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Resumo

O presente relatório foi realizado no âmbito do estágio profissionalizante do
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, espelhando a minha experiência em
farmácia comunitária na Farmácia Henriques ao longo de 4 meses.
A primeira parte consiste na descrição do funcionamento da Farmácia Henriques
onde são abordadas as tarefas e atividades que realizei diariamente.
A segunda parte consiste na descrição a nível e científico e prático de alguns
projetos desenvolvidos tendo em conta a intervenção farmacêutica na comunidade e
necessidades identificadas dos utentes da Farmácia Henriques e contexto em que está
inserida. No primeiro tema, abordo o papel crucial que o farmacêutico desempenha na
prevenção e tratamento de doenças causadas por ectoparasitas, caso da escabiose e
pediculose. O segundo tema trata as infeções vaginais salientando como o
aconselhamento farmacêutico é importante na promoção da saúde reprodutiva da
mulher.
Neste relatório encontram-se descritos os principais conhecimentos que adquiri
ao longo destes meses e o meu contributo para a promoção da saúde no
desenvolvimento de iniciativas na Farmácia Henriques.
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas no estágio

1. Introdução
A Farmácia Comunitária (FC) assume-se como uma área de extrema importância no que se
refere à profissão farmacêutica, empregando o maior número de farmacêuticos em Portugal [1].
Na FC o farmacêutico desempenha um papel crucial na prestação de cuidados de saúde à
população em geral, tendo sempre em vista a melhoria da qualidade de vida dos doentes através
do acesso a um tratamento de qualidade, eficaz e seguro. Por ser o profissional de saúde que
se encontra mais acessível à população, é da sua responsabilidade aconselhar o utente sempre
que adquira qualquer medicação e esclarecer quaisquer dúvidas que apresente, incentivando a
adotar medidas preventivas que contribuam para a promoção da sua saúde.
Neste contexto, reconheço a importância de realizar um estágio em FC, como parte final do
percurso académico do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Assim, neste relatório
estão presentes todas as atividades que realizei e conhecimentos que adquiri incluindo o
funcionamento da FC onde estagiei: a Farmácia Henriques (FH).

2.Caracterização e organização do espaço físico e funcional da Farmácia
2.1 Localização geográfica, Contexto Social e Horário
A FH localiza-se na Praça da Batalha nº64, freguesia de Santo Ildefonso, 4000-101,
distrito do Porto. Encontra-se por isso numa área privilegiada do centro histórico da cidade,
contigua não só a um centro de saúde, bem como uma estação de autocarros, estabelecimentos
comerciais, hotéis e perto de atrações turísticas como a Igreja de Santo Ildefonso, ou mesmo a
Rua de Santa Catarina. Deste modo, parte dos utentes da farmácia é constituída por turistas e
trabalhadores da zona. No entanto, os utentes que se deslocam com maior frequência à FH
correspondem à população idosa residente da zona. Há assim uma preocupação e um
atendimento personalizado de excelência, o que faz com que a maioria dos utentes sejam
fidelizados, contribuindo para um acompanhamento constante dos mesmos num ambiente
profissional e familiar.
A FH encontra-se aberta ao público das 8:30h às 19:30h nos dias úteis e aos Sábados
das 9:00h-13:00h e 14:00h -18:30h. Em dias de serviço permanente encontra-se aberta durante
24h.
Durante o meu estágio trabalhei em horários diversos, conforme as necessidades da
farmácia. Em setembro/outubro trabalhei das 10h30 às 18h30, e em janeiro/fevereiro das 11h30
às 19h30, sempre com uma hora para almoço. Particularmente, o horário até às 19h30 fez com
que ganhasse mais autonomia no atendimento ao publico dada a afluência de utentes à farmácia
nesse horário, bem como perceber em termos logísticos como se procede ao fecho da farmácia.
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2.2 Espaço físico exterior
A FH encontra-se no rés-do-chão de um edifício de fácil acesso a todos os utentes. A
fachada da farmácia (Fig.1), é constituída por duas montras que se vão renovando consoante as
promoções em vigor e dias temáticos. Tem ainda duas portas principais próximas dos balcões
de atendimento da farmácia. Nas portas de entrada encontra-se também disponível a informação
sobre horário de funcionamento, Direção Técnica e farmácias que se encontram em regime de
permanência. Possui ainda uma cruz verde luminosa com texto rotativo, que diz “Farmácia
Henriques” e o horário de funcionamento.

Figura 1-Fachada da Farmácia Henriques
2.3 Espaço físico interior
De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) para a FC, o espaço interior deve
proporcionar um ambiente profissional permitindo uma eficaz comunicação com os utentes.
Ainda, o espaço deve estar organizado conforme as diferentes atividades que ocorrem no
contexto da FC. A FH proporciona um ambiente calmo e profissional devidamente iluminado e
ventilado, dotada de equipamentos e infra-estruturas necessárias às exigências atuais de uma
FC. Desta forma, a FH encontra-se dividida em diversas áreas: atendimento ao público, área de
receção de encomendas, laboratório com requesitos mínimos para manipulação, área de
armazenamento, armazém, gabinete de apoio ao utente, gabinete da Direção Técnica e
instalações sanitárias. A FH tem dois pisos, sendo que o gabiente de Direção técnica e e
armazém incluem-se no piso 2 juntamente com uma área de refeições, e uma cama [2].

2.3.1 Área de atendimento ao público
Esta área é composta por quatro balcões de atendimento, agrupados aos pares e
posicionados posteriormente às montras da farmácia. Cada balcão de atendimento contém um
computador, sensor de leitura ótica, caixa registadora, impressora e gavetas. É também atrás
dos balcões de atendimento que se encontram expostos Medicamentos Não Sujeitos a Receita
Médica (MNSRM) de forma a estarem acessíveis ao olhar do utente e para que os colaboradores
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possam aceder com mais facilidade aos mesmos, prestando um mais completo atendimento
farmacêutico. Na FH, estes produtos vão rodando conforme a sazonalidade e stock existente,
destacando-se os seguintes: produtos de fitoterapia, higiene oral, suplementos vitamínicos,
diatética, produtos de higiene oral, produtos homeopáticos, e medicamentos usados para a gripe
e constipações. A rodear os balcões de atendimento, encontram-se lineares onde se expõem
produtos de dermocosmética, puericultura e uma zona dedicada a sapatos ortopédicos. Existe
igualmente uma balança eletrónica que permite a pesagem dos utentes e cálculo do índice de
massa corporal. De destacar que ainda existe uma cadeira para que utentes com mobilidade
reduzida possam usufruir desta.

2.3.2 Área de receção de encomendas/armazenamento
A área de recção de encomendas é apenas acessível aos funcionários da farmácia e
fornecedores, estando equipada com uma secretária e respetivo computador, sensor de leitura
ótica, telefone fixo, fax, impressora/fotocopiadora e impressora de etiquetas. É nesta secretária
que se realiza a receção de encomendas. Nesta área também se encontram gavetas onde se
armazena alguns produtos como material de aprovisionamento, dispositivos médicos, infusões,
entre outros. De forma a haver uma maior organização aquando da receção de encomendas,
existe uma prateleira para medicamentos e produtos de reservas não pagas, e uma gaveta
própria para armazenar as reservas pagas. O frigorífico também se encontra nesta área de forma
a armazenar imediatamente os medicamentos termolábeis aquando da sua entrega pelo
fornecedor.
No mesmo piso, e próximo da área de receção de encomendas, existe uma banca de
laboratório com os requisitos mínimos para manipulação, uma gaveta para armazenar
psicotrópicos e estupefacientes e gavetas deslizantes onde se armazenam Medicamentos
Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e outros MNSRM. Os medicamentos estão organizados por
ordem alfabética, divididos por medicamentos de marca e genéricos. Ainda, há uma separação
consoante a forma farmacêutica: xaropes, saquetas, higiene íntima, higiene nasal/antisséticos,
cremes, pomadas, produtos de uso externo, comprimidos/cremes vaginais, supositórios,
transdérmicos, injetáveis, colírios, uma gaveta com medicamentos de grande rotatividade e outra
para o protocolo da diabetes.
Na armazenagem dos medicamentos, é necessário garantir boas condições de
conservação, dispondo de locais arejados, protegidos da luz solar, baixa humidade e
temperatura ambiente inferior a 25ºC [3]. De salientar que a área de armazenagem dos
medicamentos encontra-se próxima do atendimento ao publico para minimizar o tempo de
espera, mas também para prestar auxilio caso o utente não consiga identificar o laboratório do
medicamento que usualmente leva.

3

2.2.3 Armazém
O armazém encontra-se no piso superior, destinado a medicamentos e produtos em que
existe um excesso de stock. Também aqui se encontram organizados por marcas e tipo de
produtos.

2.3.4 Gabinete da Direção Técnica
Gabinete destinado à Diretora Técnica da farmácia, onde se trata de assuntos
administrativos e burocráticos (faturação da farmácia). Igualmente é um local preferido para
reuniões com fornecedores de laboratórios, e tratar de toda a faturação e contabilidade da
farmácia.

2.3.5 Gabinete de apoio ao utente
O gabinete encontra-se de fácil acesso à área de atendimento ao público, separado por
uma cortina que garante um ambiente privado. Assim, há a possibilidade de conversar com o
utente de forma confidencial, mas também é um local onde se presta um apoio personalizado ao
mesmo. Nele está disponível uma cama ortopédica e aparelhos de medição de colesterol,
triglicerídeos, tensão arterial, glicémia e fontes bibliográficas para consulta dos colaboradores.

3. Recursos Humanos
Segundo a legislação em vigor, os recursos humanos da farmácia devem consistir de
um quadro com farmacêuticos e não farmacêuticos. O quadro farmacêutico deve ter no mínimo
um diretor técnico e outro farmacêutico. Na FH faz parte do quadro farmacêutico a Dra. Isabel
Cortez (Diretora Técnica), Dra. Helena Rocha, Dra. Maria do Rosário, Dra. Ana Rios e Dra. Nélia
Soares. Do quadro não farmacêutico é composto pela Técnica de farmácia Diana Oliveira. O
mesmo decreto-lei, refere que o quadro farmacêutico deve constituir a maioria dos trabalhadores
da farmácia, o que acontece na FH [4].

4. Fontes Informativas
A FH dispõe de fontes informativas usadas para consulta por parte dos funcionários da
farmácia, como: índice nacional terapêutico, farmacopeia portuguesa, prontuário terapêutico,
medicamentos não prescritos- aconselhamento farmacêutico, entre outras. A ligação constante
à internet, permite aos funcionários acederem a portais como o INFOMED, onde constam o
resumo das características dos medicamentos e folheto informativo, sempre que necessário.

5. Gestão e Administração Farmacêutica
5.1 Sistema Informático
O software utilizado pela FH, é o 4DigitalCare®, sendo uma ferramenta extremamente
útil quer no atendimento ao público como na gestão de toda a farmácia e comunicação com
fornecedores. Este software permite desempenhar várias funções no quotidiano da farmácia
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como a gestão, receção e devolução de encomendas, dispensa de medicamentos, gestão de
stocks, realização de encomendas diretas aos fornecedores, bem como consulta de dados
estatísticos. Pode-se também criar fichas para cada cliente, permitindo que exista um
atendimento mais personalizado diminuindo os erros de dispensa. Outra funcionalidade bastante
útil é a consulta de evolução de vendas de produtos, o que contribuí para uma melhor gestão de
stocks.

5.2 Gestão de stocks
Os stocks dos produtos e medicamentos existentes na farmácia, devem fazer face às
necessidades dos utentes da farmácia. No entanto, é necessário haver uma correta gestão dos
mesmos, de forma a não haver um excesso de produtos sem rotatividade e nisso resultar num
prejuízo ou retenção de capital para a farmácia. Assim, um bom conhecimento do perfil dos
clientes da farmácia e suas necessidades, aliada à sazonalidade de certos produtos, demonstrase como crucial para haver uma correta gestão de stocks.
Na FH a gestão de stocks é realizada através dos conhecimentos dos funcionários com a
ajuda do programa informático. Para cada produto, existe a definição de um stock mínimo e
máximo. Quando se atinge o stock mínimo, o programa informático inclui uma sugestão na
realização da encomenda ao fornecedor. Também quando se realiza uma encomenda direta a
um laboratório através de um delegado comercial, imprime-se a ficha de evolução das vendas
de forma a fazer-se um pedido tendo como base a rotatividade dos produtos nos últimos meses.
Durante o meu estágio foram várias as vezes que se alterou os valores de stocks mínimo e
máximo, de forma a corresponder às necessidades constantes da farmácia. Outra tarefa que
realizei logo nas primeiras semanas do estágio, consistiu na verificação dos stocks existentes na
farmácia, de forma a retificar qualquer erro no número existente de um produto/medicamento.

5.3 Realização de Encomendas
As encomendas podem ser realizadas diretamente aos laboratórios e respetivos
representantes comerciais, ou a armazenistas de distribuição farmacêutica. A escolha depende
de vários critérios como: condições de pagamento, bonificações, rapidez na entrega, produtos
disponíveis, preço de venda à farmácia e maior facilidade na devolução e resolução de prazos
de validade.
A FH trabalha com dois distribuidores: Botelho & Rodrigues (principal distribuidor) e a
Alliance Healthcare. Inicialmente a Botelho & Rodrigues realizava apenas uma entrega por volta
das 11:30h. No entanto, na última semana de estágio ocorreram alterações, fazendo agora
entrega de encomendas três vezes ao dia. A Alliance Healthcare realiza duas distribuições
diárias, uma aquando da abertura da farmácia, e outra a meio da tarde.
A encomenda aos fornecedores é realizada ao final do dia através do programa
informático, gerando um pedido automático de forma a repor os stocks dos produtos e satisfazer
as reservas pagas. No entanto e conforme necessidade, realizam-se igualmente encomendas
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por via telefónica aos fornecedores que debitam automaticamente o pedido chegando na
encomenda seguinte.

5.4 Receção e conferência de encomendas
As encomendas são recebidas através de contentores apropriados identificados com
código interno e nome da farmácia, acompanhados das faturas (duplicado e original) bem como
aviamento. Se houver algum medicamento termolábil deve-se colocar imediatamente no
frigorifico de forma a conservar as suas propriedades. Para proceder à receção da encomenda,
usa-se o programa informático, que regista todos os pedidos realizados. Arquiva-se a fatura
original em pasta própria e através do leitor ótico, procede-se à passagem de cada unidade,
sendo que nesse momento é necessário ter em atenção os prazos de validade dos produtos
(alterar no programa sempre que seja menor), estado da embalagem, preço de venda ao público
e preço de venda à farmácia. No final é necessário proceder à conferência da encomenda
verificando se o número total de unidades recebidas está de acordo com o valor total faturado.
À medida que se confere, cabe também à pessoa que realiza a conferência atribuir um preço de
venda ao público nos produtos que não têm preço de venda fixo. Isto é realizado tendo em conta
o preço da faturação e margem de lucro. Após finalizada a receção, arquiva-se a fatura e
procede-se à etiquetagem dos produtos sujeitos a marcação. Logo que possível, e se for
detetado algum erro a farmácia deverá contactar o fornecedor de forma a regularizar a situação
o mais brevemente possível.
Ao longo do estágio efetuei na maioria das vezes a entrada das encomendas, tarefa que
desempenhei desde o início e que me permitiu ambientar com os medicamentos e produtos
recebidos.

5.5 Armazenamento
O armazenamento de medicamentos e outros produtos tem de cumprir com as Boas
Práticas em FC, respeitando as características de temperatura (<25ºC), humidade (< 60%) e
luminosidade [1].
Após receção de encomendas, procede-se ao armazenamento dos produtos e
medicamentos. Ao realizar esta tarefa, é necessária atenção redobrada para garantir não só as
condições de conservação, mas a arrumação no sitio correto, evitando erros durante o
atendimento. Ao realizá-la, também é uma oportunidade para verificar se é necessário repor
algum stock de medicamentos e produtos que se encontrem no armazém, de forma a minimizar
o tempo de espera do utente e privilegiar o atendimento ao balcão. Durante o armazenamento,
e para haver uma melhor gestão de stocks adota-se o modelo First Expired-First Out colocando
primeiro o produto que apresenta um prazo de validade menor.
Como já referido, os medicamentos termolábeis necessitam de ser conservados a uma
temperatura entre os 2 e 8ºC. Os estupefacientes e psicotrópicos encontram-se numa gaveta
diferente de todos os outros medicamentos e produtos. Ainda, existem alguns produtos de venda
livre que são expostos na zona de atendimento ao público.
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Durante o estágio fui desempenhando esta tarefa diariamente, que se revelou importante
para conseguir identificar mais facilmente onde os produtos de encontravam armazenados.

