanalmente por este último, sendo a medicação preparada nos SF e 

distribuída ao respetivo serviço. 

 

5.2.2. Distribuição personalizada 

A distribuição de medicamentos para os serviços de consulta externa é feita por este 

sistema, que se inicia com uma requisição que deve ser acompanhada pela prescrição 

médica, e na qual que deve constar a identificação do doente, a DCI do medicamento, 

dosagem e posologia. 

 

5.2.3. Armário de urgência 

Existe um armário destinado à medicação urgente em cada serviço, cujo stock está 

adaptado às características dos doentes que o frequentam. Neste hospital é da maior 

importância que exista medicação fora dos SF atendendo aos tipos de patologias dos 

doentes internados e ao facto de os SF estão encerrados depois das 17.30h e aos fins-de-

semana.  
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Toda a medicação que é daí retirada deve ser registada numa folha de reposição de 

stock e pedida aos SF através do sistema informático GHAF.  

A lista de medicamentos pertencentes ao stock do armário deve ser revista 

anualmente pelo farmacêutico responsável por esse serviço, em conjunto com o enfermeiro-

chefe e diretor do mesmo.  

Mensalmente, um farmacêutico realiza a verificação do stock do armário de urgência 

nos diferentes serviços clínicos, e também averigua as condições de armazenamento dos 

frigoríficos e se a documentação do stock do saco de emergência dos serviços se encontra 

em conformidade. Tivemos a possibilidade de realizar a verificação da medicação, 

recorrendo a uma ckeck-list, no Serviço de Psicogeriatria (Anexo 4) e no Serviço de 

Intervenção Intensiva. 

 

5.3. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

Algumas questões relativas à gestão de stocks em meio hospitalar e às 

características farmacológicas de alguns medicamentos fazem com que alguns destes 

estejam sujeitos a medidas de controlo adicionais, que poderão condicionar a sua aquisição, 

armazenamento distribuição ou protocolo terapêutico. 

 

5.3.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

Todos estes medicamentos têm efeitos marcados no Sistema Nervoso Central 

(SNC), e por isso aportam um elevado potencial aditivo. Estas duas características dos 

psicotrópicos e estupefacientes justificaram a criação de legislação que determina um 

circuito especial de distribuição em meio hospitalar. 

A aquisição de estupefacientes e psicotrópicos só pode ser realizada por 

farmacêutico devidamente autorizado pelo INFARMED. A requisição é efetuada por escrito, 

em local próprio, assinada e autenticada pelo farmacêutico autorizado. Este documento é 

elaborado em duplicado, e enviado ao fornecedor. O fornecedor, depois de correto 

preenchimento, reenvia o original aos SF para posterior arquivo, e fica na posse do 

duplicado. 

As normas pelas quais este circuito se processa estabelecem que em todas as 

etapas, inclusivamente aquando da administração, os seus intervenientes estejam 

devidamente identificados, farmacêuticos, médicos, doentes e enfermeiros, no caso da 

medicação administrada em meio hospitalar [4].  

Neste estágio, acompanhámos o processo de entrega de um estupefaciente aos 

serviços de enfermaria (Anexo 5). A doente a quem este se destinou tem 97 anos, e 

encontrava-se queixosa com dores, que o adesivo transdérmico de buprenorfina 

anteriormente prescrito não era capaz de aliviar. Por este motivo, foi-lhe prescrita morfina 
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por via injetável, cujas ampolas foram entregues pela farmacêutica responsável pelo serviço 

em que a doente se encontrava internada. Mais tarde, tentou-se voltar a utilizar a via 

transdérmica, utilizando desta vez um penso de fentanilo. Esta nova abordagem tem-se 

mostrado eficaz para o alívio das dores. 

A entrega do estupefaciente dever ser sempre documentada no “Modelo X”, em que 

consta a prescrição do médico, a assinatura do enfermeiro que recebe a medicação 

proveniente dos SF, e a assinatura do farmacêutico que faz a entrega. Nesse modelo 

também são registadas todas as administrações do fármaco. 

 

5.3.2. Gases medicinais 

A partir do ano 2006 os gases medicinais passaram a ser considerado um novo grupo 

farmacoterapêutico, estando sujeitos à satisfação requisitos de qualidade, segurança e 

eficácia aos quais respondem os medicamentos. Nesse sentido, passaram a ser também 

uma área de intervenção dos farmacêuticos hospitalares, que têm o dever de zelar pela 

qualidade dos gases comprimidos em cilindros e conduzidos através de sistemas de 

canalização. 

Assim, os SF são responsáveis pela formação do pessoal envolvido no circuito e 

elaboração de um manual de procedimentos que deve contemplar a seleção, aquisição, 

gestão de stocks, receção, armazenamento, distribuição, controlo e monitorização do risco 

associado aos gases medicinais, de forma a garantir que estes cheguem ao doente [5]. 

 

5.3.3. Medicamentos extra formulário 

Caso seja prescrito um medicamento que não pertença ao formulário do hospital, é 

preenchida uma justificação clínica da prescrição. O farmacêutico responsável analisa essa 

justificação e redige a informação farmacêutica, devendo posteriormente remete-la à 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) para que esta emita o seu parecer. A extra 

formulário hospitalar prescrita com carácter de urgência é adquirida ao fornecedor 

selecionado através de concurso anual.  

 

5.3.4. Anti-infeciosos 

A hipótese do desenvolvimento de resistências aos anti-infeciosos faz com que a sua 

utilização possa ser alvo de maior vigilância pelos SF. Assim, no HML existe um sistema de 

alerta no programa informático GHAF que estabelece automaticamente uma data de 

suspensão da terapêutica para alguns anti-infeciosos mais comuns, como por exemplo os 

antibacterianos. 
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6. Produção de medicamentos 
Atualmente, nas Farmácias Hospitalares, efetuam-se preparações farmacêuticas 

para serem utilizadas no tratamento de determinados doentes (que pressupõe o seu uso 

imediato) e preparações em larga escala, formuladas com antecedência para potenciais 

doentes [3]. 

Sendo o HML especializado em saúde mental, este não está fisicamente preparado 

para realizar a preparação de grande parte dos medicamentos que se costumam produzir 

em ambiente hospitalar. O único procedimento de manipulação de medicamentos que se 

efetua no HML é o reacondicionamento. 

 

6.1. Reacondicionamento – Reembalagem e Reetiquetagem 

Os medicamentos devem ser dispensados nas embalagens fornecidas pela indústria, 

mas isso nem sempre é possível. Quando os medicamentos fornecidos não estão adaptados 

à dose unitária ou quando não apresentam a dosagem prescrita, os SF fazem o 

reacondicionamento do medicamento prescrito, em condições que asseguram a integridade, 

higiene e atividade farmacológica do fármaco. 

O reacondicionamento de medicamentos deve permitir a administração ao doente da 

dose prescrita pelo médico, de forma individualizada, assegurando uma identificação 

completa e fácil do medicamento, em recipiente adequado e sem necessidade de 

manipulações adicionais.  

Existem dois métodos de reacondicionamento: reembalagem e reetiquetagem. A 

reembalagem só deve ser feita quando não for possível fazer a reetiquetagem, uma vez que 

a primeira envolve sempre uma maior manipulação do medicamento. 

A reembalagem dos medicamentos é realizada numa sala especificamente criada 

para o efeito, a sala de reembalagem, que deve ser mantida a uma temperatura inferior a 

25ºC e humidade inferior a 75%.  

A cada medicamento reembalado é atribuído um novo prazo de validade e um lote 

interno do hospital. O prazo de validade corresponde a 25% do prazo da embalagem original, 

ou, no máximo, 6 meses. O lote interno irá corresponder a uma combinação de 8 dígitos 

com o formato ANO/MÊS/NUMERAÇÃO. 

Antes de cada operação são registados no programa informático acoplado à máquina 

de reembalagem semi-automática (Auto-PrintTM) todos os dados relativos ao medicamento 

a reembalar: DCI, nome comercial caso exista, dose, forma farmacêutica, laboratório 

produtor, lote e prazo de validade atribuído pelos SF. 

Na área de reembalamento só deverá estar o medicamento a reembalar de forma a 

evitar erros e contaminações cruzadas. Quando se tem de fazer o fracionamento do 

medicamento, este pode ser realizado manualmente ou com recurso a um bisturi, sendo que 
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todo o material e também as luvas e mãos do operador são previamente limpas com álcool 

a 70º. Entre cada procedimento, o equipamento é igualmente limpo para evitar 

contaminações. A própria sala é desinfetada diariamente de forma a assegurar as condições 

de qualidade e segurança dos medicamentos.  

