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Resumo 

O estágio curricular em farmácia comunitária é o culminar da formação teórica e prática 

adquirida ao longo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto. Neste sentido, entre janeiro e abril de 2017, realizei o meu estágio 

curricular na Farmácia Alves, no Porto. 

Este estágio surge da necessidade de conferir uma experiência prático no ambiente 

profissional de uma farmácia comunitária, de modo a que todos os conhecimentos apreendidos ao 

longo dos cinco anos de curso possam ser aplicados e melhor apreendidos. Efetivamente, a 

atividade farmacêutica numa farmácia comunitária é multifacetada, exigindo variadas competências, 

não só a nível científico, mas também a nível social.  

Neste sentido, este relatório está divido em duas partes com objetivos distintos: a primeira 

parte descreve as atividades farmacêuticas desenvolvidas na Farmácia Alves, a segunda parte 

descreve temas desenvolvidos na farmácia relevantes para a atividade farmacêutica.  

Os temas abordados neste relatório profissionalizante resultaram da minha vivência na 

Farmácia Alves, tendo sido escolhidos três temas que considerei adequados e necessários de 

explorar durante o meu estágio. O primeiro tema, é relativo às perturbações digestivas (azia e 

dispepsia), e inclui um estudo efetuado aos utentes da Farmácia Alves relativamente a estas 

perturbações e à terapia farmacológica utilizada no seu tratamento. Neste âmbito, foi elaborado um 

folheto informativo relativo ao uso racional de inibidores da bomba de protões. O segundo tema, é 

relativo ao uso racional de plantas medicinais, pretendendo alertar para a necessidade de 

monitorização do consumo em conjunto de medicamentos com plantas medicinais, tendo em conta 

que ambos possuem compostos farmacologicamente ativos e, por isso, são suscetíveis de possuir 

efeitos sinérgicos ou antagónicos, que poderão ter efeitos graves para a saúde. Por fim, o terceiro 

tema teve por objetivo informar, esclarecer e ensinar os pais relativamente à pediculose capilar, 

sendo esta uma doença parasitária bastante comum sobre a qual o aconselhamento farmacêutico 

é muito requisitado. 

As atividades farmacêuticas praticadas e os temas desenvolvidos, ao longo do estágio 

curricular, permitiram-me desenvolver valências a nível profissional e pessoal, bem como valorizar 

o papel do farmacêutico na sociedade, tendo sido essencial para a conclusão da minha formação 

académica como farmacêutica.  
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Introdução 

O farmacêutico é um profissional de saúde que tem contacto privilegiado com a população, 

além de que é o último contacto que o doente tem com um profissional de saúde antes de iniciar um 

tratamento farmacológico. Neste sentido, o farmacêutico tem um papel fundamental na promoção 

da saúde e orientação do doente para o uso racional dos medicamentos, devendo ter uma 

intervenção ativa na sociedade. 

O estágio em farmácia comunitária permite aplicar na prática a teoria apreendida ao longo 

da formação académica, sendo por isso importante conseguir transmitir e implementar na farmácia 

todo este conhecimento científico adquirido, ou seja, aplicar a teoria em iniciativas relevantes e 

adequadas às necessidades da farmácia ou dos seus utentes, surgindo neste âmbito os temas 

desenvolvidos ao longo do estágio. 

Assim, o meu estágio curricular de finalização do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, teve duração de 4 meses e decorreu na Farmácia Alves sob a orientação da Dra. 

Maria Teresa Almeida. Neste relatório, pretendo descrever as atividades farmacêuticas realizadas 

(Anexo 1), bem como os temas desenvolvidos, e respetivas intervenções farmacêuticas, na 

Farmácia Alves ao longo do meu estágio. 

.  

PARTE A – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA ALVES 

1. Farmácia Alves 

1.1. Localização e horário de funcionamento  

A Farmácia Alves (FA) conta com mais de 100 anos de história e localiza-se na zona do 

Carvalhido, mais precisamente na Praça Exército Libertador, nº62, Porto. Esta é uma localização 

privilegiada numa zona movimentada e com grande diversidade de comércio. Nas proximidades da 

FA podemos encontrar o Hospital da Prelada, creches, Unidades de Saúde Familiar e consultórios 

médicos. Deste modo, há uma grande afluência de clientes na FA, tanto ocasionais, uma vez que é 

uma farmácia bem localizada, como habituais, que frequentam farmácia já há vários anos e que 

representam a maioria dos utentes.  

A FA tem um horário de funcionamento das 9 horas às 20 horas, de segunda-feira a sábado, 

incluindo feriados, cumprindo deste modo a legislação em vigor [1]. Para além deste período, a FA 

cumpre ainda, periodicamente, o regime de serviço permanente, de acordo com a Portaria nº 

14/2013, de 11 de janeiro, segundo a qual a farmácia deverá estar em funcionamento desde a sua 

hora normal de abertura até à hora de fecho do dia seguinte, sendo as datas do regime de serviço 

permanente definidas pela Administração Regional da Saúde (ARS) [2]. Deste modo, pretende-se 

assegurar que há acessibilidade a medicamentos 24 horas por dia. 
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1.2. Recursos Humanos  

Os Recursos Humanos são um aspeto fundamental para o bom funcionamento de uma 

farmácia. Segundo o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, o quadro farmacêutico deverá ter 

pelo menos um diretor técnico e outro farmacêutico, devendo os trabalhadores ser maioritariamente 

farmacêuticos. Os farmacêuticos podem ainda ser auxiliados por técnicos de farmácia ou outro 

pessoal, com as devidas habilitações profissionais definidas pelo Infarmed [3]. A equipa técnica da 

FA é constituída pela diretora técnica e proprietária, Dra. Maria Teresa Almeida, e por mais três 

farmacêuticos, Dra. Sara Neto, Dr. Filipe Nascimento e Dra. Diana Oliveira. A equipa conta ainda 

com duas técnicas de farmácia, Susana Soares e Mafalda Luís. Por fim, existe ainda uma auxiliar 

de limpeza, Albertina Rodrigues.  

1.3. Descrição do espaço físico interior e exterior 

A organização do espaço físico de uma farmácia é fundamental, tanto para o seu bom 

funcionamento como para cativar os utentes da farmácia. Neste sentido, as Boas Práticas 

Farmacêuticas para a farmácia comunitária indicam normas orientadoras sobre as instalações de 

uma farmácia. O espaço interior e exterior da FA cumprem todas estas normas, que serão descritas 

de seguida [4].  

Relativamente ao aspeto exterior a FA (Anexo 2) está instalada ao nível da rua, sem 

escadas que dificultem o seu acesso, tendo uma boa acessibilidade para os utentes. A farmácia 

encontra-se bem visível e bem assinalada através de um símbolo de uma “cruz verde” iluminada e 

de uma placa onde está inscrito “Farmácia Alves”. A porta de entrada é dotada de um toldo, e tem 

nela inscrito o horário de funcionamento da farmácia e o nome da diretora técnica. Está ainda afixado 

um documento com as farmácias do município em regime permanente e a respetiva localização de 

cada uma [4]. Por fim, a FA tem ainda uma montra, virada para o espaço exterior, em constante 

renovação com o objetivo de transmitir mais facilmente e rapidamente ao consumidor campanhas 

promocionais relativas a Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e outros produtos 

farmacêuticos. Esta montra também de adapta à época do ano e às festividades, o que permite uma 

maior proximidade e empatia com o consumidor. 