5.6 Controlo de prazos de validade
O controlo de prazos de validade assume-se como muito importante não só de forma a
garantir a segurança dos medicamentos dispensados aos utentes, como para minimizar os
prejuízos financeiros para a farmácia. Mensalmente, e através do programa informático, emitese uma lista onde constam medicamentos e produtos que cuja validade vai expirar dentro de 3
meses. É necessário procurar todos os produtos constantes na lista, procedendo à sua retirada
ou alteração do prazo de validade caso a data que apareça no sistema informático não esteja
correta. Os produtos retirados são colocados em estante própria para posterior devolução aos
laboratórios.
No dia em que iniciei o estágio, esta foi a tarefa que desempenhei ao longo do dia,
permitindo-me perceber como a farmácia estava organizada. Nos meses seguintes fui
desempenhando igualmente este controlo.

5.7 Devolução de Produtos
São vários os motivos para realizar uma devolução como: prazo de validade expirados,
embalagem danificada, desistência de um produto por parte de um utente, produtos enviados
incorretamente ou mesmo recolha de produtos por ordem do fornecedor ou da Autoridade
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P (INFARMED).
Para se realizar uma devolução, é necessário emitir uma guia de devolução através do
programa informático, onde consta o número da fatura em questão, nome, quantidade, preço de
custo e taxa de IVA de cada produto. Posteriormente, o programa emite as guias para cada
fornecedor, enviando-se a nota de devolução (original e duplicado) devidamente assinada e
carimbada, juntamente com os produtos. A terceira cópia fica arquivada na farmácia.
Geralmente, o fornecedor aceita a devolução, emitindo uma nota de crédito ou
procedendo à troca do produto. Caso tal não seja possível, o fornecedor volta a enviar o produto
para a farmácia, arcando esta com o prejuízo.
No último dia de estágio, tive a oportunidade de realizar a devolução de produtos cujo
prazo de validade expirava dentro de três meses.

6. Dispensa de Medicamentos
O farmacêutico é o último interveniente no circuito do medicamento, sendo da sua
responsabilidade a correta cedência de medicamentos, mediante prescrição médica, regime de
automedicação ou indicação farmacêutica. Em todos os casos o farmacêutico deve avaliar a
medicação dispensada com o objetivo de identificar e resolver problemas relacionados com os
medicamentos, ao mesmo tempo que promove a adesão à terapêutica e providencia toda a
informação

necessária

ao

utente,

incluindo

posologia,

contraindicações,

interações

medicamentosas e possíveis efeitos secundários [2]. Durante o aconselhamento, é essencial
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adaptar o nosso discurso à linguagem e necessidades do utente. Durante todo o meu estágio, o
contacto com os utentes na dispensa de medicamentos foi privilegiado logo desde cedo,
apercebendo-me imediatamente das dificuldades de compreensão da toma dos medicamentos
principalmente por parte da população idosa.

6.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica
Os MSRM como o nome indica só podem ser dispensados se dotados de uma prescrição
médica. Segundo a legislação em vigor um MSRM deve preencher uma das seguintes condições
[5]:
•

Podem constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo
quando usados para o fim que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica;

•

Podem constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com
frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se
destinam;

•

Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou
reações adversas seja indispensável aprofundar;

•

Destinam-se a ser administrados por via parentérica.

6.1.1 Receita Médica
A receita médica é um documento através do qual são prescritos, por um médico ou, nos
casos previstos em legislação especial, por um médio dentista ou por um odontologista, um ou
mais medicamentos determinados [5].
A prescrição médica deverá ser feita por via eletrónica, realizando-se por via manual
somente em algumas situações previstas como: a falência do sistema informático, inadaptação
fundamentada do prescritor, prescrição ao domicílio e outras situações até um máximo de 40
receitas médicas por mês [6]. Ao longo do meu estágio foi claramente evidente que as receitas
sem papel/desmaterializadas constituíram o maior volume de receitas. Apesar de implementação
recente, este tipo de prescrição traz inúmeras vantagens não só para o utente, que tem a
possibilidade de não dispensar os medicamentos todos de uma vez, como para o farmacêutico,
diminuindo erros associados à dispensa e facilitando o processamento do receituário mensal.
Independentemente do tipo de receita, esta terá de ser feita por denominação comum
internacional (DCI) da substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, apresentação, número de
embalagens e posologia. Porém, existem algumas situações em que o médico poderá prescrever
por nome comercial ou nome do titular de autorização de introdução de mercado como se sucede
na prescrição de um medicamento com uma substância ativa em que não exista o medicamento
genérico similar comparticipado, só exista o original de marca, ou quando apresente uma
justificação técnica, que poderá ser:
a) Margem ou índice terapêutico estreito
b) Reação adversa prévia reportada ao INFARMED
c) Continuidade de tratamento superior a 28 dias [7].
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Aquando da receção de uma receita médica manual, é necessário ter em atenção diversos
fatores para a considerar válida como: a existência dos dados do médico prescritor (vinheta
médica e local de prescrição), se contém assinalada alguma exceção legal, se os dados dos
doentes estão preenchidos corretamente (nome, número do utente, entidade responsável e
regime especial de comparticipação de medicamentos), a validade da receita médica e
assinatura do médico prescritor. Ainda, é necessário ter em conta se a receita se encontra
rasurada, se está escrita com canetas ou caligrafias diferentes ou mesmo a lápis. Todos estes
aspetos são importantíssimos de forma a não perder a comparticipação pelo estado.
No caso das receitas informatizadas alguns dados já são preenchidos automaticamente,
necessitando só de verificar a validade da receita, dados do utente e assinatura do médico
prescritor. Ainda de referir que quer na receita manual quer na informatizada, o médico só poderá
prescrever até um total de quatro medicamentos diferentes, um total de quatro embalagens por
receita e duas unidades por cada medicamento (excetuando os casos em que os medicamentos
se apresentam sob a forma de embalagem unitária, que poderão ser até quatro). Estas receitas
materializadas podem ser renováveis em caso de medicamentos destinados a tratamentos de
longa duração, podendo apresentar até 3 vias. Cada via tem um número de receita único, de
acordo com as regras para a atribuição do número da receita. Por outro lado, todo este processo
é bastante mais simplificado na prescrição eletrónica desmaterializada, podendo ter uma
validade de 30 dias ou seis meses, dependendo da duração do tratamento [7].

6.1.2 Aviamento da Receita Médica
Após verificar a autenticidade da receita e se esta cumpre com todos os requisitos
necessários, procede-se à dispensa dos medicamentos. Quando a prescrição é realizada por
DCI, o utente deve ser informado de que existem medicamentos comparticipados de preço mais
baixo (normalmente genéricos), ficando ao seu critério qual escolher. Quando existem as
exceções a) e b) é apenas permitido a dispensa do medicamento prescrito na receita enquanto
na exceção c) pode-se dispensar um medicamento mais barato que o prescrito [7]. Antes de se
realizar a dispensa, é também crucial perguntar se já costuma fazer aquele regime terapêutico
ou se é a primeira vez que o utente vai fazer. Na FH há todos estes cuidados, principalmente
porque grande parte dos utentes são idosos polimedicados. Sendo assim, pergunta-se sempre
(caso já não conste essa informação no sistema informático), se tem preferência por um
laboratório especifico. Mesmo quando o utente não consegue identificar qual costuma tomar, é
prática da farmácia mostrar quais os disponíveis, de forma a associar corretamente à embalagem
que costuma levar. Após a seleção dos medicamentos que o utente optou, é também
imprescindível esclarecer todas as dúvidas que tenha, incluindo posologia, interações
medicamentosas ou possíveis efeitos secundários.
Desde que comecei o atendimento ao público rapidamente me apercebi da dificuldade
que alguns utentes têm na gestão da medicação sendo-me transmitido desde cedo a iniciativa
de perguntar se é necessário escrever na embalagem do medicamento a respetiva posologia.
Apesar de já implementada há algum tempo, o sistema das receitas sem papel causa ainda
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alguma dúvida em alguns utentes, razão pela qual devemos esclarecer todos os aspetos
relacionados com as mesmas. Alertava sempre para o facto de poder haver prescrições de
medicamentos com datas de validade diferentes e da possibilidade de não dispensarem todos
os medicamentos de uma só vez. De forma a não confundir o utente sobre o número de
medicamentos ainda por dispensar, atualizava-o sempre por escrito ou imprimindo um talão. Este
procedimento revela-se bastante útil, principalmente para os utentes que apenas tinham uma
SMS e não sabiam alguns que receitas continham. Nesses casos imprimia sempre um talão
através do sistema informático onde constava toda a medicação ainda por dispensar. No caso
das receitas materializadas para além de todos estes passos é necessário no final proceder à
impressão no verso da folha dos códigos de barras dos medicamentos dispensados que
posteriormente tem de ser assinado pelo adquirente e assinado e carimbado pelo farmacêutico.
No final procede-se à emissão de fatura e pagamento da mesma.

6.1.3 Dispensa de psicotrópicos e/ou estupefacientes
Devido ao facto de atuarem no sistema nervoso central podendo provocar dependência
física ou mesmo psicológica, os psicotrópicos e estupefacientes devem ser sujeitos a um controlo
rigoroso. Muitas vezes são aproveitados para fins ilegítimos, sendo por isso a fiscalização por
parte do INFARMED uma medida de controlo dos mesmos. Deste modo, este tipo de
medicamentos requer receitas médicas especiais, bem como procedimentos distintos dos outros
MSRM. Aquando da dispensa destas receitas, é necessário perguntar os seguintes dados:
identificação da prescrição, nome do médico prescritor, identificação do adquirente (nº cartão de
cidadão ou bilhete de identidade), identificação do doente e respetiva morada, e data da receita
médica. Após finalização da venda e esclarecimento de dúvidas ao utente, arquiva-se as
respetivas receitas ou o comprovativo da dispensa(no caso das receitas sem papel) num arquivo
na farmácia, onde ficam arquivados durante três anos. Ainda, mensalmente é enviado ao
INFARMED uma listagem com os registos de saídas e as receitas manuais para efeitos de
fiscalização. Anualmente também é necessário enviar um mapa de balanço até ao dia 31 de
janeiro do ano seguinte [7,8].

6.1.4 Sistema de comparticipação de medicamentos
Segundo a legislação em vigor existe comparticipação de medicamentos através de um
regime geral e um regime excecional.
No regime geral de comparticipação a percentagem paga pelo Estado é feita em função
da classificação farmacoterapêutica de acordo com os seguintes escalões: Escalão A-90%,
Escalão B-69%, Escalão C-37%, Escalão D-15%.
O regime excecional é aplicado a situações específicas como determinadas patologias
(Lúpus, Psoríase, Hemofilia) e pensionistas. A comparticipação do estado nos medicamentos
classificados no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B,C,D é acrescida de 15% [9].
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Para além da comparticipação por parte do sistema nacional de saúde, existem outros
organismos de comparticipação, como por exemplo o SAVIDA e SAMS que foram os que mais
contactei durante todo o meu estágio.
É também importante referir o programa de prevenção e controlo da Diabetes Mellitus
que define uma comparticipação de 85% em tiras-teste para determinação da glicemia,
cetonemia e cetonúria e 100% nas lancetas, agulhas e seringas [10].

6.1.5 Faturação e processamento de receituário
De forma a que a farmácia receba o valor correspondente aos medicamentos
dispensados sujeitos a comparticipação, é necessário um processo de verificação prévio das
receitas médicas. Assim, na FH cada receita é verificada por três pessoas diferentes ao longo
do mês para se detetar o mais previamente possível e proceder à sua correção caso necessário.
Posteriormente as receitas são agrupadas por organismos em lotes de 30 receitas. No final do
mês emite-se um verbete de identificação para cada lote que é carimbado e anexado ao lote
respetivo. Ainda, é também emitido um documento com um resumo dos lotes referentes a todos
os lotes de um determinado organismo e uma fatura mensal original e duplicado carimbada e
assinada pela Diretora Técnica. O triplicado fica arquivado na farmácia.
Por fim procede-se ao fecho da faturação sendo as receitas do sistema nacional de
saúde enviadas para o Centro de Conferências de Faturas e as dos outros organismos para a
Associação de Farmácias de Portugal. De salientar que este processo é bastante mais
simplificado quando se trata de receitas sem papel não só porque já não é necessário todo o
processo de verificação como o envio dos dados é auxiliado pelo programa informático. Caso
tudo esteja de acordo com as normas de prescrição e dispensa, a farmácia recebe o valor de
comparticipação. Se se detetar alguma irregularidade, a respetiva receita é devolvida à farmácia
com o motivo da devolução para que esta proceda à sua correção caso possível, e deve ser
integrada nas receitas da faturação do mês seguinte.

6.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica
Os MNSRM são habitualmente designados medicamentos de venda livre, que não
preenchem os requisitos previstos para os MSRM. Podem ser usados na prevenção, diagnóstico
e tratamento de doenças. Estes medicamentos podem ser solicitados pelo utente ou serem
sugeridos pelo farmacêutico [5].
O farmacêutico tem um papel crucial na dispensa de medicamentos de venda livre, já
que se responsabiliza pela seleção de um MNSRM ou indicação de medidas não farmacológicas
em problemas de saúde menores. Assim, é necessário aquando da indicação farmacêutica fazer
algumas perguntas ao doente de forma a recolher informação sobe o estado em que se encontra.
Entre estas, podem-se incluir o sintoma que apresenta, a duração do problema, outros problemas
de saúde que possa ter e se é habitual fazer algum tipo de medicação. Recolhida informação,
cabe ao farmacêutico avaliar de forma crítica o problema de saúde, estimando se se trata de um
sintoma ou transtorno menor. Posteriormente, o farmacêutico poderá optar por indicar uma
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opção terapêutica sempre tendo em quanta a situação fisiológica do doente, alergias
medicamentosas e problemas de saúde já diagnosticados. No momento da dispensa, deve
fornecer todas as informações ao utente (tal como nos MSRM) e indicar medidas não
farmacológicas que permitem ao doente melhorar o autocuidado. Por outro lado, se o
farmacêutico considerar que os sintomas e sinais apresentados pelo doente necessitam de um
diagnóstico médico cuidado, deve encaminhá-lo para um outro profissional de saúde [2].
Durante o meu estágio, foram inúmeras as vezes que os utentes solicitaram
aconselhamento farmacêutico. De todas as vezes que o fizeram, tive a preocupação de seguir
os procedimentos descritos anteriormente, de forma a promover o uso responsável do
medicamento. Constatei ainda que atualmente há um acesso facilitado a informação por parte
do público, quer seja através da internet ou outros meios. Não obstante, o farmacêutico tem a
responsabilidade de averiguar se o utente necessita de mais informação, pois assisti a casos de
automedicação que não eram apropriados ao problema que o utente apresentava. Ainda de
evidenciar a disponibilidade demonstrada por toda a equipa da FH em me ajudar em casos mais
específicos. Sem dúvida que me ajudaram a proporcionar aos utentes um aconselhamento
farmacêutico de excelência ao mesmo tempo que contribuíram para a minha aprendizagem.