No final da reembalagem, é verificado se em cada unidade reembalada constam o 

número de medicamentos corretos, e é preenchida a “Ficha de Produção” à qual é agrafada, 

sempre que possível, uma embalagem primária vazia do medicamento a reembalar e/ou um 

exemplar da embalagem secundária (Anexo 6 e 7). 

A reembalagem é realizada pelo TDT e todo o processo, para garantir controlo de 

qualidade, é supervisionado por um farmacêutico, que confere a introdução correta dos 

dados no programa informático e verifica a conformidade do produto final com o rótulo e a 

“Ficha de Produção”. Toda a documentação é posteriormente arquivada. 

Sempre que são adquiridos medicamentos diferentes que terão de ser 

acondicionados em dose unitária mas com aspetos semelhantes, são colocados símbolos 

de forma a diminuir o erro por troca entre eles. 

O material utilizado na reembalagem deve proteger o medicamento da luz, humidade 

e manuseamento e não absorver nem adsorver outras substâncias, pelo que devem ser 

conhecidas as seguintes características da fita utilizada para reembalar: composição 

química, opacidade, permeabilidade, espessura, temperatura de selagem e requisitos de 

armazenagem.  

Na reetiquetagem, o medicamento não é retirado da embalagem primária fornecida 

pelo laboratório produtor. A sua identificação é feita por colocação de etiquetas auto-

adesivas, para que em cada uma das unidades possa ler-se a informação necessária para 

identificar o medicamento: DCI, dose e prazo de validade da embalagem de origem.  

Durante o período de estágio tivemos a oportunidade de reembalar dois 

medicamentos: Alopurinol 150mg e Memantina 5mg, onde agimos de acordo com o que foi 

abordado anteriormente (Anexo 6 e 7).  

 

7. Atividades de Farmácia Clínica 

7.1. Comissões técnicas e grupos multipisciplinares do Hospital de 

Magalhães Lemos 

As comissões técnicas são órgãos de apoio ao conselho de administração [6]. 

No HML existem várias comissões, das quais o farmacêutico faz parte: 

 

Comissão de ética 

No HML a comissão de ética é constituída por um médico, um enfermeiro, um 

farmacêutico, um padre, uma assistente social e uma psicóloga. Aqui são discutidos os 

problemas éticos do hospital, sejam eles relativos ao tipo de intervenção terapêutica que 
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pode ser feita aos doentes, como acontece com os ensaios clínicos, ou à possibilidade de 

recolha de informação junto destes.  

Gabinete de gestão de qualidade 

Este grupo, do qual o farmacêutico faz parte, tem como objetivo garantir a qualidade 

e gestão do risco nos cuidados de saúde prestados ao doente. Deste grupo faz parte o 

Núcleo de Auditorias de Qualidade, que conta também com um farmacêutico e tem como 

função programar o plano de auditorias internas, bem como avaliar os seus resultados. 

Grupo de prevenção e controlo de infeções e resistência aos antimicrobianos 

Debruça-se sobre a prevenção e controlo da infeção, atuando através da elaboração 

de recomendações e formações relativas às boas práticas de combate à infeção e uso de 

antibióticos, da monitorização do cumprimento das mesmas, e da vigilância epidemiológica 

dos casos registados no hospital [7]. 

Comissão de farmácia e terapêutica 

É da competência da CFT selecionar os medicamentos a incluir no Formulário do 

Hospital de Magalhães Lemos (FHML), que tem por base os produtos farmacêuticos que 

constam do Formulário Nacional do Medicamento e as necessidades terapêuticas do 

hospital. O farmacêutico como membro da CFT elabora propostas de formulário, de acordo 

com critérios de eficácia, segurança, qualidade e custo. O FHLM é revisto anualmente.  

Além disso alguns fármacos exigem protocolos terapêuticos específicos, que são 

igualmente elaborados pela CFT. 

 

7.2. Farmacovigilância 

Por muitos anos, a farmacovigilância não assumiu um estatuto de grande importância 

em Portugal, tendo sido apenas criado em 1992 o Sistema Nacional de Farmacovigilância 

(SNF). Mas atualmente tem crescido o interesse nas autoridades em despertar tantos os 

profissionais de saúde como o consumidor (que desde 2012 passou a poder notificar) para 

uma nova dinâmica, uma realidade em que caso se suspeite de uma reação adversa se 

alerte imediatamente as autoridades de forma a melhorar o conhecimento do perfil de 

segurança dos medicamentos e caminhar para a sua utilização mas racional [8]. 

A farmacovigilância surge como a 4ª fase no ciclo de vida do medicamento, sendo o 

processo que visa a identificação dos problemas de (in)segurança dos medicamentos 

comercializados e que atua em consequência, isto porque a informação recolhida sobre as 

reações adversas ao medicamento (RAM) durante a fase de desenvolvimento de um 

fármaco é inevitavelmente incompleta. Além do número de pessoas expostas ser limitado e 

os ensaios serem de curta duração, não é avaliada a exposição a fármacos e patologias 

concomitantes. Apenas são detetadas as RAM mais frequentes, sendo incompleta ou nula 

a informação sobre RAM raras e graves, sobre a toxicidade crónica, e sobre o uso do 
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medicamento em grupos de especial atenção como as crianças, os idosos e as grávidas [9]. 

Desta forma, a notificação espontânea é essencial para a monotorização da segurança dos 

fármacos e para a defesa da saúde pública [8].  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), RAM é uma resposta nociva 

e não intencional a um ou mais medicamentos e para a qual existe uma relação de 

causalidade entre a resposta adversa e o medicamento. Incluídas nesta nova definição de 

RAM, estão também as reações indesejáveis decorrentes de situações de sobredosagem, 

utilização abusiva ou indevida do medicamento, e erros de medicação [8] [9]. 

As RAM são um grave problema de saúde pública, estando entre a 4ª-6ª causa de 

morte nos EUA, sendo ainda responsáveis por cerca de 3% dos internamentos hospitalares 

[10] [11]. Têm como fatores de risco a polimedicação, a idade avançada, o género feminino, 

a presença de uma doença subjacente, e obviamente, a variabilidade [9].  

No âmbito da farmacovigilância, o HML criou um protocolo com o intuito de definir 

ações a seguir em caso de deteção de RAM.  

O protocolo refere que compete a todos os profissionais de saúde que lidam com 

medicamentos notificar todas as suspeitas de RAM à Unidade de Farmacovigilância do Norte 

(UFN). Para tal estes devem contactar os SF para que em conjunto identifiquem: a marca 

comercial, o lote, a dosagem, a via de administração, data e hora de início e de suspensão 

da administração do medicamento. Deverá igualmente ser investigado se se trata ou não de 

uma 1ª utilização.  

Este procedimento menciona ainda que todo o profissional que identifica a RAM deve 

preencher a notificação, para tal dirigindo-se ao ícone de ligação direta ao sítio da internet 

da UFN que se encontra no ambiente de trabalho de todos os computadores.  

Sempre que seja detetada uma RAM grave o profissional de saúde que a deteta 

deverá: 

 Suspender imediatamente a administração do medicamento. 

 Caso seja um profissional não médico a identificar a RAM necessitará de chamar 

de imediato o médico do doente. Na sua ausência deverá contactar um médico 

do serviço e só em último recurso o médico do Serviço de Intervenção Intensiva. 

 Caso se trate de uma RAM que ponha em perigo a vida do doente deverá chamar 

o Instituto Nacional de Emergência Médica. 

Os SF reportam todas as ocorrências à direção clinica e ao gestor de risco clínico. 

Para saber um pouco mais sobre o desenvolvimento da Farmacovigilância em 

Portugal, no dia 11 de fevereiro de 2016, das 9h às 16h, assistimos a uma sessão formativa 

organizada pela Unidade de Farmacovigilância do Norte (UFN) que abordou o tema 

“Farmacovigilância e Monotorização Intensiva nas Farmácias”. Esta sessão teve como 

principal objetivo mostrar os resultados obtidos por um estudo realizado pela Associação 
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Nacional de Farmácias (ANF) em colaboração com as farmácias aderentes sobre 

“Monotorização Intensiva nas Farmácias: Novos Anti-diabéticos”. Em Anexo 8 encontra-se 

o programa da sessão. 

A primeira apresentação foi realizada pelo Prof. Doutor Jorge Polónia (FMUP), o 

avaliador final das notificações que chegam à UFN. Este falou um pouco sobre “Iatrogenia 

Medicamentosa” e do quão é inseguro para alguns medicamentos a extrapolação direta dos 

resultados dos ensaios em animais para os humanos, dando como exemplo o caso da 

talidomida. Mostrou ainda que qualquer novo medicamento pertencente a uma classe já 

existente pode ser extrapolado em termos de eficácia mas nunca em termos de segurança.  