No espaço interior, a FA é constituída por várias divisões: uma zona de atendimento ao 

público; um armazém (onde são rececionadas encomendas e armazenados os medicamentos); um 

laboratório galénico; um gabinete de atendimento personalizado (onde ocorre a administração de 

injetáveis, e que é utilizado em situações que requerem uma maior privacidade para o utente); uma 

zona administrativa e uma casa de banho [4]. Relativamente à zona de atendimento ao público, é 

constituída por quatro postos de atendimento ladeados por lineares de MNSRM e outros produtos 

farmacêuticos. Nesta zona, existe ainda um espaço onde são efetuadas as provas bioquímicas e a 

medicação da pressão arterial.  
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1.4. Biblioteca e fontes de informação 

As farmácias são locais em que há um constante fluxo de informação. A extensa panóplia 

de produtos farmacêuticos disponíveis dificulta o conhecimento completo de cada fármaco presente 

no mercado. Além do mais, o mercado não é estanque, havendo uma constante entrada de novos 

produtos e atualizações referentes aos produtos já comercializados. Neste sentido, é fundamental 

a existência de um suporte científico na farmácia que possa ser facilmente consultado para 

resolução de dúvidas que possam surgir. Assim, a FA possui nas suas instalações vários livros e 

documentos destinados a esse efeito, incluindo os seguintes exemplares: o Prontuário Terapêutico, 

o Índice Nacional Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa, o Formulário Galénico Português e 

Circulares Técnico-Legislativas Institucionais. Além da biblioteca presente na farmácia, é também 

possível recorrer ao suporte informático para um esclarecimento mais rápido e igualmente preciso. 

Para tal, há várias hipóteses viáveis, nomeadamente o próprio software utilizado na farmácia, no 

caso da FA, o Sifarma 2000®. Outras fontes de informação bastante úteis são o Centro de 

Documentação e Informação de Medicamentos (CEDIME) da Associação Nacional de Farmácias 

(ANF) e o site da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed).  

Durante o meu estágio na FA tive a oportunidade, e necessidade, de consultar tanto a 

biblioteca da farmácia como de utilizar o suporte informático, de modo a esclarecer informações 

relativas a indicações terapêuticas, efeitos adversos, contraindicações, posologias, entre outras. É 

preciso ainda mencionar a importância do contacto com armazenistas para saber informações 

relativas, por exemplo, ao stock ou preço de determinado produto. 

1.5. Sistema informático 

O software utilizado na FA é o Sifarma 2000® da Global Intelligence (Glintt), sendo este um 

programa desenvolvido para auxiliar e facilitar a atividade farmacêutica. Através desta ferramenta é 

possível fazer inúmeras tarefas essenciais ao funcionamento de uma farmácia, desde a encomenda 

e receção dos produtos, com consequente introdução no stock, até à sua dispensa ao público. O 

Sifarma 2000® permite ainda realizar tarefas complementares, como efetuar e regularizar 

devoluções, gerir stocks e prazos de validade, controlar a entrada e saída de psicotrópicos e efetuar 

o receituário e a faturação. 

Ao longo do meu estágio utilizei diariamente o Sifarma 2000®, principalmente no âmbito das 

seguintes funções: receção de encomendas; atendimento ao público; consulta da ficha de produtos, 

para esclarecer dúvidas relativas à indicação terapêutica, posologia, contraindicações, reações 

adversas e interações medicamentosas; consulta da ficha de utentes, de modo a verificar através 

do seu histórico de compras os medicamentos habitualmente adquiridos; e ainda rebater pontos do 

cartão das Farmácias Portuguesas, bem como proceder à adesão de novos membros.  

2. Encomendas e aprovisionamento 

2.1. Gestão de stocks e elaboração de encomendas 

O stock de uma farmácia tem de ser gerido cuidadosamente de modo a assegurar que há 

uma quantidade adequada e suficiente de produtos para dispensar aos utentes, ou seja, é 
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necessário estabelecer um equilíbrio. Por um lado, um stock demasiado elevado exige uma 

dispensa monetária superior, que não terá um retorno imediato, além de que, tendo em conta os 

vários fornecedores existentes, e que o preço dos produtos tem oscilações, perder-se-ia a 

oportunidade de obter os mesmos produtos a um custo mais baixo. Por fim, um stock excessivo 

pode implicar o não escoamento do produto, o que é prejudicial para a farmácia. Por outro lado, um 

stock demasiado baixo poderá ser insuficiente para satisfazer as necessidades dos utentes, o que 

pode implicar uma possível desistência de compra por parte do cliente, por ser necessário 

encomendar o produto na hora (pelo contacto telefónico direto aos fornecedores ou por encomenda 

instantânea). 

O Sifarma 2000® possibilita uma gestão eficiente de stocks. Efetivamente, este software 

permite definir o stock mínimo e máximo de cada produto, podendo este variar de acordo com vários 

fatores, tal como a sazonalidade (por exemplo, os antigripais são mais comercializados no Inverno). 

Com base nestes stocks, são diariamente efetuadas encomendas aos fornecedores de modo a 

repor os produtos vendidos nesse dia e garantir o stock ideal.  

Durante o meu estágio na FA realizei várias encomendas instantâneas e por contacto 

telefónico direto aos fornecedores. Também tive a oportunidade de analisar os stocks mínimo e 

máximo de cada produto através do Sifarma 2000®, o que se mostrou vantajoso na distinção de 

encomendas que eram especificamente destinadas a determinado utente.  

2.2. Fornecedores 

A qualidade e bom funcionamento dos fornecedores são aspetos importantes para que não 

haja falhas na obtenção e posterior dispensa dos medicamentos. Para tal, é necessária uma relação 

de confiança entre a farmácia e o fornecedor.  

A FA obtém os seus produtos principalmente por meio de distribuidores grossistas, tal como 

acontece na maioria das farmácias. Os distribuidores grossistas têm por objetivo facilitar e agilizar 

o processo de obtenção dos produtos pelas farmácias. Neste sentido, os distribuidores obtêm os 

produtos aos fornecedores primários, fazem o seu armazenamento, e por fim, distribuem às 

farmácias. A distribuição de medicamentos é uma etapa crítica uma vez que se o seu transporte 

não for feito adequadamente, dentro das condições ambientais apropriadas para a estabilidade 

físico-química do medicamento, poderá haver comprometimento da sua eficácia e segurança. Um 

dos maiores desafios da distribuição é a cadeia de frio, que corresponde a todo o processo que 

acompanha um produto sensível à temperatura desde o produtor até ao destinatário. As vacinas e 

as insulinas incluem-se neste grupo e são os produtos termolábeis mais frequentemente pedidos 

pelas farmácias. Os distribuidores grossistas são também intervenientes ativos no processo de 

devolução e recolha de produtos. Os três principais fornecedores da FA são a Alliance Healthcare, 

a OCP Portugal, a Cooprofar e a Medicanorte. Cada fornecedor apresenta vantagens para a 

farmácia, podendo estas ser relativas aos seus produtos, preços, descontos, bonificações ou ao 

prazo de entrega. Trabalhar com vários fornecedores permite colmatar falhas que possam ocorrer 

por ruturas de stock. 
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2.3. Receção de encomendas 

O dia-a-dia de uma farmácia comunitária é marcado pela receção de encomendas de 

produtos que permitem satisfazer as necessidades dos utentes.  

As encomendas são transportadas até à farmácia em contentores específicos que variam 

de acordo com as características dos produtos e com o fornecedor. Cada encomenda é 

acompanhada pela respetiva guia de remessa ou fatura em duplicado, devidamente identificada 

com o número de fatura, o nome da farmácia e o fornecedor. Na fatura são descritos os produtos 

presentes na encomenda, pela sua designação comum e pelo Código Nacional do Produto (CNP); 

a quantidade pedida e a enviada; o preço de venda ao público (PVP); o preço de venda à farmácia 

(PVF); o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e o valor total da encomenda. Psicotrópicos e 

estupefacientes que constem na encomenda têm de vir acompanhados por uma guia de requisição 

do produto com um número respetivo e devidamente assinada, sendo também, posteriormente, 

assinada pelo farmacêutico-adjunto. Esta requisição deverá ser arquivada na farmácia durante 3 

anos e o duplicado reenviado para o fornecedor para confirmar a sua receção. 