7. Dispensa de outros produtos
7.1 Produtos de Cosmética e Higiene Corporal
Estes tipos de produtos têm vindo a experienciar um aumento gradual da sua procura.
Desta forma, o farmacêutico necessita de estar constantemente atualizado sobre os mesmos,
quer seja através de formações promovidas pelas marcas, quer pela consulta de informação
noutras fontes. Estes produtos estão sujeitos a uma legislação específica que estabelece que
qualquer reação adversa ou prejudicial à saúde deve ser imediatamente reportada ao
INFARMED [11].
Durante o meu estágio contactei bastante com este tipo de produtos, apesar de sentir
que no início tinha algum desconhecimento sobre as gamas existentes e finalidades de alguns
deles. Desta forma e com a ajuda de toda a equipa da FH foram-me transmitidas algumas
informações dos mesmos para que pudesse aplicar posteriormente no atendimento. Quando
necessário, recorria também à informação que a farmácia dispunha, incluindo pequenos
catálogos das diferentes gamas. As principais marcas e produtos que a FH trabalha são:
Bioderma®, Avene®, La Roche-Posay®, Vichy®, Nuxe®, Ducray®, Klorane®, Eucerin® e
Elgydium®.

7.2 Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário
Este tipo de medicamentos encontra-se disponível na FH, que contém apenas os mais
usualmente procurados pelos utentes para cães e gatos, como por exemplo ampolas
desparasitantes e anticoncecionais. Pessoalmente, não tinha grande conhecimento na área, pelo
que fui aprendendo ao longo do tempo com a equipa da farmácia.

12

7.3 Produtos fitofarmacêuticos
Estes produtos são definidos como qualquer medicamento que tenha exclusivamente
uma ou mais substâncias ativas derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de
plantas ou uma associação destas [5].
A FH contém medicamentos deste tipo, destacando-se a linha de fitoterapia da marca
Aboca®, que contém produtos sobre a forma de comprimidos, chá, cremes ou mesmo enemas.
Os fins a que se destinavam consistiam maioritariamente para problemas menores como tosse,
obstipação, gases intestinais, dor de garganta e hemorroidas. Notei por parte dos utentes um
interesse neste tipo de produtos, tendo os aconselhados várias vezes.

7.4 Medicamentos e Produtos Homeopáticos
Um produto homeopático é definido como qualquer medicamento obtido a partir de
substâncias denominadas stock ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo
de fabrico descrito pela Farmacopeia Europeia, ou na sua falta em farmacopeia utilizada de modo
oficial num Estado Membro [5].
Na FH tive a oportunidade de testemunhar a implementação da linha da Boiron®,
incluindo de medicamentos de dose unitária. Notei igualmente que a procura por este tipo de
produtos tem vindo a aumentar, com grande aceitação por parte dos utentes por não
apresentarem efeitos secundários e serem de origem natural. Durante o estágio tive a
oportunidade de assistir a uma pequena formação realizada pela delegada da Boiron® na FH,
que me indicou os produtos existentes e as respetivas posologias e finalidades. Considero que
foi bastante útil, já que o conhecimento que tinha deste tipo de produtos era bastante reduzido.

7.5 Artigos de Puericultura
A FH dispõe de vários produtos de puericultura como chupetas, biberões, tetinas, fraldas,
termómetros, tesouras/corta-unhas, produtos de higiene do bebé ou até mesmo brinquedos.
Aquando da dispensa de este tipo de produtos é necessário todo o cuidado, dado a
suscetibilidade dos bebés e crianças.

7.6 Dispositivos Médicos
Os dispositivos médicos são definidos como qualquer instrumento, aparelho,
equipamento, material ou artigo utilizado, isoladamente ou combinado, cuja principal função seja
alcançada por meio farmacológico, imunológico ou metabólico, e destinado a ser utilizada no ser
humano [12].
A FH tem ao seu dispor diversos dispositivos médicos sendo de maior procura os
materiais de penso e produtos de ortopedia como meias de compressão, joalheiras e pés
elásticos e preservativos.

13

7.7 Outros produtos ortopédicos
Na FH há uma secção na área de atendimento ao publico destinada aos sapatos
ortopédicos de marcas como a Scholl® e Medicomfort®.

8. Serviços na área da saúde prestados na Farmácia
Recentemente foi alvo de regulamentação os serviços que uma FC pode disponibilizar.
Neles incluem-se para além dos serviços farmacêuticos, serviços na área da saúde, devendo ser
seguido pelas farmácias um modelo que potencie a rede de farmácias no âmbito dos cuidados
de saúde primários nas áreas de prevenção e terapêutica. Isto permite às farmácias disponibilizar
aos seus utentes uma maior variedade de serviços ao mesmo tempo que lhes reconhece um
papel importante nos cuidados de saúde primários.
Estes serviços têm como objetivo a promoção da saúde e do bem-estar dos utentes.
Atualmente têm sido notórios os esforços realizados de forma a alargar os serviços disponíveis
na área da saúde. Entre eles, destaca-se o programa de troca de seringas, administração da
vacina da gripe, acompanhamento da adesão à terapêutica, autovigilância da diabetes e a
dispensa de antirretrovirais (projeto-piloto ainda em fase de implementação) [4].

8.1 Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos
A FH realiza a determinação de vários parâmetros, como: pressão arterial, glicemia
capilar, colesterol, triglicerídeos e índice de massa corporal. Todos estes serviços estão
disponíveis aos utentes, tendo-se o cuidado de apontar num cartão fornecido pela farmácia os
respetivos valores, de forma a que se possa fazer um seguimento e aconselhamento mais
personalizado. Sem dúvida que a medição da pressão arterial é uma prática bastante comum no
contexto da FC, tendo logo desde o início do meu estágio realizado as suas medições. Verifiquei
ao fazê-lo, que os utentes apresentavam muitos deles uma pressão arterial elevada mesmo
tomando anti hipertensores. É um problema grave de saúde pública nacional, estimando-se que
existem dois milhões de hipertensos[13].
O farmacêutico pode intervir diretamente através da monitorização e acompanhamento
do doente. Em situações em que o utente apresentava a pressão arterial elevada, tive sempre o
cuidado de incentivar a fazer uma medição regular de forma a monitorizar o problema e estar
atenta a possíveis sinais de hipertensão, bem como a adotar medidas não farmacológicas como
restringir o sal, praticar algum tipo de atividade física, evitar álcool, entre outras medidas [13].
Caso a situação for não pontual, deve-se aconselhar o utente a marcar uma consulta. Durante o
meu estágio testemunhei por exemplo a situação de uma senhora em crise hipertensiva, tendo
a equipa da farmácia aconselhado a utente a dirigir-se imediatamente ao hospital.
Outro parâmetro solicitado por parte de alguns utentes é o da glicémia capilar. Tive a
oportunidade de realizar várias vezes esta medida, tendo sempre o cuidado de perguntar se o
utente era diabético ou se estava em jejum ou regime pós-prandial, de forma a puder fazer uma
avaliação do valor apresentado. Destaco aqui o caso de uma senhora que se dirigiu à farmácia
para medir a pressão arterial, mas que um elemento da equipa da FH sugeriu a medição da
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glicémia dado os sintomas apresentados. Após medição, o valor apresentado era tão elevado,
que o próprio aparelho não conseguia medir. A utente foi imediatamente aconselhada a dirigirse ao hospital, onde foi diagnosticada com diabetes tipo II. Esta situação demonstra a
importância da intervenção farmacêutica na saúde da população.
Apesar de menos requerido, também realizei várias vezes as medições de colesterol ou
triglicerídeos totais, através do uso de um espetrofotómetro.
Tendo em conta a importância do farmacêutico na prevenção, monitorização e
tratamento de doenças cardiovasculares, sugeri a realização de um rastreio gratuito
aproveitando o dia Nacional do Doente Coronário, institucionalizado pela Federação Portuguesa
de Cardiologia [14]. Neste rastreio promoveu-se a medição do índice de massa corporal, pressão
arterial e glicémia, como indicado no cartaz elaborado por mim (Anexo I). O facto de o dia
coincidir no dia de S. Valentim, ajudou a cativar a atenção dos utentes e sensibilizá-los sobre as
doenças coronárias. Desta forma, distribui corações com uma mensagem simples, tendo como
mensagem principal “Cuide do seu coração!” (Anexo II), convidando-os a participar no rastreio.
A atividade correu bastante bem, contanto com a participação de 25 utentes, incluindo utentes
que nunca tinham efetuado a medição. Na generalidade, encontrei casos de valores superiores
ao normal, fazendo um aconselhamento personalizado em conjunto com o meu colega de
estágio. O rastreio foi sem dúvida uma experiencia gratificante, pois tive a oportunidade de
aconselhar os utentes consoante a sua situação.

8.2 Recolha de Medicamentos inutilizados - VALORMED
A FH dispõe deste sistema de recolha de medicamentos, permitindo aos utentes
trazerem medicação que se encontra fora do prazo ou não utilizam, para posterior gestão dos
resíduos dos medicamentos. Esta recolha é efetuada pelos fornecedores e posteriormente
recolhida pelo VALORMED, sociedade que resulta de uma parceria entre a industria
farmacêutica, distribuidores grossistas e farmácias, responsável por gerir os resíduos de
embalagens e medicamentos. Este sistema está bastante implementado na farmácia, dada a
quantidade de utentes que adere. Isto claro que apresenta vantagens ecológicas, sendo
importante o farmacêutico incentivar os utentes a participar nesta recolha[15].

8.3 Programa Troca de seringas
O programa troca de seringas surgiu no final da década de 80 como resposta à elevada
prevalência do VIH/SIDA em alguns países. Este distribui gratuitamente sum kit em troca de
seringas usadas, com o objetivo de reduzir a transmissão endovenosa e sexual de infeções
transmissíveis entre utilizadores de drogas injetáveis[16].
Na FH está implementado este programa. A 30 de novembro de 2016, foi publicada uma
Portaria com o objeto de regular os termos e condições da contratualização com as farmácias
comunitárias. Este programa consiste na distribuição gratuita de um kit composto por: duas
seringas, dois toalhetes desinfetantes, um preservativo, duas ampolas de água bidestilada, dois
filtros, dois recipientes para preparação da substância, e duas carteiras de ácido cítrico e um
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folheto informativo, em troca de seringas usadas por utilizadores de drogas injetáveis. A novidade
neste programa consiste na remuneração em 2,40€ por cada kit dispensado nas farmácias. A
faturação pelas farmácias é efetuada ao Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e
nas Dependências que efetua o respetivo pagamento às farmácias[16]. Durante o meu estágio,
dispensei algumas vezes estes kits, cujo registo efetua-se no sistema informático e com a
máxima segurança.

8.4 Gestão da Medicação
Apesar de gerir a medicação de alguns utentes da farmácia fazer parte do dia-a-dia do
farmacêutico, não poderia deixar de destacar a sua importância. Ao longo do estágio,
principalmente em conversa com utentes idosos polimedicados, constatei que muitos ainda
apresentam dúvidas sobre os medicamentos que usam, tanto na posologia como finalidade dos
mesmos. O farmacêutico é assim crucial na ajuda da gestão da medicação por parte de doentes
polimedicados. Tendo isto em mente, foi-me dada a oportunidade de participar numa ação
promovida pela rede Elo Farma chamada “Conheça os seus medicamentos”. Esta ação, requeria
a participação de utentes com mais de 75 anos que tomem pelo menos um medicamento de
forma crónica. Para tal, foi solicitado aos participantes, aquando de uma vinda à farmácia, que
trouxessem as embalagens de medicamentos que usam acompanhadas de uma guia de
tratamento

ou

outro documento

onde constem todo

o regime

farmacoterapêutico.

Posteriormente, seria aplicado um inquérito, totalmente anónimo onde constam algumas
perguntas relacionadas com a gestão de medicamentos, como: se utiliza algum apoio para
organizar ou lembrar da medicação, se necessita da ajuda de outra pessoa para tomar os
medicamentos, entre outras (Anexo III). Numa segunda parte da dinâmica, o doente teve que
colocar sobre a mesa todas as embalagens que toma, tendo depois que efetuar para cada
medicamento, sequencialmente, quatro tarefas: identificar o medicamento (pelo nome ou
associando a embalagem à doença para a qual tomam),abrir a respetiva embalagem, retirar a
dose correta e identificar o(s) momento(s) correto(s) de cada toma. Enquanto faziam estas
tarefas e os questionava, fui apontando tudo no modelo de inquérito (Anexo IV). No final da
dinâmica, perguntei se tinham alguma questão, e foi facultado aos participantes um panfleto
informativo cedido pela rede Elo Farma intitulado “conheça os seus medicamentos”, bem como
uma caixa de medicamentos de oferta. Os inquéritos (10 no total) foram realizados a alguns
utentes da FH como do centro de dia do Centro Social da Sé Catedral do Porto, o que me permitiu
um contacto direto com a comunidade envolvente da farmácia. A participação nesta atividade
revelou-se extremamente positiva dando-me a oportunidade de ajudar alguns idosos
polimedicados no esclarecimento de algumas dúvidas que tinham. Verifiquei que a maior parte
sabia identificar a medicação que usava e respetiva posologia. Tal não aconteceu com a
identificação da dose do medicamento, em que só um participante conseguiu enumerar as doses
corretas. O farmacêutico torna-se assim um elemento preponderante na garantia da adesão à
terapêutica de idosos polimedicados, através de uma boa gestão da sua medicação. A FH
também disponibiliza quando solicitado, um serviço de dispensadores semanais, de forma a
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ajudar os utentes polimedicados a gerir a sua medicação, garantindo a sua correta
administração.

9. Marketing Farmacêutico
Tendo sempre em mente que o farmacêutico deverá colocar o bem dos indivíduos à
frente do seu interesse pessoal e comercial [17], a farmácia pode utilizar algumas estratégias de
marketing de forma a captar a atenção dos utentes para certos produtos ou promoções. Na FH
há um grande cuidado com as montras, através da exposição de artigos conforme dias temáticos,
mas também quando há algumas promoções. Durante o meu estágio fui colaborando na
elaboração das monstras juntamente com o resto da equipa (anexo V). Outra forma que a FH
tem de promover os seus produtos e manter o contacto com os utentes, é através da página
oficial do Facebook. Quando vim para a farmácia esta encontrava-se desatualizada. Através da
sugestão do meu colega de estágio, reativamos a página da internet, fazendo várias publicações
(anexo VI) e anunciando a reabertura da mesma incluindo o seu endereço nos corações
distribuídos no rastreio que a farmácia promoveu.

10. Conclusão
O estágio que realizei na FH foi uma experiência enriquecedora, permitindo-me constatar
o importante papel que o farmacêutico desempenha perante a comunidade e como
estabelecimento área de saúde de cuidados primários. Mais que a dispensa de medicamentos,
o farmacêutico é também um profissional com um papel importantíssimo na promoção da saúde
do utente. Fiquei igualmente impressionada pela forma como toda a equipa da FH trata os seus
utentes, estabelecendo uma relação de confiança e proximidade grande com os mesmos.
Aprendi bastante ao longo destes meses, contribuindo para tal toda a equipa da farmácia, que
demonstrou grande paciência comigo, transmitindo-me conhecimentos e ensinamentos que
levarei certamente para a minha futura vida profissional como farmacêutica.
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PARTE II – APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA
ATIVIDADE FARMACÊUTICA

TEMA 1: O

FARMACÊUTICO NA PROMOÇÃO DA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE

DOENÇAS CAUSADAS POR ECTOPARASITAS (PEDICULOSE E ESCABIOSE)

1.Enquadramento
Os ectoparasitas constituem um grupo taxonómico muito diverso podendo ser
responsáveis por causar uma infestação na pele dos seres humanos e de outros animais. As
lesões provocadas estão associadas a sintomas como prurido e irritação causando desconforto
nos indivíduos afetados. Enquanto outras doenças causadas por ectoparasitas como a miíase e
tungíase estão maioritariamente presentes em ambientes tropicais, a pediculose e a escabiose
têm uma distribuição ubiquitária [18]. Partilham características comuns, como serem doenças
muito infeciosas, induzirem lesões na pele, causarem prurido (como resultado de uma reação
alérgica), têm tratamentos semelhantes e apresentam resistência ao tratamento químico
observado nos últimos anos, um desafio que facilita surtos endémicos em comunidades [18,19].
Deste modo, é necessário adotar medidas de controlo e prevenção corretas por parte da
população e profissionais de saúde, de forma a controlar estas doenças. A educação da
população sobre estas doenças é assim essencial para ocorrer um tratamento eficaz, fazendo o
farmacêutico parte deste processo.
Durante o meu estágio, fiquei surpreendida com a quantidade de casos de escabiose
que apareceram, pois julgava ser uma doença quase inexistente na atualidade. Igualmente,
verifiquei que a pediculose continua a ser uma doença muito presente no contexto da farmácia
comunitária, já que poucas pessoas recorrem diretamente ao médico para resolver este
problema, dirigindo-se habitualmente à farmácia para pedirem aconselhamento.