Ainda na primeira parte da manhã, foram revelados os resultados do estudo sobre a 

monotorização intensiva de novos diabéticos em farmácias. Apesar de ainda estarem em 

análise, esses dados mostram que 25% dos doentes descontinuaram a terapêutica, e que 

50,7% desses foi devido a uma RAM.  

Já na segunda parte da manhã foi-nos dada a conhecer a realidade atual da 

farmacovigilância em Portugal, onde os farmacêuticos são os segundos profissionais de 

saúde que reportam mais RAM ao SNF, estando em primeiro os médicos. Sabe-se que, 

apesar de em 2011 terem sido ultrapassadas as 250 notificações por milhão de habitantes, 

exigidas pela OMS como limite inferior para considerar que um sistema é robusto e que 

responde aos objetivos a que se destina, o número de notificações em Portugal têm 

estagnado [8]. Tendo sido um outro objetivo desta sessão encorajar os farmacêuticos a 

continuar a estarem atentos aos seus doentes e a notificarem possíveis RAM. 

Na parte da tarde, ficamos a conhecer a organização e história do SNF, como 

também o percurso decorrido desde a realização da notificação espontânea – descrição 

voluntária de uma reação adversa que se suspeita ter sido provocada por um ou mais 

medicamentos - até à sua avaliação [9]. 

Todas as notificações que chegam ao INFARMED ou às Unidades Regionais de 

Farmacovigilância são validadas e depois avaliadas, sendo classificadas consoante a sua 

imputação de causalidade em [12]: 

 Definitiva - quando existe uma relação temporal plausível, está de acordo com o 

mecanismo de ação do fármaco, não pode ser explicado por outros fármacos ou 

doenças concomitantes, e quando a reexposição provoca novamente a reação 

adversa. 

 Provável - quando cumpre os mesmos requisitos do grau de probabilidade 

definitivo, mas não há reexposição ao fármaco. 

 Possível - quando existe uma relação temporal aceitável mas que também pode 

ser explicada por uso concomitante de fármacos ou presença de uma doença de 
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base. A informação sobre a evolução após suspensão do fármaco pode não estar 

disponível ou ser inconclusiva. 

 Improvável – quando há baixa relação temporal. 

 Condicional/Não classificada – quando não é necessária informação adicional 

àquela descrita na notificação ou que ainda está em processo de avaliação.  

 Não classificável – quando não é possível avaliar a causalidade porque a 

informação é insuficiente ou contraditória e não pode ser complementada nem 

conformada. 

Posteriormente, esses dados são remetidos ao Sistema Europeu de 

Farmacovigilância e partilhados por entre todos os Estados Membros [8]. 

É ainda importante referir que todas as suspeitas de RAM devem ser notificadas, 

dando particular importância às reações graves (causem morte, ponham a vida em risco, 

motivem ou prolonguem a hospitalização, causem incapacidade temporária ou persistente, 

ou resultem em anomalia congénita), às reações inesperadas (não constam no Resumo das 

Características do Medicamento), à ausência de eficácia, à existência de interações 

medicamentosas ou a todas as RAM dos medicamentos com Autorização de Introdução no 

Mercado inferior a 2 anos [9]. 

Por fim, procedemos à resolução de quatro casos práticos trazidos pelas oradoras 

em que tínhamos de identificar o fármaco responsável pela reação adversa assim como 

classifica-la consoante o grau de probabilidade.  

Ao longo da formação aprendemos a olhar para as RAM segundo uma nova 

perspetiva. Passamos a entender a importância da notificação espontânea como um 

contributo indispensável para a monotorização contínua da segurança dos medicamentos. 

Consideramos que o farmacêutico tem um papel relevante nesta área como o profissional 

de saúde que acompanha, aconselha e é confidente do doente, e encaramos esta sessão 

não só como uma formação mas também como um desafio a cumprir no nosso futuro 

profissional. 

Durante o nosso estágio no HML, promovemos e participamos na notificação de RAM 

relativas à toma de Xeplion® (palmitato de paliperidona) detetadas pelos enfermeiros. Posto 

isto, e como atividade em farmácia clínica, auxiliámos uma enfermeira-chefe do Serviço de 

Consulta Externa no preenchimento do formulário para notificações de RAM da UFN (Anexo 

9 e 10). 

 

7.3. Farmacocinética Clínica 

A farmacocinética clinica é um dos ramos da farmácia hospitalar que tem por objetivo 

a adequação da dose administrada através da medição dos níveis séricos dos fármacos, 

fazendo assim um controlo terapêutico individualizado. 
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A monotorização dos níveis séricos do fármaco permite assegurar a administração 

do medicamento na dose certa sem haver perigo de subdosagem ou sobredosagem, o que, 

para algumas classes com margem estreita de segurança, pode traduzir-se em perigo de 

vida. 

Nos SF em que se realiza a monotorização de medicamentos, as concentrações 

sanguíneas dos fármacos são determinados no laboratório do hospital. No HML realiza-se a 

monotorização sérica do lítio usado no tratamento dos doentes psicóticos. 

 

7.4. Participação do farmacêutico em ensaios clínicos 

Nos ensaios clínicos, os SF são responsáveis pelo aprovisionamento, 

armazenamento e distribuição do medicamento experimental, de forma a cumprir com as 

Boas Práticas Clínicas e de Farmácia Hospitalar.  

A medicação experimental é armazenada em local individualizado, perfeitamente 

delimitada da restante medicação. O local está devidamente identificado, e é de acesso 

restrito. 

É ainda da responsabilidade dos SF a monotorização diária da temperatura e 

humidade do local de armazenamento. Sempre que houver algum desvio nas condições de 

armazenamento do medicamento os SF devem contactar o promotor. 

Aquando a dispensa da medicação, os SF fazem a identificação das embalagens 

com os respetivos dados do doente e a semana de tratamento. Avalia-se igualmente a 

adesão à terapêutica e esclarece-se qualquer tipo de dúvidas dos doentes participantes no 

ensaio, reportando as RAM que surgirem. 

No final do processo é feita a devolução ao promotor das embalagens usadas e das 

intactas. 

Embora já se tenham realizado alguns ensaios clínicos no HML, durante o nosso 

tempo de estágio nenhum ensaio estava a decorrer. 

 

7.5. O Farmacêutico como integrante de equipas multidisciplinares 

Nos hospitais portugueses existem equipas de acompanhamento ao doente, 

constituídas por médicos, por enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos e 

assistentes sociais. Este grupo de profissionais de saúde faz parte integrante das 

designadas “visitas médicas” que de deslocam, pelos serviços hospitalares, de doente em 

doente e avaliam o seu estado clinico. O farmacêutico tem um papel relevante nesta equipa 

uma vez que é capaz de fornecer informações que vão suportar a tomada de decisões 

clinicas.  

Além disso, o farmacêutico pode intervir na prescrição médica, através da verificação 

da posologia, duração do tratamento, via de administração, e possibilidade de existirem 
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interações medicamentosas. Este está também atento a possíveis RAM, que muitas vezes 

até estão associadas a alguma sintomatologia apresentada pelo doente, e propõe alterações 

de tratamento mais adequadas e individualizadas para determinado doente. 

Sendo assim, o principal objetivo do farmacêutico clinico será sempre a promoção da 

saúde e a melhoria da qualidade de vida dos doentes. 

No HML por norma não se realizam “visitas médicas”, mas fazem-se antes reuniões 

clinicas onde se discutem vários casos clínicos, e em que o farmacêutico pode participar. 

No sentido da farmácia clinica, e tal como já referido anteriormente, realizamos a 

notificação de RAM relativas à toma de Xeplion® (palmitato de paliperidona) (Anexo 9 e 10). 

Pudemos também assistir e contribuir para a validação e reconciliação das prescrições 

médicas. 

 

7.6. Nutrição artificial 

No HML existem alguns doentes que se alimentam com recurso a nutrição artificial. 

Nesses casos, a alimentação não é preparada pelo hospital mas sim adquirida a fabricantes 

de suplementos alimentares. 

 

7.7. Reconciliação Terapêutica 

A transição do ambulatório para o internamento ou entre diferentes cuidados 

hospitalares pode exigir uma nova prescrição medicamentosa, que deverá ser adaptada 

àquela que o doente já fazia. Pensa-se que 5% dos doentes hospitalizados sofram com erros 

de medicação, dos quais 60% têm origem na transição entre cuidados de saúde [13]. Por 

vezes, a falta de registo eletrónico e a dificuldade de comunicação entre o doente e o 

prescritor leva à omissão de informações importantes acerca do seu estado de saúde e da 

terapia em curso. Entre essas informações pode encontrar-se a medicação crónica, cuja 

suspensão não intencional pode pôr em risco a saúde do doente.  