A encomenda é rececionada através do Sifarma 2000® pela leitura do código de barra ou 

introdução manual do CNP de cada artigo. Os produtos que necessitam de refrigeração são os 

primeiros a ser rececionamos e devidamente armazenados, de modo a garantir as condições de 

armazenamento necessárias à qualidade e segurança. Para cada produto é verificado o prazo de 

validade, o estado da embalagem e o PVP. Nos produtos com Preço Indicado na Cartonagem (PIC), 

é necessário confirmar se o PVP indicado na fatura e na embalagem correspondem ao indicado no 

Sifarma 2000®, pois o PIC pode sofrer atualizações. Relativamente aos MNSRM não 

comparticipados, isentos de PIC, deve ser verificado se o PVP está de acordo com a margem de 

comercialização definida pela farmácia, com o IVA e com o PVF. 

Ao longo do meu estágio procedi à receção de encomendas bem como à marcação de 

preços de MNSRM. Esta tarefa do meu estágio permitiu-me contactar com um enorme número de 

produtos, o que possibilitou a familiarização com os mesmos.  

2.4. Armazenamento 

A receção de encomendas segue-se pelo armazenamento dos produtos no seu local 

respetivo e previamente definido. Esta etapa é essencial para que a dispensa dos produtos durante 

o atendimento ao público seja rápida e ágil. Neste sentido, o armazém deverá estar organizado de 

um modo lógico, coerente e de fácil interpretação, para que todos os colaboradores da farmácia 

possam facilmente aceder a qualquer produto.  

Na FA, os medicamentos estão divididos em duas categorias: medicamentos genéricos e 

medicamentos de marca. Dentro de cada categoria, os medicamentos estão organizados de acordo 

com a sua forma farmacêutica e por ordem alfabética. Há ainda uma zona destinada aos produtos 

excedentes. Relativamente aos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, estão armazenados 

numa zona mais restrita, de modo a que seja garantida a sua segurança, tendo em conta as suas 

caraterísticas. Os MNSRM, produtos de dermocosmética, higiene oral, puericultura, entre outros, 

estão expostos na zona de atendimento ao público, de modo estratégico para captar a atenção dos 

utentes. O armazenamento dos medicamentos segue o método First Expire, First Out (FEFO), 
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segundo o qual a arrumação dos produtos deve ser feita de modo a que aqueles com um prazo de 

validade mais curto sejam vendidos primeiro.  

De modo a garantir a conservação adequada dos medicamentos, o armazém deve possuir 

as condições necessárias de temperatura (inferior a 25ºC), humidade (inferior a 65%), iluminação e 

ventilação. Os medicamentos termolábeis devem ser conservados num frigorífico a uma 

temperatura entre 2 e 8ºC. Na FA, o controlo das condições referidas é efetuado pelo registo da 

temperatura e humidade do armazém, periodicamente [4]. 

2.5. Controlo de prazos de validade, devoluções e quebras  

O controlo de prazos de validade evita a permanência na farmácia de produtos já expirados 

e permite a sua devolução aos fornecedores. Para facilitar o processo de controlo de validades, a 

FA emite uma lista dos produtos em stock com prazo de validade que expire dentro de 180 dias, 

sendo depois verificados manualmente estes produtos. Os medicamentos cujo prazo de validade 

expire dentro de 60 dias são retirados.  

A devolução de produtos pode ocorrer devido a diversas situações, tais como: prazo de 

validade próximo de expirar, cartonagem danificada, desistência do utente de determinado produto 

e retirada de um medicamento do mercado. A devolução de produtos aos fornecedores é efetuada 

pela emissão de uma Nota de Devolução que inclui a descrição do produto e o motivo da sua 

devolução. Este documento é impresso em triplicado, carimbado e assinado, ficando um exemplar 

na farmácia e sendo enviados para o fornecedor o original e o duplicado. A regularização da 

devolução pelo fornecedor pode ser efetuada pela emissão de uma Nota de Crédito relativa ao 

produto, ou pela troca do produto por outro semelhante, mas em conformidade, ou por outro produto 

distinto. Os produtos podem ser ainda enviados para quebras quando a devolução não é aceite pelo 

fornecedor, nestas situações, o produto será posteriormente destruído. 

Ao longo do meu estágio pude assistir e participar tanto no controlo de prazos de validade 

como no processo de devolução de produtos. A maioria das devoluções foi devida a erros no pedido, 

por desistência de aquisição do produto pelo utente. 

3. Dispensa de produtos na farmácia 

A dispensa de medicamentos corresponde ao expoente máximo da atividade farmacêutica 

numa farmácia. De facto, o objetivo central de uma farmácia é fornecer medicamentos aos utentes, 

de modo a proporcionar uma melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população. A 

dispensa de medicamentos deve ser sempre acompanhada por informações relevantes quanto à 

toma do medicamento, uma vez que o farmacêutico é o último contacto que o utente tem com um 

profissional de saúde antes de adquirir o medicamento. Assim, o farmacêutico deve ter uma 

intervenção ativa e promover o uso racional do medicamento aquando a sua dispensa. 

Por definição, o medicamento corresponde a toda a substância ou composição de 

substâncias com propriedades curativas ou preventivas de doenças, bem como dos seus sintomas. 

Esta definição aplica-se tanto a medicamentos para uso humano como para uso animal [4, 5]. Logo, 

todos os medicamentos pretendem promover a saúde de quem os toma e, muitas vezes, de quem 

os rodeia. Neste sentido, os medicamentos de uso humano são divididos relativamente à sua 
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dispensa ao público em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), de acordo com a obrigatoriedade de apresentação de uma 

prescrição médica [5]. 

No meu estágio, a dispensa de medicamento e respetivo aconselhamento farmacêutico foi 

a atividade mais desafiante e recompensadora. Cada um dos inúmeros atendimentos que fiz foi 

único, enriquecedor e possibilitou a minha contínua evolução como farmacêutica.  

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os medicamentos são classificados como MSRM quando: a) podem constituir um risco, 

direto ou indireto, para a saúde do doente, se utilizados indevidamente; b) contêm substâncias, ou 

preparações à base dessas substâncias, que seja necessário aprofundar a sua atividade ou reações 

adversas; c) a via de administração seja parentérica. A dispensa de MSRM exige a apresentação 

de uma receita médica válida, prescrita por um profissional de saúde habilitado [5].  

3.2. Prescrição e validação da 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 médico dentista ou por um odontologista, um ou 

mais medicamentos determinados” [5]. Atualmente, existem os seguintes tipos de prescrições 

médicas: receita médica manual, receita médica eletrónica em papel (materializada) e receita 

médica eletrónica sem papel (desmaterializada).  

As receitas preenchidas manualmente apenas podem ser utilizadas em situações 

excecionais, devido a um dos seguintes motivos: falência do sistema informático; inadaptação 

fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem 

Profissional; prescrição ao domicílio; outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por 

mês [6]. As receitas manuais só são consideradas como válidas se tiverem os dados relativos ao 

prescritor, a respetiva vinheta colada no local próprio, e se estiverem devidamente assinadas e 

datadas, tendo a receita de estar dentro da validade (30 dias). Além do mais, estas receitas não 

podem estar rasuradas nem conter caligrafias diferentes. As receitas manuais não são renováveis, 

ou seja, não é permitida mais do que uma via da receita [7].  

As receitas eletrónicas correspondem a prescrições efetuadas por meios eletrónicos e 

podem ser divididas em receitas materializadas (quando há a sua impressão) e receitas 

desmaterializadas (quando é apenas acessível e interpretável através de um equipamento 

eletrónico) [6]. As receitas materializadas podem ainda ser classificadas como renováveis, quando 

se destinam a tratamentos continuados, podendo ter até três vias (devendo ter inscrita a indicação 

“1ª via”, “2ª via” ou “3ª via”), ou não renováveis, quando se destinam a tratamentos curtos [6, 7]. 