2. Pediculose
2.1 Introdução
A pediculose pode ser causada por 3 diferentes espécies de piolhos: Pediculosis
humanus capitis (infestando o couro cabeludo), Pediculosis humanus corporis (infestando partes
do corpo) e Phthirus pubis (infestando púbis, sobrancelhas e pestanas). Das três espécies, o
Pediculosis humanus capitis (PHC) é a espécie mais prevalente a nível mundial, sendo por isso
a de maior relevância no nosso país, e consequentemente, no contexto da farmácia comunitária
[20]. Por essa razão, será abordado em particular a infestação por PHC.
Apesar de não estar associada a consequências graves, a pediculose pode ser grande
causa de irritação e desconforto, principalmente em crianças, apresentando-se como um
problema para os pais e escolas, onde ocorrem habitualmente surtos [21].
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2.2 Características e ciclo de vida do ectoparasita
O PHC, mais conhecido como piolho da cabeça, é um artrópode hematófago com um
tamanho entre 1 a 2 mm de comprimento, sendo por isso visível a olho nu. É um ectoparasita
extremamente adaptado ao couro cabeludo humano, possuindo uma boca escondida na parte
da cabeça, antenas pequenas e três pares de pernas com garras [22].
O PHC apresenta um único hospedeiro, o ser humano, onde completa todo o seu ciclo
de vida (Fig.2) A fêmea fertilizada coloca os seus ovos perto do couro cabeludo fixando-se
firmemente aos fios do cabelo por ação de uma substância produzida pela fêmea que endurece
em contacto com o ar, sendo por isso muito difíceis de serem eliminadas, mesmo usando
pediculicidas ou um pente de dentes finos [23]. Para além disso, as lêndeas podem ainda ser
confundidas com caspa ou mesmo gotas de spray usado no cabelo. Têm entre 0,8 mm e 0,3
mm, são ovais e têm cor amarelada/branca. As lêndeas demoram uma média de 6 a 9 dias até
eclodirem. Após a eclosão é libertada da lêndea a ninfa, a qual passa por três estados de
maturação até se tornar um piolho adulto. Este processo demora aproximadamente entre 7 a 10
dias, e mesmo depois da eclosão, as
lêndeas continuam fixadas ao cabelo
devido ao grande poder de fixação da
substância que as envolve [24]. Já
adulta, e após o acasalamento, as
fêmeas

fertilizadas

produzem,

aproximadamente, 8 a 10 ovos por dia
[25]. O piolho adulto vive até 30 dias,
necessitando para a sua sobrevivência
de se alimentar várias vezes ao dia
através de uma picada no couro
cabeludo, de onde sugam o sangue.
Fora do hospedeiro o piolho sobrevive
no máximo até 1 a 2 dias [24].

Figura 2- Ciclo de vida do PHC[24]

2.3 Epidemiologia
Esta parasitose tem uma distribuição ubiquitária, afetando milhões de pessoas
mundialmente, mas a sua prevalência varia bastante conforme os países e até mesmo dentro da
própria comunidade. Nos países industrializados, a faixa etária mais afetada encontra-se entre
os 4-16 anos. Por sua vez, nos países em desenvolvimento, o PHC é bastante comum em
comunidades pobres com poucos recursos, podendo em alguns casos atingir uma prevalência
de 50% na população em geral, sendo mesmo considerado um problema de saúde pública em
alguns países. A prevalência também varia conforme o tipo de clima. Enquanto nos climas
tropicais e subtropicais esta é máxima durante o inverno, em climas temperados (como no mar
mediterrâneo, caso de Portugal), o pico maior de ocorrência verifica-se durante o verão. O
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aumento da população nos últimos anos e a resistência aos tratamentos existentes têm
contribuído para o aumento da pediculose nas últimas décadas [26,27].
No caso de Portugal, escasseiam dados e estudos relativamente ao tema, existindo
apenas estudos em menor escala. Por exemplo, num inquérito realizado aos pais num centro de
saúde 64% dos inquiridos afirmam que os filhos já tiveram piolhos [28]. Outro estudo realizado
em 4 escolas do 1º ciclo, onde foram observadas 436 crianças, verificou-se que 17,2%
apresentavam algum sinal de infestação [29].

2.4 Sintomas e Sinais
O sintoma mais observado é o prurido intenso no couro cabeludo, podendo mesmo ser
o único sintoma presente. Normalmente, o prurido surge entre 2 a 6 semanas após a infestação,
resultando de uma reação de hipersensibilidade tardia às substâncias injetadas pelo PHC
durante a sua alimentação. Por outro lado, o prurido é rapidamente sentido em episódios
subsequentes, aparecendo 1 a 2 dias depois. Há ainda casos de crianças assintomáticas que só
sentem prurido quando já apresentam uma grande infestação por PHC. Por si só, o prurido não
é considerado um sintoma grave. Porém, possibilita a formação de feridas e infeções, como
consequência de a pessoa estar constantemente a coçar-se. Caso de infeções por
Staphylococus aureus que podem resultar em impetigo, ou mesmo formação de abcessos
[26,30].
No caso de uma infestação grande de longa duração ou mesmo reincidências
sucessivas, pode ocorrer linfoadenopatia, complicando ainda mais a situação. Para além disso,
muitas das crianças apresentam dificuldades em dormir como resultado do prurido intenso,
podendo prejudicar igualmente a sua concentração na escola [26,30].

2.5 Diagnóstico
O diagnóstico é feito através da observação direta de PHC na cabeça e deteção da
presença de ovos no couro cabeludo. Para tal, é necessário usar um pente específico,
normalmente com dentes espaçados 0,2-0,3 mm. Deve-se pentear todo o cabelo com o pente,
verificando se há algum piolho vivo no mesmo. O cabelo molhado facilita o processo, ou pentear
para uma superfície branca [30].
A presença de lêndeas no cabelo não é suficiente para afirmar que há uma infestação
ativa. Nomeadamente, se presentes a uma distância de 2-5 cm do couro cabeludo, podem indicar
que ocorreu uma infestação no passado, já que as lêndeas não são consideradas viáveis e
acompanham o crescimento do cabelo (cerca de 1 cm por mês). Um estudo realizado, em que
os investigadores usaram pentes semelhantes ao descrito anteriormente para detetarem uma
possível infestação em 15 mil crianças, demonstrou que cerca de 11-19 % apresentavam piolhos
vivos e ovos, enquanto 22-30% apenas tinham lêndeas. Desses casos, 80% tinham lêndeas que
distavam 2 a 5 cm do couro cabeludo, sendo uma prova indireta de infestação no passado. Nesse
estudo foi estimado que há milhões de crianças que são tratadas desnecessariamente, já que a
presença de lêndeas não é prova suficiente de uma infestação ativa [21].
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2.6 Transmissão
A transmissão do parasita pode ser feita por contacto direto ou indireto. É extremamente
aceite que a transmissão ocorra maioritariamente pelo contacto direto entre cabeças, já que o
PHC tem características físicas como patas com garras que o permitem passar para outro
hospedeiro sem dificuldade. Sendo um parasita dependente do homem para a sua
sobrevivência, em condições normais não o abandona. Há, portanto, alguma dificuldade em
definir como ocorre a transmissão por contacto indireto.
A possibilidade de infestação por fómites é apoiada pelo facto de o piolho poder sobreviver um
a dois dias fora do couro cabeludo bem como a lêndea, que pode sobreviver 10 dias fora do
hospedeiro. Além disso, o PHC movimenta-se a uma velocidade de 23 cm/min, facilitando a
contaminação dos mais variados objetos. Particularmente, o terceiro estado de maturação da
ninfa, bem como o PHC adulto acabado de atingir a maturidade sexual, são considerados os
mais rápidos, sugerindo que se encontram no estágio melhor para ocorrer migração. Deste
modo, pode ocorrer contaminação através de objetos como toalhas, escovas, chapéus, desde
que contenham piolhos vivos [21].

2.7 Tratamento
Na atualidade existem no mercado tratamentos distintos para combater a pediculose.
Esta variedade de opções surge como resposta não só a alguns efeitos adversos observados
em tratamentos tradicionais, como também à emergência de resistências a produtos químicos
usados durante décadas. Estes tratamentos classificam-se de acordo com o seu mecanismo de
ação em químicos e físicos [20,31,32].
Em Portugal, encontram-se disponíveis os seguintes produtos: permetrina 1%, fenotrina,
dimeticone, óleos essenciais associados a silicone e loções à base de óleos como de coco e
óleo essencial de anis, pentes electrónicos e mesmo o tratamento com ar quente efetuado numa
clínica especializada [20,31,32].

2.7.1 Tratamentos químicos
a) Permetrina 1%: Este fármaco é um piretróide sintético que se encontra disponível na
forma de espuma ou creme. Atua bloqueando os canais de sódio presentes nos
neurónios do piolho e desta forma impede a despolarização e a ocorrência de
transmissão nervosa, paralisando-o e consequentemente levando à sua morte [20].
Quando introduzida no mercado em 1986, apresentava uma eficácia entre os 97-100%,
valor que tem vindo a diminuir drasticamente ao longo dos anos como resultado da
ocorrência de resistências [21]. Tem atividade pediculicida, mas como podem persistir
no couro cabeludo lêndeas, que passado 7 dias eclodem, torna-se necessário realizar
um segundo tratamento, para aniquilar as ninfas que eclodiram da lêndea. Noutros
países existe formulações com uma concentração superior de permetrina (5%) como
alternativa a tratamentos não sucedidos[33].
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b) Fenotrina 2mg/g:. Tal como a permetrina a fenotrina também é um piretróide sintético,
atuando pelo mesmo mecanismo. Está disponível sob a forma de champô podendo ser
usado a partir dos 30 meses[34].
c) Tratamento oral: A ivermectina não se encontra aprovada para uso na pediculose em
Portugal, existindo apenas em creme para aplicação tópica na rosácea [35]. Uma dose
única de 200 µg/kg repetida 10 dias depois tem sido reportada como um tratamento
eficaz. No entanto, a ivermectina poderá passar a barreira hematoencefálica e provocar
efeitos adversos nas crianças, não devendo por isso ser usada em crianças com menos
de 15 kg [33].
O cotrimoxazol, nome dado à combinação de sulfametoxazol + trimetoprim, também tem
sido apontado como um tratamento oral eficaz para a pediculose. Pensa-se que atua
mantando a flora comensal do intestino do piolho, levando a uma diminuição de B12 e
consequente morte do PHC. O tratamento oral está desaconselhado, podendo apenas
ser considerado em casos de grandes infestações resistentes a outros tratamentos, e
sempre com o consenso do médico [33].
d) Outros tratamentos não disponíveis em Portugal: Lindano 1%, Malatião 0.5%, Álcool
Benzílico 5%[33].

2.7.2 Tratamentos físicos
a) Desequilíbrio osmótico: o dimeticone tem um modo de ação diferente dos compostos
químicos. Envolve todo o piolho, não permitindo que o mesmo excrete água contribuindo
assim para a sua morte. Este mecanismo de ação distinto constitui uma vantagem já que
ainda não foram observadas resistências a este composto e são improváveis de tal
acontecer, pois requeriam uma grande alteração das características estruturais do PHC
[30]. Para além disto, tem uma grande aceitação por parte dos pais por não ser um
inseticida. Atualmente em Portugal tem havido um aumento da procura destes produtos
em detrimento dos produtos químicos convencionais. Existem também várias
formulações compostas por derivados do silicone presentes que atuam pelo mesmo
mecanismo [20].
b) Óleos essenciais e derivados de plantas: novas formulações têm surgido contendo óleos
essenciais como por exemplo de anis verde (Paranix®), com estudos comprovando uma
boa eficácia. Para além disto, existem estudos in vitro que analisaram a atividade
pediculicida de compostos naturais como o eucalipto e a lavanda que apresentaram
resultados promissores [20,30].
c) Remoção com pente de dentes fino: normalmente este método não é usado
isoladamente sendo aplicado em combinação com outros tratamentos. É um método
económico, mas apresenta várias desvantagens; é moroso e requer que se passe o
pente todos os dias durante algumas semanas para acabar com a parasitose [26].
d) Ar quente: uma nova metodologia de tratamento surgiu na última década, apresentando
grande recetividade por parte do público. Este método tem como base o facto de os
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piolhos não sobreviverem quando expostos a temperaturas da ordem dos 50-55ºC.
Utiliza-se um dispositivo médico projetando ar quente durante 30 min. Os resultados são
promissores não só na eliminação dos piolhos como também das lêndeas. Apresentase como eficaz e seguro, no entanto têm a desvantagem de se necessitar de recorrer a
um local que contenha esta metodologia. Em Portugal, existe já uma “clínica do piolho”,
onde se faz tratamento por este método [31,36].
e) Pente eletrónico: muito recentemente, um novo tipo de tratamento físico apareceu no
mercado, incluindo o português. Consiste num pente alimentado a eletricidade que emite
um choque quando atinge o parasita. Ele morre por eletrocussão, é retirado do pente,
procedendo-se a nova escovagem. É recomendado que se faça este tratamento todos
os dias durante 2 semanas no cabelo seco para maior sucesso [30]. No entanto, é de
notar que não existem estudos clínicos realizados em grandes populações, sendo por
isso difícil avaliar a sua real eficácia [20].

3. Escabiose Humana
3.1 Introdução
Há indícios que a escabiose humana foi descrita pela primeira vez há mais de 2500 anos,
apesar de só em 1687 com o contributo de Bonomo Ceston, se ter descoberto o agente causador,
quando este cientista o conseguiu observar ao microscópio. A escabiose humana (ou sarna como
é comummente designada) é causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei var.hominis (SSVH), um
ectoparasita extremamente adaptado ao ser humano, apesar de existirem outras espécies que
infetam diversos animais [37]. Esta doença para além de ser de difícil diagnóstico também
apresenta outros desafios relacionados com o sucesso do seu tratamento que está inteiramente
dependente não só de uma boa adesão e correto uso da terapêutica mas também de medidas
extra de controlo e prevenção [21].

3.2 Características e ciclo de vida
O SSVH na forma adulta tem um tamanho entre 0,20-0,45 mm, apresentando as fêmeas
um tamanho maior. Tem oito pernas, em contraste com o seu estado larvar, que apresenta seis.
Devido à sua estrutura não conseguem saltar nem voar, mas são capazes de se movimentar a
uma velocidade de 2,5 cm por min na superfície da pele (Fig. 3).
A fêmea vai depositando os ovos e passados 2 a 4 dias as larvas eclodem e dirigem-se
para a superfície onde escavam bolsas amadurecendo e atingindo o estado adulto após 10-15
dias. Para sobreviver o SSVH degrada a queratina da pele, usando-a como nutriente.
Normalmente um hospedeiro fica infetado em média com 15 ectoparasitas adultos [37,38].
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Figura 3- Esquema ilustrativo do ciclo de vida do SSVH[39]
3.3 Epidemiologia
A sarna humana tem uma distribuição ubiquitária, mas a sua incidência é variável
conforme as comunidades. Nomeadamente, dados de vários estudos epidemiológicos
determinaram que a prevalência variava de 0-2% a 71%. Exceto a Europa e o Médio Oriente, a
prevalência em certas comunidades era maior que 10%, caso da região do Pacífico e da América
Latina [40]. Ao contrário dos países industrializados, a escabiose é endémica em países em
desenvolvimento, sendo mesmo considerado um problema de saúde pública. Nesses países, a
parasitose está presente em populações desfavorecidas, principalmente de caris rural, enquanto
nos países desenvolvidos surgem surtos esporádicos em hospitais, jardins-de-infância e outras
instituições [26]. Em geral ocorre igualmente em todas as raças, ambos os sexos e todos os
níveis socioeconómicos [38]. No entanto, há certos comportamentos e condições que aumentam
o risco de contrair a doença, como acontece no caso de populações desfavorecidas, onde por
vezes coabitam no mesmo quarto várias pessoas. Em climas temperados, os surtos surgem mais
por volta do outono/inverno. Esta frequência pode estar relacionada com o facto de haver uma
maior agregação populacional nestas alturas e do SSVH sobreviver melhor fora do hospedeiro a
temperaturas mais baixas, o que pode facilitar a transmissão da doença por fómites. Para além
disto, há estudos que apontam que o SSVH é sensível a substâncias contidas no suor, resultando
numa menor frequência durante o verão [37].