Assim, o farmacêutico hospitalar deverá assegurar a reconciliação de medicamentos 

na admissão do doente, e deverá garantir que após a entrada num novo cuidado hospitalar 

o doente continue a tomar os medicamentos que tomava anteriormente.  

O processo de reconciliação inicia-se pela recolha e registo de informação relevante 

junto do doente ou da família, caso este tenha dificuldade em comunicar, ou através de 

registos eletrónicos. A informação pode também ser obtida através prescrições médicas 

antigas, listas de medicamentos ou embalagens que pertençam ao doente. 

De seguida procede-se à comparação entre a farmacoterapia anterior, que consta na 

folha de recolha de dados e a nova prescrição hospitalar, nas quais deverão constar o 

princípio ativo, a dose, a frequência e a via de administração de cada um dos fármacos. Esta 
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comparação deve ser feita entre as 24 e 72h que seguem a admissão do doente e tem como 

objetivo detetar eventuais discrepâncias.  

Quando identificadas, as discrepâncias devem ser classificadas como intencionais 

ou não intencionais, de forma a orientar a atuação do farmacêutico. As prescrições 

intencionais devem ser questionadas pelo farmacêutico e justificadas pelo prescritor. Já as 

discrepâncias não intencionais podem consistir na omissão de medicamentos, troca de 

princípio ativo, diferenças entre doses ou até duplicação das tomas, e precisam de ser 

corrigidas de imediato. 

Uma vez que nos encontramos num hospital psiquiátrico, este processo assume uma 

relevância especial. É comum que os doentes sofram de perturbações psiquiátricas já 

diagnosticadas e medicadas, entre outros tipos de doença crónica, e que dêem entrada no 

hospital com surtos psicóticos, frequentemente sem acompanhamento familiar. Nestas 

condições, e se não for possível conhecer a farmacoterapia anterior por via eletrónica, é 

necessário contactar a instituição em que o doente estava a ser tratado para iniciar a 

reconciliação.  

Durante o tempo de estágio acompanhamos um caso de uma transferência de outro 

hospital para o HML em que foi necessário realizar a reconciliação da terapêutica do doente 

(Anexo 11). 

 

7.8. Outros trabalhos desenvolvidos durante o estágio 

Durante o período de estágio tivemos a oportunidade de conhecer os diferentes 

serviços e também alguns processos clínicos de doentes do hospital. Decidimos abordar 

aqueles casos que considerámos mais relevantes para a nossa aprendizagem, tentando 

resolver problemas relacionados com estes. Neste contexto, pudemos aprofundar o nosso 

conhecimento acerca de interações medicamentosas, durações de tratamento e 

reconhecimento de situações em que se realizam prescrições off-label. 

Algumas dessas situações já foram sendo explicadas ao longo do texto, mas muitas 

outras foram tratadas.  

Acompanhamos o caso de um doente que tomava Alopurinol há bastantes anos, no 

entanto não eram avaliados os seus níveis de ácido úrico de forma a monotorizar o 

tratamento. Além disso, durante a pesquisa de informação sobre este caso descobrimos que 

a dose de Alopurinol deve ser ajustada conforme os valores da clearance de creatinina. 

Desta forma, dirigimos uma comunicação interna dos serviços farmacêuticos ao médico 

prescritor (Anexo 12), tendo o último decidido analisar esta problemática.  

Seguimos ainda o desenvolvimento de várias situações em que foi administrado um 

fármaco, o Xeplion® (palmitato de paliperidona), que foi introduzido no FHML com restrições, 

tendo a sua prescrição que obedecer a um procedimento interno do HML. Em Anexo 13 
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encontra-se a análise do caso de uma doente à qual foi indicado Xepilon® 

concomitantemente com outros fármacos que não obedeciam ao protocolo, tendo sido 

necessário a justificação clinica por parte do médico. 

Elaborámos também, a pedido das orientadoras, um trabalho sobre Aerossolterapia 

onde são descritas sucintamente as diferenças entre aerossóis e sistema de nebulização, 

focando-nos mais no seu uso a nível hospitalar (Anexo 14).  

Finalmente, realizámos uma apresentação sobre formas farmacêuticas de libertação 

modificada dirigida à equipa dos SF. Este trabalho teve como principal intuito auxiliar os SF 

a encontrar diferenças farmacoterapêuticas relevantes entre Trazodona OD e Trazodona 

AC, uma vez que a primeira é regularmente prescrita no HML, no entanto acarreta maiores 

custos para este. Nessa apresentação fizemos uma pequena introdução às formas 

farmacêuticas de libertação modificada, e esclarecemos as diferentes siglas e termos que 

são usados para estas formas farmacêuticas. No fim, depois de compararmos os RCM de 

ambas as formas, de pesquisarmos suporte científico sobre o assunto, e de pedirmos 

informações ao laboratório produtor dos medicamentos, chegamos à conclusão que a 

aquisição de Trazodona OD não traz benefícios significativos ao HML. Esta apresentação 

irá ser utilizada pelos SF para justificar junto da CFT a não aquisição da Trazodona OD 

(Anexo 15). 

 

8. Sistema de Gestão de Qualidade 
O conceito de qualidade, quando aplicado à Saúde, relaciona-se com a garantia da 

satisfação das expectativas da sociedade, dos doentes, e dos profissionais de saúde através 

das características da prestação, financiamento e gestão dos diferentes cuidados. No que 

concerne aos SF, a Garantia de Qualidade deve ser aplicada a todos os pontos de circuito 

do medicamento. 

Há diversas medidas que podem ser implementadas no sentido de assegurar a 

qualidade dos serviços, entre as quais se destaca a elaboração de procedimentos. Estes 

têm como objetivo padronizar as atividades realizadas na farmácia e orientar todos aqueles 

que lá trabalham aquando da realização uma parte das atividades praticadas nos serviços, 

bem como indicar soluções para alguns dos imprevistos que possam surgir. 

Já no que diz respeito à avaliação dos serviços prestados, pode recorrer-se ao 

cálculo de indicadores de qualidade. Estes indicadores pode ser adaptados às diversas 

áreas de atuação da farmácia, adaptando as fórmulas a cada situação em concreto. 

Em resposta às normas impostas pelo sistema de acreditação a que o HML está 

sujeito foi criado um Gabinete de Gestão da Qualidade ao qual compete a gestão integrada 

do sistema da qualidade e de acreditação bem como a coordenação global do processo de 
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melhoria contínua. O hospital realiza assim diversas auditorias internas aos serviços, 

acompanhadas de algumas auditorias externas realizadas pelo CHKS. 

Ao longo deste estágio tivemos a oportunidade de ler vários procedimentos e 

conhecer os diversos indicadores que podem ser utilizados no sistema de gestão de 

qualidade dos serviços farmacêuticos. 

 

9. Conclusão 
Terminado o estágio nos SF do HML, ambas sentimos que esta foi uma experiência 

muito rica, gratificante, e que no futuro contribuirá certamente para um melhor desempenho 

da nossa profissão. 

Ao longo destes dois meses tivemos a oportunidade de aprofundar o nosso 

conhecimento científico contactando com vários desafios com que o farmacêutico hospitalar 

se depara.  

Neste hospital, em concreto, os doentes têm necessidades muito singulares, para 

além dos problemas de saúde que são comuns à maioria da população, e por isso muitas 

vezes o tratamento farmacoterapêutico tem de ser adaptado aos doentes. Desta forma, a 

passagem pelo HML revelou-se uma boa forma de transposição para a realidade dos 

conhecimentos adquiridos na teoria ao longo do curso. 

Mas acima de tudo, foi através da partilha de experiências acerca do mundo do 

trabalho, e da importância do farmacêutico na promoção da saúde no seio da comunidade 

que pudemos refletir e compreender a dimensão do nosso papel e a postura ética que nos 

é exigida no exercício da profissão. 

Por outro lado, estes meses de trabalho num hospital psiquiátrico permitiram-nos 

conhecer e desmistificar uma faceta dos cuidados de saúde que não é bem compreendida 

pela comunidade. Também nesse sentido julgamos que esta experiência poderá fazer a 

diferença no contacto com os vários doentes com que nos iremos cruzar ao longo do nosso 

percurso profissional. 

Ao longo do estágio, fomos sempre tratadas como “colegas” de quem se espera uma 

atitude profissional e proativa, e que possa contribuir para o melhor funcionamento da 

instituição. Também por esse motivo nos sentimos sempre motivadas para trabalhar e 

procurar soluções que satisfizessem os problemas com os quais nos fomos deparando. 