Cada via tem validade de 6 meses [6]. Relativamente às receitas desmaterializadas, o Ministério da 

Saúde declarou no Despacho n.º 2935-B/2016, de 24 de fevereiro, como “obrigatória a prescrição 

exclusiva através de receita eletrónica desmaterializada” a partir do dia 1 de abril de 2016 [8]. Estas 

receitas podem ser enviadas para o telemóvel ou para o e-mail do utente, e contêm as seguintes 

informações: número da receita, código de dispensa, código de direito de opção e informação sobre 

como aceder à guia de tratamento online através do site do Serviço Nacional de Saúde (SNS).  
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A implementação da exclusividade das prescrições médicas através de receitas 

desmaterializados apresenta várias vantagens relativamente às demais receitas. Por um lado, 

permitem aumentar a segurança no ato de prescrição e dispensa de medicamentos, com diminuição 

de erros associados à dispensa; conferem uma maior autenticidade à prescrição médica, permitindo 

o combate à fraude; e facilitam a comunicação entre os profissionais de saúde [8]. Por outro lado, 

as receitas desmaterializadas, facilitam ainda o processo de obtenção dos medicamentos pelos 

utentes, uma vez que medicamentos de uma mesma receita podem ser dispensados à medida que 

o utente necessita, contrariamente à receita manual e materializada. Por fim, as receitas 

desmaterializadas permitem ainda prescrever um maior número de medicamentos por receita. 

Efetivamente, a quantidade de medicamentos que pode ser prescrita varia com o tipo de receita, 

pois, no caso da receita manual e da receita materializada podem ser prescritos, no máximo, quatro 

medicamentos ou produtos de saúde distintos, não podendo o número total de embalagens de cada 

medicamento prescrito ser superior a dois, nem o total de quatro embalagens [6]. Já no caso da 

receita desmaterializada, pode haver várias linhas de prescrição com medicamentos ou produtos de 

saúde distintos, sendo que cada linha só poderá ter, no máximo, duas embalagens de cada produto, 

podendo ter um máximo de seis no caso de tratamentos prolongados [6]. Apesar de todas as 

vantagens apresentadas, as receitas desmaterializadas estão condicionadas pela funcionalidade do 

sistema informático, logo, no caso de falência informática, a dispensa de medicamentos fica 

condicionada, uma vez que a medicação não pode ser dispensada de modo manual, podendo esta 

situação ser grave no caso de utentes que necessitam de medicação urgente. 

As receitas eletrónicas só são consideradas válidas se incluírem: o número da receita; o 

local de prescrição ou respetivo código; a identificação do médico prescritor; dados do utente (nome, 

número de utente do SNS, e referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos, 

se aplicável); entidade financeira responsável pela comparticipação da receita e respetivo número 

de beneficiário, quando aplicável; comparticipações especiais, quando o utente está abrangido por 

um regime especial de comparticipação de medicamento em função da sua patologia, sendo 

obrigatória a indicação do despacho relativo ao regime especial; assinatura do médico prescritor; 

data de prescrição; validade; e identificação do medicamento por denominação comum internacional 

(DCI) da substância ativa, com indicação da forma farmacêutica, dosagem, dimensão da 

embalagem, a quantidade de embalagens e a posologia [6, 7]. Há, no entanto, exceções a esta 

regra, alguns medicamentos podem ser prescritos segundo a sua designação comercial caso haja 

uma justificação técnica ou caso sejam medicamentos com substância ativa sem similar, ou para o 

qual ainda não existe no mercado medicamento genérico similar comparticipado. As situações de 

justificação técnica são devidas a: a) Margem ou índice terapêutico estreito (por exemplo 

medicamentos que contêm digoxina como substância ativa); b) reação adversa prévia, tendo esta 

situação necessariamente ter sido reportada ao Infarmed; c) continuidade de tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias [7]. 

Durante o meu estágio pude dispensar medicamentos prescritos através dos três tipos de 

receitas médicas descritas, havendo um claro predomínio das receitas desmaterializadas, tal como 
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seria de esperar. As receitas manuais que dispensei estavam todas devidamente assinaladas com 

uma das exceções que, segundo a legislação, permite a prescrição manual. 

3.3. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes  

Os medicamentos classificados como psicotrópicos ou estupefacientes estão listados no 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro [9]. Esta classe de medicamentos necessita de uma 

legislação própria uma vez que têm uma margem de segurança estreita e são suscetíveis de causar 

dependência devido ao seu consumo abusivo. O tapentadol e a buprenorfina são alguns exemplos 

de substâncias ativas pertencentes a esta classe de medicamentos. 

Os medicamentos estupefacientes ou psicotrópicas têm de ser prescritos isoladamente, ou 

seja, a sua receita médica não pode conter a prescrição de outros medicamentos. Aquando a 

dispensa destes medicamentos, é necessário preencher informaticamente (o Sifarma 2000® abre 

automaticamente um formulário para registo) os dados relativos ao utente a quem o medicamento 

se destina e relativos ao adquirente do medicamento, caso se aplique, sendo estes os seguintes: 

nome, morada, data de nascimento, número e validade do bilhete de identidade/cartão de 

cidadão/carta de condução ou do passaporte, no caso de estrangeiros [7]. Neste formulário é 

também necessário indicar o número da receita, o nome do médico prescritor e a identificação do 

medicamento dispensado [7]. É necessário a apresentação do cartão de cidadão, ou outro 

documento identificativo, do adquirente. No final da dispensa, é impresso um documento que 

comprova a dispensa efetuada, e que deve ser anexado à cópia da receita, permanecendo 

arquivados na farmácia durante 3 anos [7]. As cópias das receitas manuais contendo medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes, bem como o seu registo de saída, devem ser enviadas para o 

Infarmed até ao dia oito do mês seguinte à dispensa. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de dispensar receitas contento medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes, bem como realizar todo o procedimento burocrático que este tipo 

de dispensa exige, apercebendo-me da importância que este controlo possui. 

3.4. Sistemas de comparticipação 

No sistema de saúde português coexistem três sistemas: o SNS, os subsistemas de saúde 

(regimes de seguro social de saúde especiais para determinadas profissões) e os seguros de saúde 

privados [10]. O SNS é um sistema universal, eficiente e que garante a melhoria da saúde da 

população, de modo a que os cidadãos possam usufruir do seu direito à saúde [11]. De facto, o SNS 

comparticipa alguns medicamentos de modo a promover uma maior equidade no valor dos 

medicamentos dispensados. Ora, tendo em conta estes objetivos é necessário que as despesas 

com medicamentos seja racionalizada e eficiente [11]. Neste sentido, os medicamentos podem ser 

comparticipados através de um regime geral ou de um regime especial. No regime geral de 

comparticipação, o Estado comparticipa uma determinada percentagem do PVP dos medicamentos, 

que é definida de acordo com quatro escalões: a) Escalão A – 90%; b) Escalão B – 69%; c) Escalão 

C – 37%; d) Escalão D – 15% [12]. Estes escalões são relativos ao grupo e subgrupo 

farmacoterapêutico do medicamento, descritos na Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho [13]. 

Relativamente ao regime especial de comparticipação, aplica-se a pensionistas cujo rendimento 
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total não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional, sendo o valor de comparticipação do Estado 

acrescido de 5% nos medicamentos do escalão A, e acrescido de 15% no caso dos escalões B, C 

e D. Este regime só pode ser aplicado se estiver corretamente identificado na receita médica através 

da letra “R” [11].  