3.4 Sintomas e Sinais
Os sintomas e sinais desta doença são muitas vezes difíceis de identificar, devido à
semelhança com outras doenças dermatológicas, como o eczema, impetigo, infeções fúngicas,
reações alérgicas ou dermatite por contacto. Igualmente, a escabiose manifesta-se de diversas
formas: a sarna crostosa ou norueguesa e a “sarna clássica”. O período de incubação varia entre
4 a 6 semanas, podendo ser menor se ocorrer uma infestação maior. Os sintomas podem
aparecer mais cedo (24-48h) em casos de reinfestação [41].
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Uma sintomatologia mais intensa não está diretamente relacionada com um elevado
número do parasita, podendo pessoas pouco infestadas apresentarem sintomas mais intensos,
e vice-versa. O prurido é sem dúvida o sintoma maioritariamente reportado, piorando durante à
noite [41]. Resulta de uma resposta tardia de hipersensibilidade tipo IV ao parasita e respetiva
saliva, ovos e excrementos, por isso os sintomas podem demorar algum tempo a serem sentidos
[37]. Para além do prurido manifestam-se outras lesões dermatológicas, que variam conforme a
resposta imune do hospedeiro, como pápulas, nódulos e vesículas (Fig.4A e B).
A localização das lesões é característica desta doença, estando assinaladas na Fig. 5, a
cor-de-rosa, as zonas mais afetadas no adulto. Por contraste, na criança ocorre um pouco por
todo o corpo, incluindo face e couro cabeludo e muito frequentemente nas plantas dos pés (Fig.
4C). Em situações mais complicadas, pode haver infeções secundárias provocadas por
Staphylococcus aureus e/ou Streptococcus pyogenes. Estas infeções ocorrem muito
frequentemente nos países em desenvolvimento (Fig. 4D) [37,38,41].
A escabiose pode-se manifestar numa forma mais grave, a chamada escabiose
norueguesa

ou

crostosa.

Esta

é

diagnosticada

principalmente

em

indivíduos

imunocomprometidos, incluindo pacientes tratados topicamente com corticosteróides, indivíduos
VIH positivos, com lúpus eritematoso sistémico, artrite reumatóide ou imunocomprometidos.
Nestes casos, o individuo está altamente infestado com o SSVH, e o equivalente a 1 grama de
pele pode conter 4700 parasitas. Há uma grande hiperproliferação celular com a formação de
placas crostosas grossas. É de realçar que as galerias onde se alojam as fêmeas podem ser
observadas, apesar de ser muito difícil a sua identificação, não estando tão visíveis em todos os
pacientes [41].

A

B

C

D

Figura 4- Variações de lesões dermatológicas
Figura 5- Zonas mais afetadas
observadas na escabiose [37]
pelas lesões dermatológicas[42]
3.5 Diagnóstico
O diagnóstico é efetuado tendo em consideração sinais como os descritos anteriormente:
prurido e lesões dermatológicas. É uma doença difícil de diagnosticar e com uma grande
variabilidade sintomatológica, podendo ser necessário recorrer a métodos mais específicos para
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confirmar o seu diagnóstico, como a raspagem da pele e análise do conteúdo microscopicamente
para identificação do parasita, ou dos seus produtos (fezes e ovos) [21].

3.6 Transmissão
A transmissão realiza-se por contacto direto ou indireto. Geralmente é necessário um
contacto cutâneo prolongado com um individuo parasitado para se contrair a doença,
considerando-se que esta é a principal via de transmissão. O contacto por via sexual é um
exemplo importante de transmissão por esta via [37]. No entanto, a transmissão por via indireta
através de fómites também pode ocorrer porque o SSVH consegue sobreviver fora do hospedeiro
por 24-36 h, a uma temperatura de 21ºC e humidade entre 40-80%. A transmissão por fómites é
particularmente relevante através da partilha de objetos em indivíduos com sarna crostosa que
se encontram mais contaminados [21].

3.7 Tratamento
A eficácia do tratamento está muito dependente do uso correto do escabicida e do evitar
o contacto próximo das pessoas infetadas. Na Tabela 1 (Anexo VII), está resumida a terapêutica
farmacológica disponível não só em Portugal bem como noutros países [21].
A permetrina 5% é o fármaco mais usado nos EUA, só estando disponível no mercado
nacional numa menor concentração (1%) para uso no tratamento da pediculose. Tem uma boa
eficácia, no entanto já foram reportadas algumas resistências. O prontuário terapêutico refere
mesmo que esta é uma boa opção dada a sua eficácia. O benzoato de benzilo é bastante seguro
mas após aplicação é frequente causar uma sensação de ardência e irritação local. Normalmente
estas sensações passam após 10-15 min após a aplicação, principalmente se estiver a fazer
terapia anti-histamínica. Apesar de ainda ser bastante usado, o prontuário terapêutico refere que
este já não deve ser o fármaco de eleição. O crotramiton é usado principalmente na escabiose
com nódulos escabióticos. Segundo o prontuário terapêutico este é uma opção preferível ao
benzoato de benzilo em crianças. Tem a vantagem de ter uma atividade antipruriginosa, podendo
ser usado para reduzir o prurido após tratamento. O Enxofre (6-10%) em vaselina é o escabicida
mais antigo, apresentando a grande vantagem de não ter nenhuma contraindicação, podendo
ser usado em bebés com poucos meses. Por outro lado, não tem grande aceitação por ter um
odor desagradável, manchar as roupas e ter alguns efeitos irritantes. Está disponível na forma
de manipulado. A Ivermectina oral não está disponível no mercado nacional, mas apresenta-se
como uma terapia eficaz e segura principalmente em locais onde há surtos de grande dimensão,
como acontece em prisões ou mesmo lares. É também considerada a terapia mais eficaz no
tratamento da sarna crostosa, apresentando a vantagem de ter poucos efeitos adversos e poder
ser usada em pacientes com lesões dermatológicas mais graves [37].
Para além do tratamento para matar o parasita podem também ser prescritos fármacos
para as complicações associadas. Para o prurido, usam-se anti-histamínicos sedativos durante
a noite. Podem ser também usados corticóides tópicos após a erradicação da doença [38].
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4. Medidas de controlo e prevenção
Durante o meu estágio, foram muito os pais que se dirigiram à farmácia à procura de
soluções para a pediculose. Assim, o farmacêutico deve tentar perceber se já realizaram algum
tratamento e se este foi feito corretamente. Explicar como se faz o diagnóstico da doença é
também importante: a região do couro cabeludo e retro auricular devem ser observadas
minuciosamente. O uso de um pente de dentes finos ajuda a identificar piolhos e lêndeas. De
realçar também que a presença de lêndeas não é necessariamente sinal de infestação ativa,
pois são muito resistentes aos tratamentos pediculicidas podendo ficar presas após meses do
tratamento. Se estiverem bastante distantes do couro cabeludo (>2 cm) são consideradas
inviáveis e a criança não deve ser tratada se não forem observados piolhos.
Tendo isto tudo em consideração, durante o aconselhamento farmacêutico deve-se
mencionar as seguintes informações, conforme a situação do utente:
•

As crianças podem voltar à escola logo após o primeiro tratamento;

•

Importância de cumprir as indicações do folheto informativo. Há produtos específicos
que para serem eficazes necessitam de ser aplicados pelo período de tempo
especificado e com o cabelo seco;

•

Avaliar possíveis pessoas infetadas. Examinar com um pente de dentes finos. Se o
diagnóstico de confirmar, deve-se tratar todas as pessoas ao mesmo tempo para evitar
reinfestação. Sintomas como prurido podem demorar a aparecer, por isso todas as
pessoas do agregado devem ser verificadas;

•

Um dia depois do último tratamento realizado deve-se examinar a cabeça novamente.
Caso ainda haja algum piolho, deve-se fazer novo tratamento, mas optando por outro
tipo de produto;

•

Remover as lêndeas que restaram após tratamento é muito difícil, sendo que a sua
eliminação pode ser facilitada recorrendo ao uso de um pente com o cabelo molhado;

•

Um tratamento eficaz exige duas aplicações do produto: A primeira aplicação deve ser
feita logo que possível (no próprio dia em que a criança é diagnosticada). A segunda
aplicação deve ser feita a 7-14 dias depois, matando os piolhos que eclodiram das
lêndeas. Explicar que os produtos disponíveis não eliminam as lêndeas;

•

Fazer vários tratamentos seguidos não aumenta a eficácia do tratamento, e pode mesmo
desencadear reações de hipersensibilidade nas crianças;

•

Uso de tratamento como profilaxia está desaconselhado, devido a emergência de
resistências;

•

Alguns objetos como roupas, lençóis e toalhas devem ser lavados a uma temperatura
mínima de 60 graus. Aconselha-se também a limpeza de pentes, adereços de cabelo e
chapéus com álcool ou água a ferver;

•

Lavar as mãos após aplicação;

•

Como as lêndeas e os piolhos se encontram mais na zona do couro cabeludo e auricular,
aplicar primeiro nestas zonas e garantir que estão bem cobertas e só depois no resto do
cabelo;
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•

Poderá ser necessário mais produto para cabelos grandes [20,21,23,43].
Em relação à sarna, o farmacêutico desempenha igualmente um papel importante na

prevenção e controlo desta doença. Há alguma relutância e controvérsia em tratar indivíduos que
normalmente têm um contacto físico próximo com a pessoa inicialmente diagnosticada,
principalmente porque o médico na maior parte das vezes não realiza um exame aos indivíduos
provavelmente infestados. No entanto, a cura desta doença está diretamente relacionada não só
com o uso correto da medicação prescrita mas com a eliminação de qualquer possibilidade de
reinfestação. Se o médico tiver a possibilidade de observar um contacto próximo, muito
provavelmente não vai conseguir identificar qualquer sinal da doença, já que os sintomas
demoram mais ou menos 4 semanas a aparecerem. Outra razão para o tratamento de contactos
próximos baseia-se no facto de os tratamentos atualmente disponíveis serem seguros e eficazes
[21]. Tendo isto tudo em consideração, o farmacêutico, sendo por vezes o primeiro profissional
de saúde a ser contactado, desempenha um papel importante no tratamento da pessoa
inicialmente diagnosticada, como também nos possíveis contactos próximos infestados, já que
estes podem desconhecer a doença, suas características e tratamento. Um exemplo de um caso
que me apareceu enquanto estava a fazer atendimento ao público consistiu num utente que
chegou à farmácia deveras assustado e nervoso, uma vez que um conhecido lhe tinha ligado a
dizer que tinha sido diagnosticado com sarna. O utente estava bastante alarmado com a
situação, dizendo que tinha pesquisado na internet os sintomas e que sentia bastante prurido,
não sabendo dizer se este fosse o resultado de fatores psicológicos. Ao deparar-me com esta
situação, tentei imediatamente perceber que tipo de contacto é que o utente tinha tido com o
doente infetado, ao qual me disse apenas que tinha dado um aperto de mão. Expliquei-lhe que
apesar de ser uma doença infeciosa, um contacto físico daquele tipo e durante uma fração de
segundos em princípio não seria suficiente para ocorrer contágio [21]. Para além disto, disse-lhe
que o prurido poderia ser mesmo um factor psicológico, pois os sintomas da escabiose demoram
normalmente várias semanas até serem sentidos. Com este caso, pude verificar que a forma
como a doença é transmitida e quais são os seus sintomas são desconhecidos da população em
geral, sendo o farmacêutico essencial para esclarecer as dúvidas dos utentes.
Outra situação que me despertou a atenção foi o caso de uma utente de aproximadamente
40 anos, vinda direta de uma consulta médica. Demonstrava-se surpresa por lhe ter sido
diagnosticada sarna, pois pensava que seria uma reação alérgica. Imediatamente me disse que
não entendia como contraiu a doença porque era uma pessoa asseada, tomando banho todos
os dias. Mais uma vez pude observar que muitos dos mitos em relação a esta doença persistem
na atualidade. Tive assim a oportunidade de lhe esclarecer que o parasita responsável pela
doença é resistente à água e ao sabão, e por isso o banho não elimina o risco de a contrair [26].
No entanto, medidas de higiene para além do banho diário são essenciais para garantir a
erradicação da doença. Para além disto, perguntei-lhe se havia mais alguém com os mesmos
sintomas, respondendo-me que a sua filha também tinha sido afetada pela doença. Disse-me
que foi o facto de a filha apresentar os mesmos sinais que descartou a hipótese de ser uma
alergia e procurou ajuda médica. Constatou que provavelmente ambas estavam infetadas por
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partilharem por vezes peças de roupa, levantando a hipótese de transmissão por fómites.
Aproveitei a situação para esclarecer a utente sobre outras formas de transmissão da doença
para que pudesse avisar os contactos próximos com probabilidade de transmissão e que o
tratamento deveria ser feito em simultâneo, para evitar novas reinfestações. A utente para além
do Benzoato de Benzilo trazia uma prescrição de bilastina, e não sabia para que servia e durante
quanto tempo deveria tomar, já que a posologia não estava indicada para ambos os fármacos.
Assim, expliquei-lhe sucintamente como se procede ao tratamento entre outras medidas não
farmacológicas para ajudar a controlar a doença.
Os dois casos que mencionei demonstram a falta de informação por parte da população.
Em todos os casos que me apareceram durante o estágio, incluindo famílias inteiras infestadas,
tentei sempre esclarecer as dúvidas que me colocavam, como fazer o tratamento e medidas não
farmacológicas a adotar. O tratamento consistia sempre no benzoato de benzilo, por isso alertei
para o facto de poder causar alguma sensação de ardência e que devia ser aplicado não só nas
lesões dermatológicas, mas por todo o corpo abaixo do pescoço exceto nas mucosas. Um
tratamento geralmente é suficiente para eliminar o ectoparasita, mas recomenda-se a sua
repetição em 2 dias consecutivos, após o banho. Se for necessário, deverá repetir-se passados
7 a 10 e mesmo assim os sintomas podem demorar algumas semanas a passar. Para o sucesso
do tratamento a descontaminação ambiental aconselha-se a lavar toda a roupa, lençóis, toalhas,
etc. a uma temperatura mínima de 60ºC. Na eventualidade de não se conseguir lavar alguns dos
objetivos, opta-se por coloca-los num saco grande fechado, durante pelo menos uma semana.
Não poderia deixar de mencionar o facto de quase todos os doentes trazerem uma prescrição
de benzoato de benzilo. Atualmente, este fármaco já não é considerado eficaz devido às
resistências já observadas [37]. O farmacêutico deve por isso alertar o doente para o facto de
que se não conseguir erradicar o parasita, que deve marcar nova consulta médica de
especialidade, onde lhe podem por exemplo prescrever outras opções terapêuticas como
manipulados de permetrina ou mesmo ivermectina, pois estes fármacos não estão
comercializados para o tratamento da escabiose em Portugal.