Ambas compreendemos que o trabalho do farmacêutico é crucial para o bom 

funcionamento de qualquer instituição hospitalar. Contudo, julgamos ainda ser necessário 

que o farmacêutico acompanhe os doentes mais de perto neste tipo de instituição. Para isso, 

precisamos de continuar a mostrar o valor que esta profissão pode acrescentar aos serviços 

de saúde oferecendo o nosso contributo nos aspetos da prestação de serviços que estejam 

ao nosso alcance e precisem de ser melhorados.   
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11. Anexos 

Anexo 1: Análise ABCa 

 

A Lei de Pareto afirma que uma pequena percentagem de artigos (20%) é 

responsável por uma grande percentagem do valor das encomendas (80%),  

A análise ABC, baseada na teoria anterior, é muito utilizada na gestão de stocks, 

fazendo a classificação dos produtos de acordo com o valor dos consumos anuais em: 

 Classe A: de maior importância, correspondendo a 20% dos itens que geram 

65% do valor dos consumos; 

 Classe B: com importância intermédia, correspondendo a 30% do total e 25% 

do valor dos consumos; 

 Classe C: de menor importância, correspondendo a 50% dos artigos que 

geram 10% do valor dos consumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Sinfic: A curva ABC e a Gestão de Stocks. Acessível em: 

http://www.sinfic.pt/SinficWeb/displayconteudo.do2?numero=46022. [acedido a 18 de fevereiro de 2016]. 

 

  

http://www.sinfic.pt/SinficWeb/displayconteudo.do2?numero=46022
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Anexo 2: Verificação dos medicamentos com validade a terminar em fevereiro  
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Anexo 3: Receção e conferência de uma encomenda 
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Anexo 4: Checklist da medicação do Serviço de Psicogeriatria 
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Anexo 5: Procura de solução para o alívio das dores de uma doente 

idosab 

 

A doente LM de 97 anos apresenta-se queixosa com dores intensas. É solteira, não 

tem filhos e foi internada pela primeira vez em 2014, reencaminhada pela polícia, num estado 

de demência já muito avançado. Já nessa altura dependia da assistência social para fazer 

a sua alimentação. Depois do internamento desenvolveu várias infeções respiratórias e 

urinárias tendo também fraturado o fémur, motivo pelo qual lhe foi administrada buprenorfina 

por via transdérmica. Não tendo sido suficiente para reduzir a dor e as queixas, a médica 

solicitou à farmácia morfina oral, que não faz parte do formulário do hospital. Por esse motivo 

colocou-se a hipótese de administrar buprenorfina sublingual, cuja dose teria que ser 

ajustada àquela que a doente faria no caso de tomar a morfina. 

Foi-nos solicitado que pesquisássemos o fator de conversão da morfina oral em 

buprenorfina sublingual, de forma a administrar uma dose correta à doente. Após a consulta 

de guidelines provenientes de 3 instituições [1] [2] [3], foi obtido um rácio buprenorfina 

sublingual: morfina oral de 0,0125-0,0133. Entretanto, verificaram-se dois entraves à 

administração por esta via: 

 O estado de consciência da doente, que poderia comprometer a segurança da via 

sublingual,  

 A constatação de que a buprenorfina sublingual não está indicada para o alívio da 

dor em situações agudas, informação essa que foi reforçada pela médica.  

Tendo em conta estes problemas, decidiu-se adquirir de morfina injetável, que pareceu 

ser a opção mais indicada para esta doente. 

A doente passou a fazer morfina injetável de 6 em 6 horas, o que se mostrou eficaz 

no alívio da dor. No entanto, uma vez que a morfina adquirida não continha conservantes foi 

necessário rejeitar as ampolas no final de cada utilização independentemente do seu 

conteúdo. Isto motivou a procura por alternativas terapêuticas igualmente eficazes, mas mais 

económicas. 

Neste sentido, tentámos resolver este problema de duas formas: 

Primeiro, tentámos perceber porque é que o adesivo transdérmico de buprenorfina 

não foi eficaz através da consulta do RCM do medicamento e de algumas fontes 

bibliográficas, tendo em conta a idade particularmente avançada desta doente. Para garantir 

um melhor esclarecimento, expusemos também o caso ao Centro de Informação do 

Medicamento da Ordem dos Farmacêuticos, que complementou a nossa pesquisa. 

Concluímos que aparentemente não há qualquer diferença para as faixas etárias mais 

avançadas na absorção da buprenorfina, no entanto permanece a dúvida relativamente a 



 
 

27 
 

esta doente, que para além de ter uma idade particularmente avançada apresenta também 

uma sudurese exagerada, segundo o relato de uma das enfermeiras. 

Depois, e uma vez que a senhora necessita de se alimentar por sonda, procurámos 

por alternativas à via transdérmica que pudessem ser aí inseridas sem correr o risco de a 

entupir.  

Relativamente à administração de morfina para a doente LM, existem algumas 

alternativas à forma injetável, e que poderão ser administradas por sonda. São elas: 

 Zomorph, cápsula de libertação prolongada 

o 10 mg 

o 30 mg 

o 60 mg 

o 100 mg 

 MST, comprimido de libertação prolongada 

o 10 mg 

o 30 mg 

o 60 mg 

o 100 mg 

 Sevredol, comprimido revestido 

o 10 mg 

o 20 mg 

Nesse sentido, contactámos duas farmacêuticas, a Mundipharma e a Ethypharm. 

Apenas obtivemos resposta da primeira, embora negativa. 

Entretanto esta hipótese veio a confirmar-se ser desnecessária, já que a médica de 

medicina interna do Hospital prescreveu um adesivo de fentanilo, ao qual doente tem vindo 

a responder favoravelmente. 

 

 

b 

[1] MIMS, Opioid Analgesics: Approximate Potency Equivalence with Oral Morphine. Acessível em: 

http://www.mims.co.uk/opioid-analgesics-approximate-potency-equivalence-oral-morphine/pain/article/1146201 

[acedido a 20 janeiro de 2016] 

[2] AMERICAN SOCIETY OF HEALTH-SYSTEM PHARMACISTS: Opioid Conversion Calculations em: 

http://www.ashp.org/DocLibrary/Bookstore/P1985/2011-Update.aspx [acedido a 20 janeiro de 2016] 

[3] GREATER MANCHESTER STRATEGIC CLINICAL NETWORK: Pain and Symptom Control Guidelines em: 

http://www.sah.org.uk/media/496763/scn_pain_symptom_control_guidelines_june_2015.pdf [acedido a 20 

janeiro de 2016] 

 

  

http://www.mims.co.uk/opioid-analgesics-approximate-potency-equivalence-oral-morphine/pain/article/1146201
http://www.ashp.org/DocLibrary/Bookstore/P1985/2011-Update.aspx
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Anexo 6: Ficha de Produção de Alopurinol 150mg 
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Anexo 7: Ficha de Produção de Memantina 5mg 
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Anexo 8: Programa da sessão formativa da Unidade de Farmacovigilância do 

Norte 
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Anexo 9: Notificação à Unidade de Farmacovigilância do Norte 
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Anexo 10: Notificação à Unidade de Farmacovigilância do Norte 
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Anexo 11: Reconciliação terapêutica de um doente transferido de um 

hospitalc 

 

JP é um homem de 46 anos diagnosticado com o vírus da imunodeficiência humana 

(VIH) e que deu entrada a 18/01/2016 no HML. Tendo em conta que o doente veio de 

transferência de um hospital especializado em doenças infeciosas foi necessário proceder à 

reconciliação da terapêutica da sua medicação. 

A Figura 1 descreve a prescrição do doente.  
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Figura 1. Prescrição do senhor JP. 
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O haloperidol é um antipsicótico indicado no tratamento de esquizofrenia, paranoia, 

estados confusionais, delírios hipocondríacos e perturbações da personalidade. Tanto a 

posologia como a duração do tratamento devem ser ajustados em função da resposta 

individual e da gravidade da patologia. A dose diária pode ser administrada em 1 a 3 doses 

individuais diárias, sendo a dose inicial de 1-2mL de haloperidol 5mg/mL solução injetável 

via IV ou IM (equivalente a 5-10mg de haloperidol), aumentando até à dose máxima de 60mg 

de haloperidol diários por via parentérica. Após a resolução de problemas agudos, o 

tratamento deve ser continuado com formas de dosagem orais.   

Este fármaco está contraindicado em caso de hipersensibilidade à substância ativa 

ou a um excipiente, estado comatoso, amamentação, enfarte agudo do miocárdio recente 

insuficiência cardíaca descompensada, arritmias tratadas com fármacos das classes IA e III, 

prolongamento do intervalo QT, história de arritmias ventriculares ou torsades de pointes, 

bradicardia, hipocalemia não corrigida, uso concomitante de outros fármacos que causem 

prolongamento do intervalo QT. 