Há ainda regimes excecionais de comparticipação que se aplicam a medicamentos 

utilizados no tratamento de determinadas patologias, como a doença de Alzheimer, a psoríase, a 

dor oncológica e a paramiloidose. Para que estes regimes de comparticipação sejam válidos, o 

médico prescritor tem de indicar na receita médica o despacho ou a portaria relativo à patologia em 

questão [14]. Também os dispositivos médicos utilizados em determinadas patologias têm regimes 

de comparticipação específicos, sendo as agulhas, lancetas e tiras de teste utilizadas na diabetes 

um exemplo [15]. Durante o meu estágio pude assistir à publicação, no dia 3 de março de 2017, de 

uma portaria relativa à comparticipação em 100% dos dispositivos médicos para doentes 

ostomizados (como sacos de ostomia) ou com incontinência ou retenção urinária [16]. 

Por fim, existem ainda subsistemas de saúde que permitem aos seus utentes beneficiar de 

uma comparticipação adicional à conferida pelo SNS. Alguns exemplos desses subsistemas de 

saúde são: Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS) dos sindicatos de bancários do norte e 

centro, EDP-Sãvida®, Assistência na Doença aos Militares, entre outros. 

No meu estágio, tive a oportunidade de dispensar medicamentos a utentes que 

beneficiavam dos vários sistemas de comparticipação anteriormente descritos, verificando a 

diversidade de sistemas de comparticipação existentes além do SNS. 

3.5. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

Os MNSRM são medicamentos cuja aquisição não requer a apresentação de receita 

médica, havendo uma panóplia de produtos com caraterísticas diferentes que podem ser utilizados 

para diversas indicações terapêuticas relativas a transtornos menores. De facto, muitos são os 

utentes que se dirigem à farmácia para resolução de problemas de saúde mais ligeiros, denotando-

se que o tipo de produtos mais procurados varia de acordo com a altura do ano, havendo, por 

exemplo, uma maior procura de MNSRM para gripes e constipações no Inverno, e de MNSRM para 

alergias na Primavera. O aconselhamento farmacêutico é fundamental em todas as situações de 

dispensa de MNSRM, devendo o farmacêutico questionar adequadamente o utente, de modo a 

perceber as suas necessidades e poder indicar o produto mais apropriado à situação e/ou 

aconselhar o utente sobre Medidas Não Farmacológicas (MNF). A dispensa do produto deve ser 

sempre acompanhada por informações relevantes quanto à sua toma, como a posologia e a duração 

do tratamento, promovendo-se desde modo o uso racional dos medicamentos.  

Ao longo do meu estágio foram inúmeras as ocasiões em que os utentes solicitaram o meu 

aconselhamento, tendo talvez sido este o aspeto em que mais evolui ao longo do meu estágio e que 

mais me desafiou, uma vez que exigiu que estudasse os mais diversos assuntos e estivesse em 

contante atualização. Assim, pude aconselhar os utentes relativamente a vários produtos e 

transtornos de saúde menores, tais como gripes e constipações, alergias, pernas cansadas, herpes 

labial, micoses, transtornos menores de sono e perturbações digestivas. 
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3.6. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são definidos no Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho como 

“qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente 

ou em combinação (…) cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por 

meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos”, sendo importantes ferramentas de saúde 

utilizadas na prevenção, diagnóstico, tratamento e atenuação de doenças [17]. Na FA, há uma 

grande diversidade de dispositivos médicos, sendo as lancetas e tiras para controlo da glicemia dos 

mais procurados, devido à elevada prevalência de doentes diabéticos. Outros dispositivos médicos 

também muito comercializados são os pensos, gazes e compressas, seringas sem agulha, frascos 

para colheita de urina e pensos para a incontinência urinária. Durante o meu estágio pude ainda 

verificar a existência de um grande interesse e procura por meias de descanso e compressão. 

3.7. Medicamentos de uso veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário são descritos pelo Decreto-Lei n.º 314/2009, de 28 de 

outubro como “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa 

ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário 

ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar 

funções fisiológicas.” [18]. Os medicamentos de uso veterinário mais comercializados e procurados 

na FA durante o meu estágio foram os antiparasitários externos e internos. 

3.8. Medicamentos à base de plantas 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os medicamentos à base de plantas 

são definidos como qualquer medicamento em que a(s) substância(s) ativa(s) derive(m) de uma 

planta ou de uma mistura de plantas [5]. Estes medicamentos podem apresentar-se na forma de 

cápsulas, comprimidos e infusões. Na FA há diversos produtos à base de plantas com finalidades 

variadas. No meu estágio, os produtos para emagrecimento, perturbações de sono e perturbações 

digestivas foram os mais procurados. 

3.9. Produtos de puericultura 

Os produtos de puericultura destinam-se a promover o bem-estar e a saúde dos bebés e 

crianças nos seus primeiros anos de vida. Na FA existe uma secção dedicada à puericultura que 

inclui biberões, tetinas, chupetas, papas e leites, artigos de higiene, fraldas e brinquedos. Durante 

o meu estágio tive a oportunidade de aumentar os meus conhecimentos sobre produtos de 

puericultura, sendo este um tema sobre o qual não tinha muita formação e que era quase 

desconhecido para mim. Efetivamente, quando cheguei à FA surpreendeu-me a quantidade e 

variedade de produtos de puericultura que encontrei, bem como a especificidade de cada produto 

para determinadas situações (por exemplo haver tetinas adequadas para biberões de leite e de água 

e para idades diferentes). 
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3.10. Produtos dietéticos e para alimentação especial  

Os géneros alimentícios são descritos no Decreto-Lei nº 74/2010, de 2 de Junho, como 

“destinados a uma alimentação especial são aqueles que, devido à sua composição especial ou a 

processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, 

mostrando-se adequados às necessidades nutricionais especiais de determinadas categorias de 

pessoas” [19]. Durante o meu estágio na FA notei que os produtos para alimentação especial são 

muito requisitados, tendo tido a oportunidade de aconselhar estes produtos em situações de 

carências nutricionais e em casos em que o utente estava num regime alimentar especial de 

preparação para colonoscopia. De facto, a formação que tive sobre os produtos Resource® da 

Nestlé® foi particularmente útil nesta situação específica. Na FA há também uma grande variedade 

e procura de suplementos alimentares para a fadiga física e intelectual. 

3.11. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Os produtos cosméticos e de higiene corporal são muito procurados nas farmácias e 

representam uma fonte económica importante. Efetivamente, há uma preocupação crescente com 

os cuidados com a pele e com o bem-estar corporal. Além do mais, os produtos comercializados 

nas farmácias são frequentemente preferidos pelos utentes devido à sua qualidade e ao 

aconselhamento personalizado a que têm acesso. Assim, segundo a legislação em vigor, os 

produtos cosméticos são descritos como “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em 

contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, 

lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva 

ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom 

estado ou corrigir os odores corporais” [20]. A FA tem vários lineares de marcas diferentes, tendo 

cada marca várias gamas de produtos. Efetivamente, o elevado número de produtos existentes com 

caraterísticas e finalidades diferentes foi uma dificuldade com que me debati inicialmente, tendo o 

meu processo de aprendizagem de todos os produtos cosméticos e de higiene corporal presentes 

na FA decorrido ao longo de todo o estágio, e com o auxílio de formações e da consulta de catálogos 

das várias marcas. Os produtos mais procurados durante o meu estágio foram aqueles utilizados 

para cuidados de hidratação e limpeza da pele, cremes antirrugas e produtos para o tratamento da 

queda de cabelo. 

4. Preparação de medicamentos manipulados  

No passado, a preparação de Medicamentos Manipulados (MM) era uma atividade de 

destaque do farmacêutico, no entanto, ao longo dos anos foi perdendo relevância com o crescimento 

da indústria farmacêutica. Efetivamente, o volume de MM preparados nas farmácias reduziu, mas a 

sua produção continua, tanto para situações em que não existe um medicamento no mercado com 

os requisitos necessários para determinado tratamento, como para conseguir uma terapêutica 

individualizada e adequada ao doente. Neste sentido, os MM são medicamentos preparados de 

acordo com fórmulas magistrais (segundo receita médica prescrita para determinado doente) e 

oficinais (destinada a ser dispensada a vários doentes e preparada de acordo com as indicações de 
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uma farmacopeia ou de um formulário), sendo a sua preparação da responsabilidade do 

farmacêutico e da competência das farmácias ou serviços farmacêuticos hospitalares [21]. A maioria 

dos MM corresponde a fórmulas magistrais. 