5. Educação da Comunidade
Durante o meu estágio, apercebi-me que a pediculose apesar de não apresentar
consequências graves na saúde é causa de muito desconforto não só nas crianças (população
maioritariamente afetada) como respetivos pais. Ciente deste problema, dirigi-me ao Centro
Atividades dos Tempos Livres (CATL) da Associação Solidariedade Zona Fontainhas, com o
intuito de perceber se uma formação sobre a doença seria uma mais-valia para as crianças. Em
conversa, a responsável do centro disse-me que os piolhos eram um problema frequente no
CATL e que uma intervenção do género seria muito benéfica, já que havia muitas dúvidas em
relação ao tema por parte não só das crianças, mas igualmente dos pais.
Educar a comunidade sobre este tipo de problemas é também uma forma de prevenção
e controlo. Falar abertamente sobre o assunto, pode evitar surtos, pois quanto mais cedo a
criança conseguir reconhecer os sinais da doença, mais rapidamente alerta os seus pais e
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educadores e mais facilmente se eliminam os piolhos. Por exemplo, um estudo realizado numa
escola no Irão dividiu alunas em dois grupos distintos aleatoriamente e realizou um questionário
sobre pediculose, onde constavam perguntas relacionadas com o modo de transmissão da
doença, tratamento e mitos associados. Posteriormente, a um dos grupos foram efetuadas ações
de formação sobre o tema, tendo em conta o nível de desconhecimento da doença do
questionário realizado anteriormente. Passado um mês, voltaram a distribuir o questionário a
ambos os grupos, apresentando o grupo que assistiu às formações resultados bastantes
melhores que o grupo dito controlo. Este tipo estudos, provam como a educação da população
pode ser uma arma na prevenção e controlo de surtos [44].
Para além da pediculose, disse à responsável do CATL, que várias pessoas da zona
tinham escabiose. Sendo uma doença desconhecida para as crianças, seria interessante abordar
também o tema, de forma a se poderem identificar mais rapidamente e sintomas, explicar-lhes
que o tratamento e medidas extra de controlo são essenciais na erradicação.
Neste contexto, preparei uma apresentação em slides (Anexo VIII) sobre ambos os
temas, com duração aproximada de 50 minutos (Anexo IX) direcionada para crianças entre os
10-15 anos. Era meu objetivo criar o máximo de interatividade com as crianças e perceber qual
é a sua perceção de ambas as doenças e mitos associados, de forma a poder esclarecer
quaisquer dúvidas em relação aos temas. Na pediculose, foquei-me na forma de transmissão da
doença, seus sintomas e de que forma a podem tratar. Dei exemplos de tratamentos que existem
no mercado e realcei a importância de seguir as indicações do farmacêutico e do folheto
informativo, já que o modo de aplicação é variável consoante o produto usado. Uma incorreta
aplicação do fármaco pode colocar em causa a eficácia do tratamento. Adicionalmente, expliquei
brevemente o ciclo de vida e o que são as lêndeas, para entenderem que um segundo tratamento
passado uma semana é essencial para eliminar a doença. Pude verificar que mitos como “o
piolho salta” ainda são crença habitual nesta faixa etária, e que todas as crianças na sala já
tinham tido pelo menos uma vez a doença.
Em relação à escabiose, verifiquei que as crianças desconheciam a doença,
mencionando algumas que somente associavam aos animais domésticos. Abordei a doença
explicando brevemente o ciclo do parasita, fazendo perguntas sobre alguns mitos já
mencionados, sintomas e tratamento disponível. No final da apresentação, sugeri que todos
realizassem um pequeno texto ou desenho não só para consolidarem a informação apresentada,
mas também para que esta pudesse chegar aos seus pais. Distribui um panfleto sobre o tema e
conversei com as educadoras de forma a realçar a importância de avisar os pais imediatamente
(através de uma carta ou conversa) caso a criança tenha alguma das doenças, e demonstrei
disponibilidade para esclarecer quaisquer dúvidas no futuro sobre os temas.

6. Conclusão
A abordagem destes temas quer com os utentes quer com as crianças do CATL,
permitiu-me não só consolidar e aprender mais sobre estas doenças, mas também esclarecer e
informar a comunidade. A sessão de formação no CATL correu bastante bem, as crianças
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demonstraram interesse nos temas e foram bastantes participativas. Através deste trabalho pude
constatar que o farmacêutico desempenha um papel muito importante na prevenção, controlo e
tratamento de doenças causadas por ectoparasitas.

Tema 2: INFEÇÕES VAGINAIS
1. Enquadramento
Ao longo do estágio fui-me apercebendo que as infeções vaginais eram causa de grande
desconforto nas mulheres, principalmente em idade reprodutiva. Além disso, algumas tinham
alguma dificuldade em explicar alguns dos sintomas, enquanto outras se mostravam
preocupadas com o facto de terem algum corrimento. Considerando todas as dúvidas sobre o
assunto, e depois de efetuar uma pesquisa, achei pertinente realizar um panfleto informativo
sobre o tema (Anexo X), em que fiz referencia às 3 doenças mais frequentemente associadas a
corrimento vaginal: vaginose bacteriana, candidíase e tricomoníase [45]. Tendo em conta que
muitos comportamentos podem estar associados a estas doenças, elaborei igualmente um
segundo panfleto onde constam as recomendações e práticas de higiene íntima diária a adotar
de forma a prevenir possíveis infeções e de esclarecer dúvidas sobre o assunto (Anexo XI). Por
fim, decidi abordar alguns casos que me surgiram ao longo do meu estágio e que despertaram
a minha atenção.

2. Flora Vaginal
A vagina, tal como outras partes do organismo humano, tem uma flora comensal que
constitui uma das principais defesas perante fatores endógenos e exógenos. O ambiente vaginal
é rico em nutrientes necessários à sobrevivência da flora existente, provenientes das células
descamativas e das secreções glandulares. Por outro lado, estes microrganismos têm um papel
importante na prevenção da colonização por organismos patogénicos que são responsáveis por
causar a vaginose bacteriana e infeções fúngicas que podem ser transmitidas sexualmente ou a
partir do trato urinário. Os Lactobacillus eram considerados a espécie maioritariamente presente
na vagina. Estes microrganismos usam os produtos de degradação do glicogénio para a
produção de ácido láctico que acidifica a vagina (pH de 3,0-4,5), resultando na inibição do
crescimento de outros microrganismos. Para além disso, ligam-se à superfície das células
epiteliais vaginais impedindo que microrganismos patogénicos possam invadir as células.
Produzem também, compostos capazes de causar a morte de outras bactérias por mecanismos
desconhecidos. Apesar dos Lactobacillus serem os microrganismos dominantes da flora
comensal da maioria das mulheres saudáveis em idade reprodutiva, existe uma minoria em que
os Lactobacillus não são os microrganismos dominantes. Nestes casos, outras bactérias como
Atopobium, Megasphaera e Leptotrichia também produtores de ácido lático, mostram-se
fundamentais para manter o pH vaginal ácido [46,47].
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3. Fatores que influenciam o equilíbrio vaginal
A vagina está constantemente exposta a fatores endógenos e exógenos que podem
interferir com a flora normal. É o caso de alterações hormonais que ocorrem ao longo do ciclo
menstrual, como na altura da menstruação, verificando-se uma ligeira alteração do pH vaginal
que torna a mulher mais suscetível à invasão por microrganismos patogénicos, principalmente
se a higiene for deficitária. Apesar disto, as concentrações de Lactobacillus permanecem
constantes ao longo do ciclo, ao contrário de outros microrganismos como a Candida albicans,
que se estiver presente na flora normal da mulher apresenta um aumento na fase pré-menstrual.
Outro fator que pode predispor a mulher a espécies invasoras está relacionado com a frequência
das relações sexuais e o facto de não usar preservativo, pois apesar de não afetar os níveis de
Lactobacillus pode expor a mulher a outros microrganismos como a E. coli e bacilos gramnegativos facultativos. A antibioterapia oral também constitui um fator de risco para o
desenvolvimento de infeções vaginais, como a candidíase, pois também pode afetar
grandemente a flora vaginal e o seu equilíbrio. Fatores secundários incluem: o uso produtos de
limpeza inadequados, de pensos higiénicos diários, alimentação, vestuário ou mesmo estados
emocionais como o stress [45,48].

4. Infeções Vaginais
É estimado que a maioria das mulheres terá pelo menos uma infeção vaginal ao longo
da sua vida, cujos sintomas geralmente incluem: prurido, corrimento e odor desagradável. As
mais comuns são a vaginose bacteriana, tricomoníase e candidíase. No entanto, estas infeções
apresentam sintomas, causas e tratamentos diferentes [45].

4.1 Vaginose Bacteriana
A vaginose bacteriana (VB) é uma das causas mais frequentes de corrimento abundante
nas mulheres em idade reprodutiva. Geralmente verifica-se uma substituição da flora maioritária
da vagina (Lactobacillus) por bactérias anaeróbias como Gardnerella vaginalis, Prevotella sp.,
Mycoplasma hominis, Ureaplasma e Mobiluncus sp., sendo aproximadamente 50% das mulheres
assintomáticas [45]. Apesar de haver ainda alguma controvérsia sobre as possíveis causas da
VB, existem alguns fatores de risco e comportamentos associados como: a frequência das
relações sexuais, múltiplos parceiros sexuais, duche vaginal ou não usar preservativo. O
diagnóstico é realizado clinicamente e confirmado com exames laboratoriais [49]. Um dos
critérios clínicos usados pela sociedade portuguesa de ginecologia inclui o diagnóstico de Amsel,
sendo necessário preencher 3 dos 4 critérios seguintes para confirmar VB:
•

corrimento vaginal branco-acinzentado, fino e homogéneo que reveste as paredes

vaginais e vestíbulo;
•

pH das secreções vaginais maior que 4,5;

•

corrimento vaginal com odor desagradável (peixe);

•

presença de “clue cells” [45].
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Caso o odor do corrimento não seja reconhecido nitidamente deverá adicionar-se umas
gotas de hidróxido de potássio a 10% que imediatamente emite um odor aminado caso a amostra
seja positiva. O teste do pH pode-se fazer através de um simples papel medidor de pH. Para
excluir outras doenças como por exemplo a tricomoníase é necessário recolher o corrimento e
analisá-lo microscopicamente. A presença de “clue cells” (células epiteliais com limites escuros
e rodeados com bactérias) pode ser um sinal de VB [50]. Outro diagnóstico padrão mas mais
difícil de executar no gabinete do médico inclui um esfregaço Gram que permite observar as
bactérias que se encontram presentes. Um esfregaço positivo para VB tem poucos ou nenhuns
Lactobacillus com predomínio de espécies bacterianas normalmente associadas a VB ou “clue
cells” [45].
Como a VB está associada a um risco superior de contrair outras doenças sexualmente
transmissíveis, o seu tratamento é aconselhado a mulheres sintomáticas ou mulheres que vão
ser sujeitas a um procedimento cirúrgico ginecológico. Os esquemas terapêuticos recomendados
são:
•

metronidazol 500 mg oral 2x/dia durante 7 dias (em Portugal só existe a dosagem de 250

mg sendo necessário tomar o dobro dos comprimidos);
•

metronidazol 500 mg em óvulos vaginais 1x/dia durante 5 dias;

•

creme vaginal de clindamicina 2% durante 7 dias.
Neste caso, não é necessário tratar os parceiros sexuais. Geralmente não há

necessidade de acompanhamento médico se os sintomas se resolverem. No entanto, é
importante alertar a mulher de que pode ocorrer uma recidiva passados alguns meses,
independentemente da terapêutica usada. Se tal acontecer é aconselhado nova consulta médica
pois poderá ter de aplicar os óvulos de metronidazol como forma de prevenção (1-2x/semana
durante 4-6 meses) [45]. Outra forma de prevenir recidivas poderá ser efetuada recorrendo ao
uso de probióticos quer a nível oral quer a nível intravaginal à base de Lactobacillus que ajudam
a repor a flora vaginal. Além disso apresentam a vantagem de não possuírem efeitos adversos
associados. O uso de probióticos aquando da terapêutica antimicrobiana poderá diminuir o risco
de ocorrer uma recidiva razão pela qual incluí os probióticos no folheto informativo elaborado
(Anexo X) [51].

4.2 Candidíase Vulvovaginal
A candidíase vulvovaginal é uma vaginite causada maioritariamente pela levedura
Candida albicans, mas também pode ser provocada por outras espécies como C.tropicalis,
C.krusei e C.glabrata. Estima-se que 75% das mulheres terão pelo menos um episódio desta
vaginite ao longo da vida e que 40-45% possam vir a apresentar 2 ou mais episódios. De acordo
com a frequência dos sintomas, a candidíase pode ser definida em candidíase complicada e não
complicada. A não complicada é a que ocorre esporadicamente, com sintomas moderados e cujo
agente etiológico causador é provavelmente a C.albicans. A candidíase complicada é
frequentemente diagnosticada em mulheres imunocomprometidas e diabéticas não controladas
estando associada a outras espécies de Candida sp., originando sintomas mais severos ou
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recorrências. Considera-se uma candidíase recorrente se ocorrerem 4 ou mais episódios por
ano. A conformação da candidíase faz-se sobretudo através da sintomatologia associada a
métodos que permitam identificar este microrganismo recolhendo uma amostra vaginal para
análise. Os sintomas e sinais mais frequentes são:
•

pH normal (fator diferenciador de outras infeções vaginais)

•

corrimento vaginal branco grumoso e espesso, que pode formar placas aderentes às
paredes vaginais, inodoro, sendo detetado pela adição de KOH a uma amostra;

•

prurido e eritema vulvar, disúria externa, dispareunia ou mesmo fissuras;

•

observação de leveduras e pseudo-hifas recorrendo-se a um exame a fresco;

•

observação de leveduras e pseudo-hifas recorrendo-se a um esfregaço Gram (método
ligeiramente mais sensível que o anterior);

•

cultura positiva de Candida sp.[45].

O tratamento da candidíase não complicada deve ser apenas feito em mulheres
sintomáticas, mesmo que seja detetado por outros métodos Candida sp. Isto resulta do facto de
esta levedura poder estar presente na flora vaginal da mulher (10-20%), sem necessariamente
estar a causar algum tipo de infeção. Além disto, o tratamento dos parceiros sexuais só é
aconselhado se apresentarem sintomatologia [52]. Para a candidíase não complicada, os
esquemas terapêuticos orais ou intravaginais apresentam eficácia semelhante (80-90%). Na
terapia oral recomenda-se o fluconazol 150 mg ou itraconazol 200 mg. Para o tratamento
intravaginal existem óvulos ou cremes vaginais com ação antifúngica. Em Portugal, encontramse disponíveis os seguintes MNSRM: o clotrimazol (creme/comprimido vaginal), econazol
(creme/óvulo) e tioconazol (comprimido vaginal). Por outro lado, também se usam na terapêutica
os seguintes MSRM: sertaconazol (creme/comprimido vaginal), isoconazol (creme), fenticonazol
(creme/óvulo) e nistatina (comprimido vaginal) [45,53].

4.3 Tricomoníase
A tricomoníase é causada pelo parasita Trichomonas vaginalis, sendo considerada uma
doença sexualmente transmissível (DST), em contraste com as infeções vaginais abordadas
anteriormente. Tem uma incidência anual superior a 180 milhões de casos. Em Portugal um
estudo cujo objetivo foi avaliar a prevalência de T.vaginalis em mulheres que frequentavam a
consulta de planeamento familiar em 2 centros de saúde de Chaves indicou que das 288
mulheres estudadas, 11 foram diagnosticadas com a doença (3,8%) e constatou-se que 45,5%
delas não apresentavam sintomas [54]. De facto, estima-se que entre 70-85% das mulheres com
tricomoníase não apresentam sintomas, o que torna o diagnóstico deste tipo de infeção por vezes
difícil [55]. Os sintomas mais comuns são: corrimento vaginal de odor fétido arejado/espumoso
(> 70%) ou amarelo esverdeado (10-30%), eritema e prurido vulvar. A disúria também é uma
queixa frequente (90% das mulheres), afetando as glândulas periuretrais e perivaginais. Os
sintomas desta doença nem sempre são específicos e para confirmar o diagnóstico é necessário
recorrer à realização de testes laboratoriais que incluem:
•

exame a fresco: observação do protozoário flagelado;
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•

teste das Aminas positivo;

•

pH > 4.5 [45].