O haloperidol pode potenciar os efeitos depressores do SNC de outros fármacos 

também depressores do SNC. A monotorização hepática é aconselhada.  

O lorazepam encontra-se indicado para o tratamento da ansiedade. Só é 

recomendado quando a doença é grave, não cede a medidas terapêuticas não 

medicamentosas, é incapacitante ou o indivíduo está sujeito a uma angústia extrema.  

A posologia, frequência de administração e duração do tratamento deve ser 

individualizada de acordo com a resposta do doente. O tratamento deve ser iniciado com a 

dose mínima recomendada e a dose máxima não deve ser excedida. A duração total do 

tratamento não deve ultrapassar as 8-12 semanas, e deve incluir uma redução gradual da 

dose (de forma a evitar o fenómeno de abstinência). A dose média diária recomendada é de 

2-3mg administrados em doses repartidas, embora esta possa variar entre 1 a 10mg diários. 

O uso de lorazepam está contraindicado em caso de hipersensibilidade à substância 

ativa ou hipersensibilidade conhecida a qualquer benzodiazepina, ou a qualquer um dos 

seus excipientes. Não deve ser administrada em caso de insuficiência respiratória grave, 

insuficiência hepática grave, síndrome de apneia do sono, e miastenia gravis.  

Deve-se ter anda em atenção que as benzodiazepinas caracterizam-se por causarem 

tolerância com diminuição da eficácia após uso repetido, podendo também levar ao 

desenvolvimento de dependência física e psíquica. O lorazepam pode potenciar os efeitos 

depressores do SNC de outros fármacos também depressores do SNC. 

Tal como acontece com a maioria dos doentes internados no HML, o protocolo para 

tratamento não é o mais usual, sendo a duração e a posologia mais elevadas que aquela 

para a maioria da população, e havendo o uso concomitante de vários depressores do SNC. 
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No entanto são também uma população diária e devidamente vigiada pelo que estas 

discrepâncias não carecem de grandes preocupações.     

É ainda importante referir que a quetiapina (medicamento que está prescrito ao 

doente) diminui a eliminação do lorazepam em 20%, devendo-se fazer uma monotorização 

dos efeitos adversos mais cuidadosa.  

O valproato semissódico está indicado no tratamento da epilepsia. A dose diária é 

estabelecida em função do peso do doente e deverá se administrada em duas ou três doses 

parciais, de preferência às refeições. 

A terapêutica com valproato de sódio deve ser introduzida de forma progressiva, 

começando com doses baixas de aproximadamente 15mg/Kg/dia, tendo aumentos graduais 

de 5 a 10mg/Kg/dia em intervalos de 5-7 dias, até alcançar uma posologia diária ótima, de 

forma a permitir uma boa correlação entre o controlo das crises e um baixo nível de efeitos 

indesejáveis. Em adultos a dose recomendada é de 20-30mg/Kg (cerca de 800 a 1400mg 

diários, ou mais, se necessário), utilizando de preferência os comprimidos gastrorresistentes 

de 500mg. A dose máxima recomendada é de 60 mg/Kg/dia, e nesse caso deve-se 

monotorizar os níveis sanguíneos de valproato. 

O valproato semisódico encontra-se contraindicado em caso de hepatite aguda, 

hepatite crónica, insuficiência hepática grave, hipersensibilidade à substância ativa ou a 

qualquer outro excipiente do medicamento. Além disso, é também contraindicado em 

doentes que tenham doenças mitocondriais causadas por mutações no gene que codifica a 

enzima mitocondrial polimerase gama.  

O ácido valpróico liga-se de forma extensa às proteínas plasmáticas, o que o torna 

particularmente suscetível a interações medicamentosas com fármacos que competem para 

os mesmos locais de ligação, tais como ácido acetilsalicílico, carbamazepina, fenobarbital e 

dicumarol. 

A reação adversa mais grave é a hepatotoxicidade. A função hepática deve ser 

avaliada antes do início do tratamento e, posteriormente, em intervalos curtos, pelo menos 

nos primeiros seis meses. Outras reações adversas a salientar são as náuseas e vómitos 

pela sua frequência e a trombocitopenia pela sua potencial gravidade. 

A mirtazapina está indicada no tratamento da depressão major. A dose diária eficaz 

situa-se entre 15 e 45mg, sendo que a dose inicial pode ser de 15 ou 30mg. O fármaco 

começa a exercer efeito, geralmente após 1-2 semanas de tratamento, e por sua vez o 

tratamento com uma dose adequada deverá resultar numa resposta positiva dentro de 2-4 

semanas. No caso de resposta insuficiente, a dose pode ser aumentada até à dose máxima. 

Ao fim de 2-4 semanas adicionais, o tratamento deverá ser interrompido caso não se 

obtenha resposta. Recomenda-se a interrupção gradual do tratamento para evitar os 

sintomas de privação.  
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A mirtazapina tem um tempo de semivida prolongado (20-40 horas), pelo que o mais 

adequado é a sua toma única diária, e preferencialmente à noite, antes de deitar.  

Encontra-se contraindicada em caso de hipersensibilidade à substância ativa ou a 

qualquer um dos excipientes e no uso concomitante com inibidores da monoaminoxidase. 

Devido ao facto de haver uma maior prevalência de ideação suicida no início do 

tratamento, os doentes devem ser cuidadosamente monitorizados. É necessária uma 

administração cuidada em doentes com epilepsia e síndrome orgânico cerebral, sendo que 

o tratamento deverá ser descontinuado nos casos em que se desenvolvam convulsões ou 

quando ocorra um aumento na frequência das convulsões. 

A mirtazapina vai ainda potenciar o efeito dos sedativos e hipnóticos. 

A quetiapina está indicada para o tratamento da esquizofrenia e também da 

perturbação bipolar. As indicações terapêuticas variam conforme a doença diagnosticada. 

Para o tratamento da esquizofrenia, a quetiapina deve ser administrada duas vezes ao dia 

e a dose diária total nos primeiros quatro dias é de 50mg (dia 1), 100mg (dia 2), 200mg (dia 

3) e 300mg (dia 4). A partir do dia 4, a dose deve ser ajustada até à dose habitualmente 

eficaz de 300 a 450mg/dia, e pode ser ajustada em função da resposta clinica e 

tolerabilidade do doente no intervalo de 150 a 750mg/dia. 

Já para o tratamento dos episódios maníacos associados a perturbação bipolar, a 

quetiapina deve ser administrada duas vezes ao dia e a dose diária total nos primeiros quatro 

dias da terapêutica é de 100mg (dia 1), 200mg (dia 2), 300mg (dia 3) e 400mg (dia 4). Até 

ao dia 6 devem ser feitos aumentos de 200mg/dia até um máximo de 800mg/dia. A dose 

pode ser ajustada em função da resposta clinica e da tolerabilidade do doente, nos limites 

de 200 a 800mg/dia, sendo que a dose eficaz habitual varia entre 400 e 800mg/dia. 

Aquando a existência de episódios depressivos na perturbação bipolar, a quetiapina 

deve ser administrada uma vez ao dia, ao deitar. Há também uma alteração na dose total 

diária: nos primeiros quatro dias de tratamento a dose é de 50mg (dia 1), 100mg (dia 2), 

200mg (dia 3) e 300mg (dia 4). A dose diária recomendada é de 300mg. 

A quetiapina está contraindicada em caso de hipersensibilidade à substância ativa 

ou a qualquer um dos excipientes. É ainda contraindicada a administração concomitante de 

inibidores do citocromo P450 3A4, tais como inibidores da protéase de VIH, fármacos 

antifúngicos azol, eritromicina, claritromicina e nefazodona.  

O uso concomitante de quetiapina com medicamentos fortemente indutores das 

enzimas hepáticas, tais como a carbamazepina ou a fenitoína, diminui significativamente a 

concentração plasmática de quetiapina, o que poderá afetar a sua eficácia. 

A quetiapina pode causar hipotensão ortostática associada a tonturas, taquicardia e 

raramente síncope. Outros efeitos relativamente frequentes são o aumento de peso, 
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tonturas, obstipação, xerostomia e dispepsia. A quetiapina pode ainda levar ao aumento das 

transaminases.  

O efavirenz é um antirretovírico não-nucleosídeo inibidor da transcriptase reversa 

(NNRTI) que deve ser administrado em associação com outros antirretrovíricos análogos 

nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa (NRTIs). Recomenda-se a sua 

administração ao deitar de forma a aumentar a tolerabilidade das reações adversas a nível 

do sistema nervoso. A dose recomendada de efavirenz em associação é de 600 mg por via 

oral, uma vez por dia, devendo ser tomado de estômago vazio, uma vez que o aumento das 

concentrações de efavirenz observado após a sua administração com alimentos pode 

conduzir a um aumento da frequência de reações adversas.  