Na FA a preparação de MM obedece às boas práticas a observar na preparação de MM em 

farmácia de oficina [21]. Efetivamente, existe um espaço apropriado para a preparação de MM, 

convenientemente iluminado e ventilado, e os equipamentos utilizados estão de acordo com as 

normas e são adequados à preparação de MM, sendo devidamente controlados e calibrados, bem 

como facilmente laváveis e desinfetáveis [21]. 

Segundo a legislação em vigor, deverá ser efetuado o registo de todos os MM preparados, 

de modo a garantir a rastreabilidade de cada MM. Este registo, ou ficha de preparação (Anexo 3), 

contém o nome do MM, a sua forma farmacêutica e o número de lote; as matérias-primas utilizadas 

(origem, lote e quantidade); o procedimento; o material utilizado; as condições de conservação; o 

prazo de validade e o cálculo do preço [21]. Tanto a ficha de preparação como a fotocópia da receita 

médica do MM devem ser arquivados durante pelo menos 3 anos. 

Após a preparação, os MM são acondicionados num recipiente adequado às suas 

caraterísticas e rotulados devidamente. O rótulo deverá incluir: nome do doente, fórmula da 

preparação, número de lote, prazo de validade, condições de conservação, instruções de utilização 

especiais (por exemplo “uso externo”), via de administração, posologia, identificação da farmácia e 

do diretor técnico [21]. 

O preço de cada MM é regulado pela Portaria nº 769/2004, de 1 de julho, e é calculado de 

acordo com a sua forma farmacêutica, a quantidade preparada, a sua composição e os materiais 

de acondicionamento primário. Ao valor das matérias-primas e dos materiais de embalagem é ainda 

acrescido o valor dos honorários, a soma destes três valores é multiplicada por 1,3 e é ainda 

acrescido o valor do IVA [22]. Os MM são comparticipados em 30% do seu preço se constarem no 

anexo do Despacho n.º 18694/2010, 18 de Novembro [23]. 

Apesar de na FA a produção de MM ocorrer em pequena escala, durante o meu estágio tive 

a oportunidade de preparar alguns, nomeadamente: álcool boricado saturado 60°, para o tratamento 

de otites; pomada de vaselina enxofrada a 10%, para o tratamento da sarna; uma pomada contendo 

carbamida e Diprosone® como base dermatológica (Anexo 4), para o tratamento de psoríase e 

pomada contendo ácido lático, carbamida e Dermovate® como base dermatológica, também para 

o tratamento de psoríase.  

5. Conferência de receituário e faturação 

O receituário e a faturação são processos que possibilitam à farmácia ser reembolsada com 

o valor da comparticipação dos medicamentos dispensados.  

A dispensa de MSRM prescritos através de receitas médicas manuais é terminada pela 

impressão do documento de faturação no verso da receita, onde consta: o organismo de 

comparticipação, o número da receita, o lote e a série a que a receita pertence, os medicamentos 

dispensados e as suas quantidades. Todos estes elementos têm de ser verificados com os dados 

presentes na receita, de modo a assegurar a conformidade da receita e que o medicamento 
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dispensado corresponde ao prescrito pelo médico. Este processo designa-se por conferência de 

receituário e é uma etapa fundamental, uma vez que em casos de receitas mal faturadas, o valor da 

comparticipação não é reembolsado à farmácia, o que significa prejuízo para a mesma. Este 

processo é realizado o mais cedo possível para que, caso sejam detetados erros, estes possam ser 

rapidamente resolvidos.  

Neste sentido, na FA, as receitas dispensadas são diariamente verificadas e organizadas 

de acordo com o organismo de comparticipação a que pertencem. Posteriormente, as receitas são 

organizadas de acordo com o lote a que pertencem, por ordem crescente do número de receita, 

sendo cada lote constituído por 30 receitas. Quando um lote está completo, e as receitas que o 

constituem foram devidamente verificadas e validadas, procede-se ao fecho do lote, sendo impresso 

um verbete identificativo do mesmo, que contém a identificação da farmácia, o número de lote, o 

organismo de comparticipação, a quantidade de receitas, o valor total, o valor pago pelo utente e o 

valor da comparticipação. Este verbete é assinado, carimbado e anexado ao lote correspondente. 

No fim de cada mês, é emitido um documento que resume a informação de todos os lotes relativos 

a cada organismo de comparticipação. Por fim, procede-se ao envio das receitas dispensadas, e 

respetiva documentação, referentes ao SNS para o Centro de Conferência de Faturas, até ao dia 

10 do mês seguinte. Quanto ao receituário referente às outras entidades de comparticipação, é 

enviado até ao dia 10 do mês seguinte para a ANF, que é responsável por reenviar este receituário 

para as respetivas entidades de comparticipação. O valor das comparticipações reembolsado é 

devolvido pelas entidades de comparticipação à ANF que, posteriormente, o transfere para a 

farmácia. 

Como já foi referido, a introdução da receita eletrónica permitiu diminuir a ocorrência de 

erros e aumentar a segurança aquando a dispensa de MSRM, facilitando o processo de conferência 

de receituário. Efetivamente, neste tipo de receitas a dispensa é efetuada através do CNP do 

medicamento prescrito, sendo apenas apresentados no Sifarma 2000® os medicamentos que 

correspondam a este CNP. Adicionalmente, no final do atendimento, o Sifarma 2000® permite 

verificar se os produtos dispensados correspondem efetivamente aos prescritos, pela introdução do 

CNP impresso na embalagem. Além do mais, as receitas desmaterializadas apresentam ainda a 

vantagem de não permitirem a dispensa dos produtos se a validade da receita já tiver expirado, 

além de que, como não necessitam de assinatura do médico prescritor, também não são possíveis 

erros relativos a este parâmetro. Por fim, este tipo de receitas permite simplificar o processo de 

receituário e faturação, uma vez que as receitas não ficam fisicamente na farmácia e podem ser 

enviadas para o Centro de Conferência de Faturas em formato eletrónico [24]. Por este motivo, no 

caso de utentes com organismos de comparticipação que não sejam o SNS, é necessário introduzir 

manualmente a entidade de comparticipação no software informático, sendo emitido um documento 

que deverá ser assinado pelo utente e ao qual a fotocópia do cartão de beneficiário deverá ser 

anexada, sendo posteriormente enviado para a ANF, que, por sua vez, reenvia para a respetiva 

entidade de comparticipação.  

Durante o meu estágio pude assistir ao processo de conferência de receituário e faturação. 

Além do mais, aquando a dispensa de MSRM, analisei sempre cuidadosamente todos os 
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componentes da receita, tendo especial atenção para a validade e a assinatura do médico prescritor, 

e se os produtos dispensados correspondiam de facto aos prescritos, evitando deste modo a 

ocorrência de erros.  

6. Outros serviços prestados na farmácia 

6.1. Determinação da pressão arterial 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal, estando valores 

de pressão arterial (PA) elevados associados a um maior risco de ocorrência de eventos 

cardiovasculares súbitos [25]. Neste sentido, o controlo da PA é um método preventivo eficaz no 

combate às doenças cardiovasculares, estando as farmácias numa posição privilegiada para 

monitorizar PA da população, devido à proximidade com a mesma e ao facto de terem as 

competências necessárias para determinar a PA e aconselhar o utente devidamente. Além do mais, 

por o ambiente ser mais “familiar” numa farmácia, o erro sistemático do efeito da “bata branca”, que 

ocorre frequentemente nos hospitais é minimizado [25]. Segundo a Norma nº 020/2011 da Direção-

Geral da Saúde, para que os valores determinados sejam os mais corretos possíveis, o utente deve 

permanecer em repouso aproximadamente 5 minutos antes de efetuar a medição da PA, 

principalmente se este estiver cansado. É também importante alertar o utente que não deverá falar 

durante a medição, pois tal poderá alterar os resultados. De modo a que a determinação da PA seja 

mais precisa, devem ser efetuadas duas medições com distanciamento de aproximadamente 2 

minutos, podem ser necessárias medições adicionais caso as anteriores sejam muito diferentes [26]. 