Tratando-se de uma DST, os homens também são afetados, podendo apresentar inflamação
da uretra, epidídimo ou da próstata [55]. O tratamento é indicado para mulheres sintomáticas e
seus parceiros sexuais. Normalmente consiste na toma oral única de nitromidazóis (metronidazol
2 g, tinidazol 2 g, secnidazol 2 g) apresentando uma elevada taxa de cura. No entanto, a mulher
não deve ter relações sexuais enquanto os sintomas persistirem. A mulher infetada e o seu
parceiro não devem consumir bebidas alcoólicas durante o tratamento e até 24 h após a última
toma de metronidazol e 72 h após a toma de tinidazol [45].

5. Discussão e conclusões
Ao longo do estágio, foi para mim evidente que as infeções vaginais são um problema
recorrente nas mulheres, pelo que a elaboração de ambos os panfletos (Anexos X e XI) me
permitiu não só consolidar os meus conhecimentos sobre o assunto, como esclarecer e
aconselhar as mulheres a adotar comportamentos preventivos. Os panfletos foram colocados
em cima do balcão de atendimento para que as mulheres interessadas os pudessem levar
livremente e para prestar um aconselhamento mais personalizado a quem apresentava algum
tipo de desconforto vaginal, tendo em vista perceber se poderia ter como causa alguma infeção.
A infeção mais conhecida pelo público-alvo é a candidíase. Porém, ocorreram alguns casos em
que mulheres que apresentavam sintomas típicos de candidíase pediam antibióticos que
normalmente são usados para combater as infeções urinárias. Também constatei que havia
mulheres que pediam a um terceiro para comprar por exemplo clotrimazol, pelo que nesses
casos o panfleto foi essencial para que a informação chegasse aos destinatários.
Situações de autodiagnóstico e automedicação são uma constante nestes casos,
principalmente porque existe muita informação disponível na internet sobre o assunto e porque
existem MNSRM para tratar a candidíase. No entanto, pude verificar que algumas das
informações constantes na internet sobre estas infeções não se encontram corretas. Em geral,
os panfletos tiveram uma grande adesão e recetividade. Muitas mulheres levaram-nos para casa
para posterior leitura e outras questionarem-me sobre o assunto.
Destaco o caso de uma mulher que se dirigiu à farmácia como acompanhante de uma
utente, mas que ao se deparar com os panfletos, imediatamente se interessou pelo tema,
referindo prontamente que apresentava corrimento abundante. Mostrei-lhe o panfleto sobre as
infeções vaginais e ao ler sobre os sintomas da vaginose bacteriana, identificou-se com os
mesmos por apresentar corrimento abundante com odor a peixe de cor branca-acinzentada.
Referiu também que sentia algum desconforto vaginal, mas que o exame realizado há um mês
à vagina e colo do útero conhecido como “Papanicolau” apresentava resultados normais.
Imediatamente a esclareci que apesar deste exame poder detetar alguma infeção, não é o mais
adequado para detetar VB. Aconselhei-a a marcar nova consulta, pois apesar dos sintomas
indicarem que poderia ter VB era necessário um diagnóstico médico para despistar outras
patologias e a prescrição de um antibiótico para ter acesso a um tratamento adequado. Visto que
me disse que fazia a higiene intima com um sabão de barra normal, aconselhei-a a adquirir um
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produto de higiene intima adequado; os sabões em barra normais podem alterar o pH vaginal e
aumentar o risco de contaminação exógena[45]. Para além disso, aconselhei-a a levar também
o panfleto sobre higiene íntima de forma a adotar comportamentos que não agravem a sua
situação enquanto não for ao médico.
Outra situação com que fui confrontada envolveu uma mulher com queixas intensas de
prurido, ardor e algum corrimento. Estes sintomas são indicativos de uma candidíase pelo que a
questionei se fez antibioterapia recentemente. Respondeu-me que sim, que tinha tomado um
antibiótico recentemente. Analisando os sintomas apresentados, havia indicações de que se
tratava de uma candidíase, tendo-lhe aconselhado o uso de clotrimazol em creme vaginal para
aplicar durante 6 dias e expliquei-lhe que a toma de antibióticos poderá tornar a mulher mais
suscetível a infeções fúngicas oportunistas. Passados 6 dias, a utente regressa à farmácia
queixando-se que os sintomas não tinham desaparecido. Pensei que poderia estar perante um
caso de candidíase complicada. No entanto, apesar de aparentar um aspeto relativamente
jovem, perguntei-lhe se já tinha passado pela menopausa. Respondeu-me que sim, tendo tido a
sua última menstruação há pouco mais de um ano. Considerei a hipótese de se tratar de um
caso de atrofia vaginal. Esclareci-a sobre o assunto e aconselhei-a a usar um hidratante vaginal.
Alertei-a para outros sintomas que podiam ser sentidos na menopausa e cuidados a ter, incluindo
o uso de produtos adequados para fazer a sua higiene intima. É importante referir que o
hidratante vaginal pode aliviar os sintomas de secura, mas uma avaliação médica é sempre
necessária, podendo ser necessário o recurso à terapia hormonal de substituição, caso haja
persistência de sintomas. Não poderia deixar de mencionar a quantidade de casos de candidíase
vulvovaginal que me foram aparecendo.
Em todas as situações, tentei transmitir, conforme o medicamento dispensado, alguns
conselhos como: a importância de cumprir com o tratamento mesmo que haja melhoria dos
sintomas, a forma correta de usar o medicamento e alertei para o facto de alguns tratamentos
de base oleosa poderem danificar preservativos ou diafragmas [56].
Não contactei com nenhuma utente que estivesse a fazer tratamento para a
tricomoníase. Informei sempre as utentes de que se os sintomas não passarem, teriam de
procurar nova ajuda médica. Tendo em conta a experiencia que vivi no contexto destas infeções,
considero de grande importância a intervenção farmacêutica, podendo ajudar mulher a identificar
os sintomas desta doença e a procurar ajuda médica para proceder a um correto tratamento.
O desenvolvimento deste tema foi sem dúvida uma forma de ampliar os meus
conhecimentos sobre infeções vaginais e formas de prevenção, demonstrando como o
aconselhamento farmacêutico é importante na promoção da saúde reprodutiva da mulher, não
só pelo correto uso dos tratamentos como na adoção de medidas preventivas destas infeções.
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Descrição das atividades desenvolvidas no estágio

1.Grupo Trofa Saúde
O Grupo Trofa Saúde (GTS) foi fundado a 1999 dez anos depois da abertura do
primeiro espaço de saúde de dimensão mais pequena- a Casa de Saúde da
Trofa. Desde a sua fundação o grupo tem vindo constantemente a crescer
detendo uma rede integrada de hospitais privados e servindo uma população
superior a 2,5 milhões de habitantes do norte de Portugal. As unidades
atualmente existentes são: o Hospital Privado da Trofa, Hospital de Dia de
Famalicão, Hospital Privado da Boa Nova, Hospital Privado de Braga Sul,
Hospital de dia da Maia, Hospital Privado de Alfena, Hospital Privado de Gaia e
Hospital Privado de Braga Centro. O GTS assume-se assim como um projeto
inovador no ramo da saúde, contando com profissionais altamente qualificados
que garantem uma elevada qualidade nos cuidados de saúde prestados[1].

2.Hospital Privado de Gaia
O Hospital Privado de Gaia(HPG), está situado em Vila Nova de Gaia, sendo
uma das mais recentes unidades do GTS. Foi inaugurado a 12 de janeiro de
2015 tendo à sua disposição uma vasta equipa liderada pelo Prof. Paulo Araújo
(diretor clinico) e Dr. Nélson Brito (administrador). O HPG tem como ambição
converter-se no melhor hospital privado do país e ser uma referencia a nível
nacional mais particularmente a norte ou mesmo Galiza. Para tal, conta com uma
equipa extremamente especializada sempre disponível para receber e
comunicar com os doentes e responder às necessidades da população. O
hospital tem ao seu dispor um vasto leque de especialidades clínicas, sendo
dividida pelos seguintes serviços internamente: neonatologia, unidades de
cuidados intensivos (UCI), bloco de partos, internamento, unidade de cuidados
continuados, bloco operatório, consulta externa, imagiologia, farmácia e
urgência[2].

3.Serviços Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde
Os Serviços Farmacêuticos(SF) do GTS são da responsabilidade da Drª. Patrícia
Moura, gerindo administrativamente não só os SF da farmácia central (situada
no Hospital Privado de Alfena), bem como coordenando as farmácias satélites
1

do grupo. Cada farmácia satélite tem um diretor técnico. A farmácia central é
assim responsável por adquirir todos os medicamentos e produtos farmacêuticos
do grupo, distribuindo às farmácias satélites o que for necessário semanalmente.

4.Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia (HPG)
4.1 Organização e funcionamento
A diretora técnica dos SF do HPG é a Drª Soraia Santos. Espacialmente, os SF
encontram-se organizados da seguinte forma(Fig.1):
Como é visível pela imagem, os medicamentos estão organizados por forma
farmacêutica com a devida identificação da substância ativa e dosagem. A sala
tem ainda uma mesa de trabalho, usada maioritariamente para preparar os
pedidos dos serviços, uma zona de satisfação de pedidos com identificação de

Fig 1 – organização espacial dos SF do HPG

cada serviço e uma zona destinada às encomendas que chegam da farmácia
central.
Os SF do HPG funcionam de 2ª a 6ª das 9:00h às 18h estando localizados no
piso 5, permitindo um fácil acesso a todos os serviços uma vez que tem um
elevador nas suas proximidades. Se por algum motivo for necessário adquirir
medicação fora deste horário, esta pode ser levantada pelo enfermeiro
responsável. Para tal é necessário registar o nome do medicamento e
quantidade levantada, identificar o doente que necessitou da medicação, o
serviço e assinatura do enfermeiro (Anexo I). No dia seguinte ou após fim-desemana a Diretora Técnica (DT) faz o débito da medicação levantada ao
2

respetivo doente, fazendo isto parte das tarefas diárias. Para uma melhor
organização e satisfação dos pedidos dos serviços dos hospitais, existe um
plano operacional onde se encontra explicito em que dias é necessário gerar ou
satisfazer os pedidos entre outras necessidades diárias (Anexo II).

4.2 Sistema de gestão de qualidade
Um sistema de gestão de qualidade implementado é essencial em qualquer SF
de forma a garantir as condições de segurança dos medicamentos, instalações
e equipamentos do hospital. Nos SF do GTS, existem manuais elaborados com
procedimentos padronizados, usados como guia para as atividades e
procedimentos desenvolvidos no hospital. Este manual, tem o nome de “Manual
de procedimentos dos serviços farmacêuticos do grupo trofa saúde”, estando
acessível para consulta sempre que necessário[3]. Para além disso, o GTS
promove auditorias internas e externas em todos os hospitais e respetivos
serviços. Particularmente, logo no meu terceiro dia de estágio estava marcada
uma auditoria interna, ao qual tive a oportunidade de assistir, juntamente com a
minha colega de estágio, Rita Lopes. Esta ocorreu na parte da manhã e foi
realizada por dois auditores, contando com a presença da Drª Patrícia Moura e
a Drª Soraia Santos. Os auditores realizaram uma série de perguntas,
nomeadamente relativas ao o controlo da temperatura ambiente da farmácia e
do frigorifico, pedindo o registo das mesmas. Verificaram também os registos
dos prazos de validade dos medicamentos presentes na farmácia e nos
restantes serviços bem como dos gases medicinais onde também se deslocaram
ao local onde estavam armazenados e onde se faz toda a sua gestão.

4.3 Sistema Informático
O sistema usado pelos SF do GTS é o CPC/HS (companhia portuguesa de
computadores- healthcare solutions). Este programa permite ter um acesso fácil
ao stock disponível de medicamentos dos serviços hospitalares, acesso às
prescrições médicas para cada doente e respetiva validação médica, entre
outras funcionalidades. Para além de informação a nível interno, também permite
saber o stock das outras farmácias satélite do grupo.
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5. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos
5.1 Pedido semanal
Durante o estágio tive a oportunidade de trabalhar por uma manhã na farmácia
central do grupo, de forma a ficar a conhecer melhor o funcionamento dos SF do
GTS, e de que forma são realizadas as encomendas aos laboratórios e respetiva
receção e aprovisionamento. Esta é considerada como um distribuidor
certificada pelo INFARMED. O GTS dispõe de um Formulário Hospitalar próprio,
criado pela comissão de farmácia e terapêutica do grupo. Assim, a aquisição de
medicamentos aos laboratórios é feita pela farmácia central, com base nos
pedidos semanais realizados por cada farmácia satélite. A partir destes, a
farmácia central encaminha o pedido ao departamento de compras, efetuando a
encomenda aos laboratórios com os quais a farmácia tem um acordo renovável
ou não a cada ano.

5.2 Pedido de medicamentos estupefacientes e /ou psicotrópicos
Estes medicamentos por apresentarem potenciais efeitos aditivos têm um
procedimento ligeiramente diferente, sendo apenas feito um pedido mensal dos
mesmos aos laboratórios. Após a gestão de todos os pedidos das farmácias
satélites do GTS, a farmácia central reúne-os e realiza o pedido mensal que
necessita de obedecer a uma legislação especifica. Assim, é necessário o
preenchimento do Anexo VII da Portaria nº 981/98 de 8 de junho (Anexo III) e
respetivo envio do original e duplicado ao laboratório por carta registada. Este
tem de ser assinado pelo diretor técnico da entidade fornecedora, e reenviado o
original juntamente com a encomenda, para ficar arquivado na farmácia central
numa pasta especifica.

5.3 Receção de encomendas
As encomendas, chegam ao HPG acompanhadas de uma guia de transporte e
da respetiva fatura. Aquando da receção, a farmacêutica responsável (FR), tem
de verificar as condições de armazenamento dos medicamentos e produtos
farmacêuticos, registar os prazos de validade (PV), bem como efetuar uma
comparação com a fatura e nota de encomenda. Normalmente as encomendas
chegam através da farmácia central (FC), que após receção dá entrada das
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faturas/guias e satisfaz o pedido na Intranet. Após envio para as farmácias
satélites há também a satisfação dos pedidos em CPC/HS.
A receção de hemoderivados requer a verificação dos certificados de aprovação
emitidos pelo INFARMED (CAUL) (anexo IV) e boletins de análise e seu
aprovisionamento em pasta própria. Aquando da receção, é dada especial
atenção aos medicamentos termolábeis, que são imediatamente armazenados
no frigorifico. Após verificação de toda a encomenda, procede-se ao seu
armazenamento de acordo com a forma farmacêutica e colocando-os por ordem
de prazo de validade.