Tendo em conta o que acima foi descrito, aquando a validação da prescrição pela 

farmacêutica, procedeu-se à notificação do médico de forma a alterar a hora da toma deste 

de medicamento. 

Este fármaco está contraindicado em caso de hipersensibilidade à substância ativa 

ou a qualquer um dos excipientes, e em doentes com compromisso hepático. Não é 

igualmente aconselhada a toma concomitantemente de efavirenz com terfenadina, 

astemizol, cisaprida, midazolam, triazolam, pimozida, bepridilo ou alcalóides da cravagem 

de centeio (por exemplo, ergotamina, dihidroergotamina, ergonovina e metilergonovina) uma 

vez que o efavirenz compete pelo CYP3A4 podendo causar a inibição do metabolismo e 

potenciar o aparecimento de reações adversas graves. Para além disso, as preparações à 

base de plantas que contenham hipericão (Hypericum perforatum) não podem ser usadas 

enquanto se administra efavirenz devido ao risco de redução das suas concentrações 

plasmáticas e dos seus efeitos clínicos. 

O efavirenz tem descritas como reações adversas cefaleias e tonturas, alterações do 

sono, fadiga, erupções cutâneas.  

Está igualmente associado a reações adversas psiquiátricas, sendo que os doentes 

com história de perturbações psiquiátricas parecem apresentar um risco superior destas 

reações adversas, onde se inclui a depressão major como o sintoma mais grave. Por esta 

razão, o senhor JP deve ter uma monotorização cuidada. 

A associação entre o abacavir e a lamivudina está no tratamento da infeção por VIH.  

Antes do início da terapêutica com abacavir, deve ser realizado o teste para deteção 

da presença do alelo HLA-B*5701 uma vez que este não deve ser utilizado em doentes que 

se saiba possuírem o alelo, podendo levar ao aparecimento de reações de hipersensibilidade 

(febre, erupções cutâneas).  

A dose recomendada é de um comprimido por dia, podendo ser tomado com ou sem 

alimentos. Encontra-se contraindicado na hipersensibilidade às substâncias ativas ou a 

qualquer um dos excipientes, e também em doentes com compromisso hepático grave. 
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É importante referir ainda que a utilização de análogos de nucleosídeos pode estar 

associada à ocorrência de acidose láctica, geralmente ligada a hepatomegalia e esteatose 

hepática. 

A associação de todos os fármacos do senhor JP não é motivo de preocupação em 

termos de interações medicamentosas graves, além de que este doente é diariamente 

acompanhado no HML. 
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Anexo 12: Comunicação interna dos SF ao médico prescritord 

 

O senhor RA tem 44 anos e pertence a uma das unidades de atendimento externas 

do HML. Foi-lhe prescrita a medicação presente na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Prescrição do senhor RA. 

Designação do 

artigo 

Forma 

Farmacêutica 
Frequência Quantidade 

Data de 

início 

Alopurinol 300 mg Comprimido 19h 0,5 24-08-2011 

Haloperidol 

decanoato 

100mg/1ml 

Solução 

injetável 
24/24h 1 24-04-2014 

Lorazepam 2,5 mg Comprimido 9h 1 14-11-2014 

Lorazepam 1 mg Comprimido 9,19h 1,1 09-12-2008 

Olanzapina 5 mg 
Comprimido 

orodispersível 
21h 1 24-02-2010 

 

O haloperidol decanoato está indicado no tratamento de manutenção da 

esquizofrenia crónica e de outras psicoses, e destina-se a ser administrado a doentes 

psicóticos crónicos que exijam tratamento antipsicótico parentérico prolongado. Esta solução 

injetável deve ser administrada intramuscularmente de 4 em 4 semanas em volumes até 

3ml. No entanto, as variações na resposta do doente podem levar a uma necessidade de 

ajustar o intervalo de administração [1]. 

A dose recomendada a cada doente vai depender da gravidade da sintomatologia e 

da dose oral necessária para manter o doente controlado, antes do início do tratamento com 

este injetável de efeito prolongado. A dose inicial de haloperidol decanoato deve ser 10-15 

vezes superior a dose diária de haloperidol oral anteriormente administrada, devendo ser 

aumentada gradualmente em 50mg de cada vez, até a uma dose mensal 20 vezes superior 

a dose diária de haloperidol oral. Além disso, durante o ajustamento da posologia ou 

episódios de exacerbação dos sintomas, pode haver suplementação do tratamento de 

haloperidol decanoato com haloperidol por via oral. Haloperidol decanoato não pode ser 

administrado por via intravenosa [1]. 

À semelhança dos outros antipsicóticos, o haloperiodl decanoato pode aumentar os 

efeitos depressores de substâncias que atuam ao nível do SNC. É ainda de ressalvar a 

possibilidade de haver efeitos extrapiramidais, como tremor, rigidez, hipersalivação, 

bradicinesia, acatisia e distonia aguda, característicos dos antipsicóticos [1].  
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O lorazepam está indicado no tratamento da ansiedade. O tratamento deverá ser o 

mais curto possível, não ultrapassando mais de 8-12 semanas. No entanto, a posologia e a 

duração do tratamento têm de ser individualizadas de acordo com a resposta do doente de 

modo a obter-se a máxima eficácia. O início do tratamento deve ser feito com a dose mínima 

recomendada, ao passo que a dose máxima não deve ser excedida [2].  

A dose média diária recomendada de lorazepam é de 2-3mg, embora possa variar 

entre 1 a 10mg [2]. Os doentes sobre a alçada do HML sofrem de graves perturbações 

mentais, o que faz com que seja comum haver prolongamento do tratamento e aumento das 

doses de medicamentos que atuam no sistema nervoso central (SNC) para além do 

indicado, Contudo, estas são sempre situações acompanhadas pelos médicos e também 

pelos farmacêuticos. 

Tal como acontece com todos os depressores do SNC, o lorazepam deve de ser 

usado com precaução em associação com outros depressores porque pode potenciar os 

seus efeitos, além de, por ser uma benzodiazepina, pode levar ao desenvolvimento de 

dependência física e química [2]. 

A olanzapina é usada no tratamento de esquizofrenia. Está também indicada para o 

tratamento do episódio maníaco moderado a grave. A dose inicial depende do diagnóstico, 

sendo que para a esquizofrenia é de 10mg por dia. Se for usada no tratamento do episódio 

maníaco a dose inicial é de 15mg diários em monoterapia ou 10mg diários em terapia 

combinada. Durante o tratamento com olanzapina a dose diária pode ser ajustada de acordo 

com o intervalo de 5-20mg [3]. 

É aconselhada precaução quando for administrada olanzapina em combinação com 

outros medicamentos que atuem ao nível do SNC. Este fármaco exibe ainda antagonismo à 

dopamina o que pode diminuir os efeitos dos agonistas da dopamina. Os efeitos adversos 

mais frequentes do seu uso são a sonolência e o aumento de peso [3]. 

O alopurinol está indicado na redução da formação de uratos em situações que já 

tenha ocorrido deposição ou quando se preveja risco clinico (p. ex. doenças que possam 

levar ao desenvolvimento de nefropatia aguda de ácido úrico). A hiperuricemia assintomática 

não é, por si só, um fator de utilização de alopurinol [4].  

O tratamento deve ser iniciado com doses baixas, p.ex. 100mg por dia, de forma a 

diminuir o risco de reações adversas. A dose pode ser aumentada caso a resposta ao 

tratamento seja insatisfatória. Consoante a situação, podem-se usar diferentes regimes 

posológicos: moderado – 100 a 200mg por dia; moderado a grave – 300 a 300mg por dia; 

grave – 700 a 800mg por dia. A dose máxima recomendada é e 800mg por dia [4]. 

Para ajuste da dose, é importante a monotorização da terapêutica através da 

determinação das concentrações séricas de uratos e dos níveis de ácido úrico/uratos [4]. 
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Os doentes devem ser alertados para os sinais e sintomas de reações cutâneas que 

estão associados ao uso de alopurinol. Além disso, não se deve iniciar o tratamento com 

alopurinol durante uma crise de gota, pois pode precipitar outras crises [4].  

O próprio alopurinol pode desencadear uma crise aguda de gota no início do 

tratamento, pelo que a associação com a colchicina ou com um anti-inflamatório não 

esteroide, pode ser benéfica como medida profilática [4]. 