Na FA, a determinação da PA pode ser efetuada de modo manual ou de modo automático. 

O método manual é efetuado pelo farmacêutico com um dispositivo osciloscópico de braço ou um 

esfigmomanómetro aneroide, dependendo da preferência do utente. No método automático, o 

utente apenas tem de se sentar e colocar o braço na braceira e aguardar que a medição termine, 

sendo emitido um papel com o registo da PA no final. De acordo com os valores determinados, e 

dependendo da situação em questão, o farmacêutico deve aconselhar MNF (como a prática de 

exercício físico e diminuição da ingestão de sal) para a manutenção da PA (caso esta se encontre 

dentro do intervalo normal) ou diminuição da mesma. Ao longo do meu estágio, determinei a PA a 

inúmeros utentes, tendo sido uma atividade que me agradou bastante, pois pude aplicar os meus 

conhecimentos no aconselhamento de MNF, bem como no esclarecimento de algumas dúvidas que 

por vezes o utente tinha. 

6.2. Determinação de parâmetros bioquímicos 

6.2.1. Determinação da glicemia capilar  

A incidência e prevalência do número de casos de diabetes mellitus em Portugal tem vindo 

a aumentar, bem como as complicações associadas à doença [27]. Neste sentido, é relevante a 

monitorização da glicemia capilar através de métodos rápidos nas farmácias. 

Na FA, a determinação da glicemia é efetuada utilizando uma porção de sangue capilar 

recolhida do utente através de uma punção de lanceta, sendo utilizado um dispositivo automático 
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para determinar o resultado. De acordo com a Norma nº 002/2011 da Direção-Geral de Saúde, o 

diagnóstico de diabetes é estabelecido quando o valor de glicemia é superior a 126mg/dL em jejum 

[28]. No entanto, é importante ressalvar, que o diagnóstico deverá ser feito com base em mais do 

que um valor anormal, no caso de haver ausência de sintomas típicos da doença. O papel do 

farmacêutico na monitorização dos valores de glicemia inclui o aconselhamento de MNF (como a 

prática de exercício físico e o cuidado com a alimentação) aos utentes, sendo muitas vezes preciso 

relembrar a utentes já diagnosticados os cuidados que deverão ter. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de determinar a glicemia capilar em várias 

ocasiões. Uma situação mais marcante que experienciei, foi a de uma utente que durante uma 

semana foi diariamente determinar a glicemia uma vez que o médico lhe prescrevera medicamentos 

antidiabéticos com base num único valor de glicemia em jejum e que estava entre 110 e 126 mg/dl. 

Segundo a norma da Direção-Geral da Saúde, valores de glicemia neste intervalo podem significar 

anomalia da glicemia em jejum [28]. Ora, não conformada com o diagnóstico do médico, a utente 

efetuou o registo dos valores de glicemia durante uma semana, tendo os valores sido abaixo do 

valor estipulado para o diagnóstico de diabetes. Como farmacêutica, aconselhei MNF à senhora, 

tais como diminuir a ingestão de hidratos de carbono, aumentar a ingestão de fruta e vegetais, fazer 

uma caminhada durante pelo menos 30 minutos todos os dias, e alertei-a ainda para a necessidade 

de voltar a consultar o seu médico de modo a esclarecer o diagnóstico e a terapêutica 

medicamentosa. 

6.2.2. Determinação do perfil lipídico  

As dislipidemias são doenças resultantes de alterações metabólicas lipídicas, e estão 

associados a um maior risco de ocorrência de eventos cardiovasculares, sendo atualmente uma 

problemática em Portugal por afetar grande parte da população. Neste sentido, a determinação dos 

parâmetros do perfil lipídico é fundamental para que os indivíduos com dislipidemia possam ser 

devidamente alertados, aconselhados e acompanhados. 

Na FA os utentes podem fazer a determinação dos parâmetros do perfil lipídico, que inclui 

triglicerídeos, colesterol total, colesterol HDL e colesterol LDL, através de uma única punção de 

sangue capilar. Há ainda a possibilidade de determinar apenas o colesterol total ou apenas os 

triglicerídeos. A determinação dos níveis de triglicerídeos exige jejum de 12 horas. 

Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de determinar o colesterol em vários utentes, 

tendo na maioria das vezes os valores sido superiores ao limite recomendado. Neste sentido, 

procurei sempre aconselhar e sensibilizar os utentes para a adoção de um estilo de vida saudável, 

que inclui uma alimentação equilibrada pobre em gorduras e rica em fruta e vegetais, bem como a 

prática de exercício físico.  

6.2.3. Determinação do Antigénio Específico da Próstata (PSA) 

Na FA é também realizada a determinação do Antigénio Específico Prostático (PSA). O PSA 

é uma glicoproteína produzida pela próstata que pode ser utilizada como marcador tumoral no 

diagnóstico e na monitorização de cancro da próstata, uma vez que os seus valores estão alterados 

nesta doença. No entanto, como este marcador tem baixa especificidade e sensibilidade, valores 
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elevados de PSA podem surgir em várias situações, tais como Hipertrofia Benigna da Próstata ou 

após um exame de toque rectal. O valor do PSA deverá ser inferior a 4 ng/ml. Quando os valores 

determinados são superiores ao limite estabelecido, o utente deve ser sempre encaminhado para 

um médico, de modo a que a situação possa ser melhor analisada e mais exames realizados. 

7. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem como finalidade gerir os 

resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso, e que resultou da colaboração entre 

a indústria farmacêutica, os distribuidores grossistas e as farmácias [29]. Efetivamente, a criação 

deste sistema de gestão de resíduos de medicamentos promove a proteção ambiental e da saúde 

pública, uma vez que permite a recolha e tratamento seguros, impedindo a mistura com resíduos 

urbanos [29]. Neste sentido, na FA existe um contentor da VALORMED onde são depositados os 

medicamentos fora de uso entregues pelos utentes. Quando este contentor enche, é devidamente 

fechado e é preenchido um impresso com o nome da farmácia, o peso do contentor, a data de 

recolha e assinatura do responsável pelo fecho do contentor. Estes contentores são recolhidos pelos 

armazenistas e, posteriormente, são enviados para reciclagem e incineração. Ao longo de todo o 

meu estágio presenciei à entrega de volumes elevados de medicamentos para a VALORMED, o 

que evidencia a preocupação dos utentes em reduzir o desperdício e cuidar do ambiente. Além 

disso, procurei sensibilizar os utentes para as boas práticas ambientais [30]. Efetivamente, o 

farmacêutico deve promover junto dos utentes a necessidade de reciclar resíduos de embalagens 

vazias e medicamentos que já não são utilizados ou cujo prazo já tenha expirado, entregando-os na 

farmácia, e deve também alertar que estes não deverão ser rejeitados no lixo comum nem na 

canalização [30]. 

8. Marketing farmacêutico 

Atualmente, devido à competitividade do mercado, o marketing é fundamental para 

aumentar a rentabilidade de uma farmácia. Assim, há várias estratégias que podem ser utilizadas 

numa farmácia para assegurar a satisfação do cliente e promover a sua fidelização à farmácia. Para 

tal, é essencial conhecer os clientes e saber como corresponder às suas necessidades e 

expetativas, bem como dar visibilidade à farmácia e aos seus produtos. Neste sentido, a FA dispõe 

de uma página na rede social Facebook, que permite uma maior aproximação à população e uma 

mais rápida e acessível divulgação da farmácia e de promoções que estejam a decorrer. Desde o 

início do meu estágio que me foi concedida liberdade para propor ideias de assuntos a incluir no 

Facebook. 