6. Sistema de Distribuição de Medicamentos
6.1 Distribuição Clássica
A distribuição dos medicamentos aos serviços do hospital é da total
responsabilidade dos SF. Para tal, o HPG recorre ao sistema de distribuição
clássica, onde há a definição de um stock fixo tendo como base o consumo de
cada serviço[4]. Estes pedidos são gerados automaticamente através do sistema
informático, de forma a garantir a reposição dos stocks conforme as
necessidades. No entanto, estes stocks ideais podem sofrer alterações,
principalmente em alturas do ano onde existe uma maior afluência ao hospital
Assim, o FR e o enfermeiro responsável de cada serviço devem averiguar a
necessidade de alteração do stock ideal, de forma a garantir que haja sempre a
medicação necessária em todos os serviços. Após a preparação do pedido, os
SF são responsáveis por repor o stock nos serviços dos medicamentos, ou pode
ser levado por auxiliares em alguns casos como soros ou embalagens. Quando
os SF vão repor diretamente os serviços do hospital, há também a preocupação
de fazer uma contagem de todos os medicamentos e soros do respetivo serviço,
de forma a verificar se o stock informático corresponde ao stock físico. Estas
contagens fazem-se normalmente uma vez por semana, e caso haja algum erro
detetado, este é comunicado ao serviço correspondente, de forma a proceder à
sua retificação.
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6.2 Sistema de Distribuição individual Diária em Dose Unitária
Este sistema é garantido pelos SF do hospital, e consiste em algumas etapas,
de forma a certificar que a medicação é dispensada de acordo com as normas
de segurança, tendo sempre em vista a diminuição de possíveis erros na
prescrição médica. Assim, todos os dias o FR tem de validar a prescrição médica
de cada doente. Caso encontre alguma incoerência, esta deve contactar o
médico prescritor ou enfermeiro responsável do serviço, para proceder às
possíveis alterações necessárias. Ao longo do dia as prescrições podem sofrer
alterações, sendo responsabilidade do farmacêutico a constante verificação e
validação. A dose unitária é preparada todos os dias, por volta das 15h, de forma
às 17h ser feita a respetiva entrega aos serviços de internamento, unidade de
cuidados continuados e unidade de cuidados intensivos. A dose unitária é
distribuída por módulos (fig.2) contendo cada um a identificação do doente,
numero interno do hospital e o serviço onde se encontra internado. Antes de
proceder à sua preparação é retirado um mapa no sistema informático onde
consta a identificação do doente, bem como o regime farmacoterapêutico para
24 h (das 19h horas do dia da entrega até às 19h do dia seguinte). Os soros e
medicamentos termolábeis são retirados diretamente do stock de cada
internamento. Após a preparação da unidose, verifica-se novamente se houve
alguma alteração na prescrição dos internados e retifica-se imediatamente o que
for necessário. Antes da entrega aos serviços faz-se o débito aos doentes.
Aquando da entrega da medicação
nos internamentos, os módulos do
dia anterior são trazidos de volta à
farmácia,

para

que

possamos

reverter alguma medicação não
usada pelos serviços. A preparação
da dose unitária ao fim-de-semana é
realizada na sexta-feira precedente
em

triplicado,

identificando

sucintamente nos módulos o dia da
semana a qual corresponde[3].
Fig. 2 – Dose unitária
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6.3 Distribuição em regime de ambulatório
O regime de ambulatório apresenta algumas vantagens:
•

Redução dos custos do internamento hospitalar

•

Redução do risco de contrair infeções nosocomiais

•

Possibilidade de o doente realizar o tratamento em ambiente familiar[4]

Para garantir a segurança e eficácia do regime terapêutico, os SF têm algumas
responsabilidades neste processo, nomeadamente: monitorizar possíveis efeitos
secundários graves e assegurar a adesão à terapêutica por parte dos doentes.
Não são muito frequentes os doentes neste regime no HPG. No entanto, há um
cuidado acrescido aos mesmos, de forma a esclarecer quaisquer duvidas
relativamente ao regime terapêutico. Particularmente, os SF do HPG elabora
panfletos informativos, onde inclui como se realiza a toma do medicamento,
efeitos adversos possíveis, e outras questões relevantes, como o que fazer em
caso de esquecimento de alguma dose. Durante o meu estágio assisti a este tipo
de distribuição, pelo que elaborei um panfleto informativo sobre o medicamento
dispensado neste regime, o Crizotinib (anexo V). Tendo em conta os efeitos
adversos que podem ocorrer do uso deste tipo de medicamentos, a sua
elaboração salienta a intervenção farmacêutica neste regime.

6.4 Medicamentos sujeitos a controlo especial
6.4.1 Psicotrópicos e estupefacientes
No caso dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, cada serviço do
hospital tem um stock pre-definido, tal como acontece com os outros
medicamentos. No entanto, os estupefacientes são sujeitos a um procedimento
diferente, compostos por algumas etapas. Sempre que algum medicamento com
estas características é administrado a um doente, é necessário registar no
internamento, em impresso próprio (anexo VI) o nome em DCI do medicamento,
forma farmacêutica, dosagem, nome do doente e nº do processo e quantidade
administrada. Após registo das administrações, o médico assina e o anexo é
entregue nos SF, onde o FR confirma as quantidades administradas e assinatura
do diretor de serviço ou seu substituto, procedendo à sua validação numerando
sequencialmente as requisições e registando a quantidade total a fornecer ao
serviço escrita por extenso. Posteriormente os psicotrópicos e estupefacientes
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são entregues ao enfermeiro, juntamente com o anexo, após assinatura de como
os recebeu. O duplicado fica no internamento e o original na farmácia. Ainda, a
FR tem de registar num ficheiro Excel todas as transferências efetuadas para os
serviços hospitalares, para controlo por parte do INFARMED[3].

6.4.2 Hemoderivados
A requisição de hemoderivados é feita mediante um impresso especifico (Anexo
VII), constituído por uma via farmácia e via serviço. Este é preenchido
primariamente pelo médico prescritor o qual escreve o serviço requisitante,
nome, número mecanográfico, identificação interna do doente, hemoderivado e
respetiva dosagem, justificação clinica e duração da terapêutica. Após esta
etapa, a requisição é envida para os SF, sendo validada pela FR e procedendo
à sua numeração, identificação do hemoderivado, quantidade, laboratório e
CAUL, assinando e colocando a data. A transferência do hemoderivado é feita
posteriormente , juntamente com a via farmácia da requisição e uma guia de
transporte. O enfermeiro que recebe o hemoderivado rubrica a requisição
devolvendo a via farmácia aos SF, para posterior arquivação por um período
mínimo de 5 anos[3].

6.4.3 Medicamentos Extra-formulário
O GTS dispõe de um formulário hospitalar onde consta os medicamentos
aprovados pela comissão de farmácia e terapêutica do GTS necessários ao bom
funcionamento do grupo. No entanto, pode haver necessidade de recorrer a
algum medicamento que não conste no formulário. Nesse caso, o médico
prescritor tem de realizar um pedido especial preenchendo um formulário
especifico (anexo VIII) onde justifica a razão do pedido bem como indica qual o
medicamento e plano terapêutico previsto. Este pedido é enviado aos SF da FC,
onde a Diretora técnica o analisa e valida, submetendo um pedido à comissão
de farmácia e terapêutica do GTS. Caso se obtenha uma resposta positiva, é
cedida a autorização procedendo-se à dispensa dos medicamentos. Se por
algum motivo for necessário adquirir o medicamento extra-formulário com
urgência, este é avaliado pela FR do HPG, que se o validar adquire o
medicamento junto de uma farmácia comunitária ou recorre-se a um empréstimo
de outro hospital (se o medicamento for apenas de uso hospitalar)[3,5]
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6.4.4. Citotóxicos
As farmácias satélites do GTS não preparam nas suas instalações citotóxicos,
ficando a sua manipulação a cargo da FC. A FC é responsável também pelo
armazenamento e distribuição a todas as farmácias do GTS, garantindo toda a
segurança do processo.

6.4.5 Antissépticos e desinfetantes
O circuito dos produtos antissépticos e desinfetantes é da responsabilidade dos
SF do hospital. Sendo assim, e para haver uma melhor gestão dos mesmos,
cada serviço envia um pedido conforme as necessidades. O processo é
logisticamente semelhante aos pedidos de medicamentos por parte dos
serviços.

7. Armazenamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos
O armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos
médicos deve ser feito de forma a garantir as condições necessárias de espaço,
luz, temperatura, humidade e segurança dos medicamentos e produtos
farmacêuticos. Igualmente, devem estar armazenados por forma farmacêutica,
ordem alfabética com etiquetas identificativas contendo DCI, dosagem, e código
de barras correspondente ao número de identificação interno. Ainda, deve-se
colocar os medicamentos com menor prazo de validade em primeiro lugar de
acordo com a regra First Expired First Out, de forma a haver uma boa gestão de
stocks e evitar quebras[4].
A temperatura ambiente e humidade dos SF encontra-se altamente controlada,
através dos registos das temperaturas feita pelos técnicos de manutenção, que
fornece os dados aos SF, através de gráficos semanais. A temperatura ambiente
não pode ultrapassar os 25ºC. Se tal suceder, é necessário tentar perceber a
causa e avaliar se a temperatura poderá ter afetado os medicamentos. A
informação recolhida é arquivada para consulta interna ou para por parte do
INFARMED.
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7.1 Armazenamento e Controlo de gases medicinais
Em conjunto com a equipa de manutenção do hospital, os SF são responsáveis
pelo controlo dos gases medicinais. Existe noutro piso do hospital, a central de
gases onde se encontram armazenados. Os técnicos de manutenção são
responsáveis por fazer a substituição das garrafas dos gases, registando sempre
o lote e rampa das mesmas. Sempre que as garrafas saiam de funcionamento e
se procedeu a substituição com novas, os técnicos têm de reportar aos SF via
e-mail. Posteriormente necessitam também de entregar uma guia de remessa,
que vai permitir ao farmacêutico preencher um documento especifico e arquivar
toda a informação. Todos estes procedimentos garantem a rastreabilidade dos
gases. Adicionalmente, o farmacêutico deve verificar periodicamente se as
informações que recebe dos técnicos da manutenção correspondem à realidade
na central de gases.

7.2 Armazenamento de medicamentos termolábeis
Os medicamentos termolábeis têm de ser armazenados no frigorifico. No
entanto, a temperatura do mesmo tem de ser controlada rigorosamente de forma
a garantir a estabilidade dos medicamentos. Assim, tal como acontece com a
temperatura ambiente, há um controlo da câmara frigorifica por parte da equipa
de manutenção, que envia semanalmente os gráficos para os SF (anexo IX). A
temperatura tem de estar entre 2 a 8ºC, intervalo que é conferido sempre pela
FR nos gráficos e enviados, que os arquiva em pasta especifica[3,4].

7.3 Armazenamento de Estupefacientes
Estes medicamentos encontram-se armazenados num cofre com chave de
segurança. São sujeitos a um rigoroso controlo, desde a sua receção (onde se
faz os registos num documento excel especifico) até à saída para algum serviço.
Há continuamento o cuidado de verificar se o stock existente no documento excel
está de acordo com o stock ideal. Para além dos estupefacientes, também se
armazenam no cofre medicamentos de custo elevado.

7.4 Armazenamento de medicamentos fotossensíveis
Estes medicamentos necessitam de armazenamento numa embalagem
adequada e de serem acondicionados ao abrigo da luz. Caso não seja possível
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armazenar na embalagem original, deve-se envolver o medicamento com papel
de alumínio[3].

7.5 Carros de emergência
Estes carros encontram-se disponíveis em cada serviço, para responder a uma
necessidade de emergência. Para garantir que os medicamentos constantes no
carro estejam sempre disponíveis para qualquer situação (anexo X), este
encontra-se selado. Quando há necessidade de utilização de algum
medicamento, este deve ser o mais rapidamente reposto antes de se proceder
novamente à selagem do carro.

7.6 Controlo de prazos de validade
O controlo o prazo de validade é feito pelos
SF, segundo o cronograma pré-definido
(anexo XI). Para tal, existem ficheiros excel
onde

se

faz o

registo

de

todos

os

medicamentos cujo o prazo de validade irá
expirar dentro de três meses. Cada mês, fazse à verificação dos prazos de validade de
todos os serviços incluindo os SF, e
identificam-se os medicamentos que irão

Fig.3 – Aviso de expiração do prazo
de validade

expirar dentro de 3 meses, através da colocação de uma etiqueta (fig.3). Para
além disso retira-se todos os medicamentos cujo prazo de validade se encontra
próximo de expirar, atualizando o ficheiro excel. Todo este processo garante não
só que medicamentos fora do prazo não sejam administrados aos doentes do
hospital como uma correta gestão dos stocks.

8. Produção e controlo de medicamentos

8.1 Medicamentos Manipulados
Os SF hospitalares são responsáveis pela preparação dos medicamentos
manipulados, seguindo sempre as boas práticas constantes em anexo à Portaria
nº594/2004 de 2 de junho[6]. Os medicamentos manipulados, surgem como
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resposta a necessidades especificas de doentes, já que certos medicamentos
não se encontram disponíveis comercialmente.
No caso do GTS, a preparação de manipulados ocorre na FC, a qual tive
oportunidade de visitar, ficando a conhecer todo o funcionamento do processo
do grupo, e respetivas normas. O pedido dos manipulados realiza-se à terçafeira à FC, onde uma técnica com validação do farmecêutico é responsável por
satisfazer os pedidos de cada farmácia satélite. Na FC existe um dossier onde
constam todas as fichas de preparação e rótulos dos manipulados que podem
ser produzidos no GTS. Estas fichas (Anexo XII) devem ser preenchidas à
medida que se prepara o manipulado, com posterior rotulagem do mesmo onde
consta a data de preparação, lote, prazo de validade, composição e
concentração. Todas as fichas de preparação têm como referência o formulário
galénico nacional.

8.2 Preparação de citotóxicos
Como

já

referido

anteriormente,

a

preparação

de

citotóxicos

é

da

responsabilidade da FC, obedecendo a um rigoroso processo. Estes são
preparados numa sala estéril contendo uma camara de fluxo laminar. Devido à
toxicidade inerente destes, o operador do processo necessita de ter cuidados
redobrados garantindo não só a sua segurança, como a da preparação e do meio
envolvente. Durante todo o processo o operador tem uma farda especifica, bem
como um kit de derramamento de citotóxicos disponível na sala de forma a
proceder de forma segura caso haja algum acidente[4].

8.3 Preparação de misturas para nutrição
parentérica
No caso do GTS, não existe uma unidade de
preparação

de

bolsas

parentéricas.

No

entanto, há uma constante preocupação com
as necessidades nutricionais especificas de
cada doente. Para tal, recorre-se a bolsas
parentéricas

pré-fabricadas,

disponíveis nos SF (fig.4) do HPG.

estando
Fig.4- nutrição parentérica
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8.4 Reembalagem e Fracionamento de medicamentos
Todos os comprimido e cápsulas têm de ser identificados individualmente com a
denominação comum internacional, dose, forma farmacêutico, lote e prazo de
validade. Caso não se cumpra estes requisitos é necessário proceder à
reembalagem individual, com a devida identificação através de uma etiqueta. No
GTS o reembalamento é efetuado na FC que envia a todas as farmácias
satélites, através de uma máquina especifica automática, que auxilia no
processo (fig. 5). Quando há necessidade de fracionamento de medicamentos,
para corresponder a uma posologia adequada que não se encontra disponível
comercialmente, esta é feita pelo farmacêutico, no momento da preparação da
distribuição unitária. É necessário ter em atenção que este fracionamento tem
de garantir que as propriedades físico-quimicas e biofarmacêuticas da
formulação sejam mantidas, razão pela qual o prazo de validade é 6 meses no
máximo após reembalamento.

Fig.5- Máquina de reembalamento

9. Reconciliação Terapêutica
A reconciliação terapêutica surge como uma necessidade de resposta ao
aumento progressivo das doenças crónicas e esquemas terapêuticos
complexos. Segundo a Direção Geral de Saúde, a reconciliação terapêutica
define-se como um processo de análise da medicação de um doente, sempre
que ocorrem alterações na medicação, com o objetivo de evitar discrepâncias,
nomeadamente omissões, duplicações ou doses inadequadas, promovendo a
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adesão à medicação e contribuindo para a prevenção de incidentes relacionados
com a medicação. Estas discrepâncias, incluem diferenças entre a medicação
habitual do doente e a medicação instruída em cada momento de transição de
cuidados que pode ser intencional ou não, não se encontrando justificação no
processo clinico do doente ou outra fonte de informação considerada
aceitável[7]. Para a sua implementação é necessário um a colaboração conjunta
dos SF com outros profissionais de saúde como enfermeiros e médicos, de forma
a garantir a segurança de todo o processo. Particularmente, no GTS, a
realização da RT segue várias etapas:
•

Elaboração de uma lista completa de todos os medicamentos antes da
admissão hospitalar

•

Elaboração de listas de medicamentos na admissão, transição entre
unidades ou alta hospitalar

•

Análise de ambas as listas de forma a detetar algum tipo de discrepância

•

Se detetada alguma discrepância, comunicar com o médico prescritor

•

Proceder ou não à correção de algum erro e comunicação das alterações
terapêuticas ao próximo prestador de cuidados.
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Anexo II- Plano Operacional dos Serviços Farmacêuticos HPG
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20

Anexo V- panfleto informativo Crizotinib
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Anexo VII- Modelo de requisição de medicamentos hemoderivados
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