Através de uma pesquisa no processo do doente, verificámos que este toma 

alopurinol há muitos anos e não possui análises dos níveis de ácido úrico recentes o 

suficiente. No entanto, durante a pesquisa de informação sobre o caso clínico descobrimos 

que, apesar de não haver qualquer tipo de indicação sobre a duração do tratamento, a dose 

de alopurinol deve ser ajustada conforme os valores de clearance de creatinina, segundo a 

Tabela 2 [5,6]:  

 

Tabela 2. Relação entre os níveis da clearance de creatinina e a dose de alopurinol. 

Clearance da creatinina 

(ml/min) 
Dose de alopurinol (mg) 

0 100mg a cada 3 dias 

10 100mg a cada 2 dias 

20 100mg/dia 

40 150mg/dia 

60 200mg/dia 

80 250g/dia 

100 300mg/dia 

120 350mg/dia 

140 400mg/dia 

 

Deste modo, dirigimos uma “Comunicação Interna dos Serviços Farmacêuticos aos 

Serviços Clínicos” (Figura 1).  
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Figura 1. Comunicação Interna dos Serviços Farmacêuticos aos Serviços Clínicos. 
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Esta justificação foi posteriormente enviada para a unidade de atendimento externo 

na gaveta do doente, ao mesmo tempo que a sua medicação, de forma a que, depois de 

rececionada, seja entregue ao médico do senhor RA, com o principal intuito de se realizarem 

análises para monitorizar o tratamento do doente.  

Depois analisar a informação comunicada pelos SF, o médico residente na unidade 

decidiu reencaminhar o doente para o médico de família. Infelizmente, até à data de 

finalização do estágio não foi possível saber a resolução deste caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 

[1] INFARMED: RCM Haldol Decanoato. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=4123&tipo_doc=rcm. [acedido em 29 de janeiro 

de 2016]. 

[2] INFARMED: RCM Lorazepam Cinfa. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=39081&tipo_doc=rcm. [acedido em 29 de 

janeiro de 2016]. 

[3] IINFARMED: RCM Olanzapina Wynn. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=45187&tipo_doc=rcm. [acedido em 29 de 

janeiro de 2016]. 

[4] IINFARMED: RCM Zurim 300mg comprimidos. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=9521&tipo_doc=rcm. [acedido em 29 de janeiro 

de 2016]. 

[5] Vázquez-Mellado J, et al. Relation between adverse events associated with allopurinol and renal function in 

patients with gout. Annals of Rheumatic Disease. 2001;60:981-983. 

[6] Stamp LK, et al. Using allopurinol above the dose based on creatinine clearance is effective and safe in patients 

with chronic gout, including those with renal impairment. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(2):412-21. 

  

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=4123&tipo_doc=rcm
http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=39081&tipo_doc=rcm
http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=45187&tipo_doc=rcm
http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=9521&tipo_doc=rcm


 
 

45 
 

Anexo 13: Prescrição de Xeplion® e respetiva justificação clínicae 

 

1. Prescrição, Distribuição, Administração e Monotorização dos tratamentos 

autorizados com Palmitato de Paliperidona 

O palmitato de paliperidona (PP), de nome comercial Xeplion®, está indicado para o 

tratamento de manutenção da esquizofrenia em doentes adultos. Este foi introduzido no 

formulário interno do HML com restrições, uma vez que não traz inovação terapêutica 

significativa, e não apresenta vantagem económica a nível hospitalar [1].  

Sendo assim, segundo o procedimento realizado pelo HML, o PP deverá ser utilizado 

de forma a assegurar a continuação do tratamento de doentes internados no HML, 

estabilizados com PP, prescrito noutra instituição de saúde, e em doentes que não podem 

ser tratados com outros antipsicóticos injetáveis de ação prolongada [1]. 

Apesar de não trazer inovação terapêutica, o PP apresenta vantagens como a 

administração mensal face o seu comparável, risperidona injetável, que necessita de 

administração de duas em duas semanas, a preparação do injetável facilitada por ser 

vendida pronta a administrar e armazenagem à temperatura ambiente [1]. 

Pela escassa metabolização hepática, este fármaco é uma alternativa válida para os 

doentes com patologia hepática e doentes polimedicados com potencial claro de interações 

farmacológicas a nível hepático. Além disso, a utilização de PP deve ser evitada nos 

seguintes casos: doentes que se encontrem num estado agitado agudo ou psicótico grave; 

doentes com doença cardiovascular conhecida ou com história familiar de aumento do 

intervalo QT e quando é administrada concomitantemente com outros fármacos que se 

supõe aumentarem o intervalo QT [1].  

O PP, tal como outros antipsicóticos, deve ser administrado com precaução especial 

em caso de síndrome maligno dos neurolépticos, discernia tardia, leucopenia, neutropenia 

e agranulocitose, hiperglicemia e diabetes mellitus, aumento de peso, hiperprolactinemia, 

hipotensão ortostática, convulsões, compromisso renal, afeção hepática, doentes idosos 

com demência, doença de Parkinson e demência de corpos de Lewy, priapismo, disrupção 

da capacidade do organismo reduzir a temperatura corporal, tromboembolismo venoso, 

efeito antiemético, administração inadvertida num vaso sanguíneo e síndrome de iris flácida 

intra-operatória [1].  

Tendo em conta o que aqui foi referido analisamos o caso clinico que se encontra 

abaixo. 

 

2. Caso clínico 

A senhora FG, internada no HML, de 31 anos, tem prescrita a medicação presente 

na Figura 1. 
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Figura 1. Prescrição da Senhora FG. 
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A senhora FG iniciou o tratamento segundo o protocolo: uma dose de 150mg (dia 1) 

e 100mg uma semana depois (dia 8). Depois passou a tomar uma dose de manutenção de 

150mg, sendo que a dose de manutenção mensal recomendada é de 75mg, no entanto 

alguns doentes podem beneficiar de doses superiores ou inferiores dentro do intervalo de 

25 a 150mg [1]. 

O lorazepam está indicado no tratamento da ansiedade. O tratamento deverá ser o 

mais curto possível, não ultrapassando mais de 8-12 semanas. No entanto, a posologia e a 

duração do tratamento têm de ser individualizadas de acordo com a resposta do doente de 

modo a obter-se a máxima eficácia. A dose média diária recomendada de lorazepam é de 

2-3mg, embora possa variar entre 1 a 10mg [2].  

Nos doentes psiquiátricos é usual haver prolongamento do tratamento e aumento das 

doses de medicamentos que atuam no SNC para além do indicado, como acontece no caso 

da senhora FG. Contudo, estas são sempre situações avaliadas e ponderadas pelos 

médicos e também pelos farmacêuticos. 

Tal como acontece com todos os depressores do SNC, o lorazepam deve de ser 

usado com precaução em associação com outros depressores porque pode potenciar os 

seus efeitos [2]. 

O haloperidol é um antipsicótico indicado no tratamento de esquizofrenia, para- noia, 

estados confusionais, delírios hipocondríacos e perturbações da personalidade. Quando em 

comprimido, é usado na dose de 1-3mg, três vezes ao dia, podendo ser aumentada até 

20mg por dia até obtenção de resposta terapêutica [3,4].  

Quanto ao haloperidol decanoato, este destina-se a ser administrado a doentes 

psicóticos crónicos que exijam tratamento antipsicótico parentérico prolongado. Esta solução 

injetável deve ser administrada de 4 em 4 semanas em volumes até 3ml. A sua dose inicial 

deve ser 10-15 vezes superior a dose diária de haloperidol oral anteriormente administrada, 

devendo ser aumentada gradualmente em 50mg de cada vez, até a uma dose mensal 20 

vezes superior a dose diária de haloperidol oral. Além disso, durante o ajustamento da 

posologia ou episódios de exacerbação dos sintomas, pode haver suplementação do 

tratamento de haloperidol decanoato com haloperidol por via oral. Haloperidol decanoato 

não pode ser administrado por via intravenosa [4]. 

É importante notar que o haloperidol está associado a eventos de prolongamento do 

intervalo QT, devendo-se ter especial atenção quando é administrado parentericamente 

[3,4]. 

Sendo assim, e relembrando aquilo que foi descrito no ponto 1, existe uma interação 

grave entre o haloperidol e o PP, sendo necessária monotorização aquando a sua 

administração concomitante [5]. Deste modo, decidiu-se entrar em contacto com o médico 

da doente, alertando-o através do sistema informático do HML para esta interação grave.  



 
 

48 
 

O médico decidiu manter a terapêutica uma vez que considera ser a melhor opção 

de tratamento do doente, suspendendo apenas o haloperidol por via oral. Como tal o médico 

teve fazer uma justificação clínica da prescrição de PP (Figura 2). 

 

Figura 2. Justificação Clínica aos Serviços Farmacêuticos. 
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Anexo 14: Aerossolterapia em Ambiente Hospitalar 
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Anexo 15: Apresentação “Formas Farmacêuticas de Libertação Modificada” 
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