A FA é aderente do cartão das Farmácias Portuguesas, sendo esta uma mais valia e uma 

estratégia de marketing farmacêutico bem conseguida. Este cartão funciona através de um sistema 

de pontos em que o cliente vai acumulando pontos por cada compra que faça, dependendo do tipo 

de produto (produtos de saúde e bem-estar ou MNSRM) são atribuídos diferentes números de 

pontos. Os pontos acumulados podem ser rebatidos em produtos já definidos, ou numa compra na 

farmácia. Deste modo, o cartão das Farmácias Portuguesas apresenta claramente vantagens tanto 
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para o utente como para a farmácia. Efetivamente, este cartão permite fidelizar clientes e estimular 

o aumento do consumo de produtos farmacêuticos. Assim, ao longo do meu estágio fiz sempre 

questão de questionar o utente se possuía cartão das farmácias, esclarecendo o que era, qual a 

sua utilidade e as vantagens, sempre que o utente desconhecia a sua existência ou funcionamento. 

Deste modo, tive a oportunidade de aderir novos membros ao cartão saúda.  

9. Formação complementar e atividades desenvolvidas no estágio 

O conhecimento científico e o mercado estão em constante evolução e alteração, sendo um 

dever do farmacêutico manter-se sempre atualizado. Para tal, são fundamentais as formações 

organizadas por diversas entidades. Estas formações são também ideais para aprofundar o 

conhecimento sobre os produtos comercializados na farmácia. Ao longo do meu estágio, tive a 

oportunidade de participar em várias formações que se revelaram uma mais-valia e que 

possibilitaram uma melhoraria relevante da minha prestação no atendimento ao público e no 

aconselhamento farmacêutico. Assim, tive o privilégio de participar em formações das seguintes 

marcas: Laboratoires Dermatologiques d’Uriage®, La Roche Posay®, GSK®, Pharma Nord® e Nestlé® 

(Anexo 5). Assisti ainda a ações de formação mais pequenas na farmácia, realizadas pelo delegado 

de informação médica representante de determinado laboratório. Estas formações tiveram por 

objetivo apresentar os seus produtos e esclarecer dúvidas em relação aos mesmos.  

Os farmacêuticos, como profissionais de saúde com uma posição privilegiada junto da 

população, devem promover a saúde e divulgar eventos relevantes relacionados com a mesma. 

Neste sentido, de modo a assinalar dias comemorativos, elaborei ao longo do meu estágio 

publicações alusivas ao dia comemorativo em questão para publicar no Facebook. Assim, no dia 31 

de março de 2017 celebrou-se o Dia Nacional do Doente com AVC, para o qual elaborei um poster 

(Anexo 6) que alertava para o facto de o Acidente Vascular Cerebral (AVC) ser uma problemática 

com elevada relevância em Portugal. No dia 7 de abril de 2017 foi celebrado o Dia Mundial da 

Saúde, para o qual elaborei uma imagem (Anexo 7) para publicar no Facebook em que pretendi 

transmitir a importância que a saúde tem e a responsabilidade que temos em preservar a nossa 

saúde, bem como a dos outros, havendo rotinas básicas que podem ser adotadas de modo a 

promover a saúde, tal como ter uma alimentação equilibrada e praticar exercício físico. Este ano, no 

dia 11 de abril de 2017, assinalaram-se 200 anos desde que a Doença de Parkinson foi pela primeira 

vez descrita por James Parkinson. Neste sentido, elaborei uma imagem (Anexo 8) para publicar no 

Facebook em que pretendi alertar a população para a realidade vivida pelos doentes com Doença 

de Parkinson, que diariamente têm de lutar por manter a sua qualidade de vida. Acrescentei ainda 

o esboço de uma tulipa vermelha, denominada de tulipa Dr. James Parkinson uma vez que esta 

simboliza a luta contra a Doença de Parkinson. No dia 8 de julho de 2017 comemorou-se o Dia 

Mundial da Alergia. Neste sentido, elaborei uma imagem (Anexo 9) para publicar no Facebook em 

que destaquei o facto de um terço da população Europeia sofrer de alergias, podendo estas ser de 

inúmeros tipos (por exemplo alimentar e respiratória). 
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PARTE B – TEMAS DESENVOLVIDOS NA FARMÁCIA 

1. Perturbações digestivas: azia e dispepsia 

1.1. Motivação e objetivo 

O tema perturbações digestivas surgiu devido ao contacto frequente que tive ao longo do 

meu estágio com utentes com problemas digestivos, dos quais a azia e a dispepsia eram dos mais 

frequentes, e com utentes medicados cronicamente com medicamentos indicados para 

perturbações gástricas, como os inibidores da bomba de protões (IBPs). Efetivamente, durante o 

meu estágio na FA, foram vários os utentes, de ambos os sexos e de um intervalo de idades muito 

variado, que procuraram aconselhamento e indicação farmacêutica de MNSRM para a azia e a 

dispepsia. Além disso, durante o meu estágio, o Infarmed iniciou uma campanha de sensibilização 

relativa ao uso racional de IBPs, devido aos riscos que estes podem ter. Esta campanha despertou 

a minha curiosidade sobre o tema, uma vez que, efetivamente, o número de IBPs dispensados 

diariamente é bastante elevado. 

Assim, os meus objetivos ao debater este tema foram: avaliar a prevalência de azia e 

dispepsia, averiguar a terapia farmacológica mais frequente relativa a estas duas perturbações 

digestivas e identificar possíveis erros na utilização da terapêutica farmacológica. 

1.2. Contextualização: perturbações digestivas 

As perturbações digestivas ocorrem quando existe uma alteração no normal funcionamento 

do sistema digestivo, podendo ocorrer em qualquer zona deste sistema [31]. Algumas das 

perturbações mais comuns são as seguintes: azia, dispepsia, náuseas, vómitos, flatulência, diarreia 

e obstipação. Estima-se que pelo menos 20% da população tenha sintomas crónicos associados a 

perturbações digestivas, não havendo uma causa orgânica (sem evidência de alterações estruturais 

ou metabólicas) na maioria dos casos, ou seja, são perturbações digestivas funcionais [32].  

Neste relatório, a azia e a dispepsia serão as perturbações digestivas abordadas. Estas são 

duas perturbações digestivas que muitas vezes coexistem, estando a sua prevalência, segundo um 

estudo, entre 25 e 40% da população, com tendência para aumentar [32, 33]. Ambas as 

perturbações digestivas têm impacto na qualidade de vida (afetando o sono, a alimentação e os 

hábitos sociais, e gerando ansiedade), o que leva várias pessoas a procurar ajuda nas farmácias 

[33]. Assim, o farmacêutico tem um papel fundamental no aconselhamento, na indicação de MNSRM 

e MNF, e no encaminhamento para um médico, quando necessário. 

1.3. Azia 

A azia (ou pirose) corresponde a uma sensação de ardor ou queimadura na zona do peito, 

que pode irradiar na direção do pescoço e ser acompanhada por um sabor azedo na garganta ou 

na boca. A azia surge normalmente num período pós-prandial (geralmente menos de uma hora após 

refeição) e agrava na posição inclinada para a frente ou deitada [34]. A azia ocorre quando existe 

um refluxo anormal do conteúdo gástrico, que se movimenta do estômago até ao esófago sendo 
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uma das suas causas a contração incompleta do esfíncter esofágico inferior, com consequente 

possibilidade de subida do conteúdo gástrico [35]. 

Esta perturbação digestiva é o sintoma mais comum da doença do refluxo gastroesofágico, 

em que existe ulceração ou lesão da mucosa do esófago causada pelo refluxo ácido. Esta patologia 

aplica-se apenas a uma minoria dos casos de azia. Efetivamente, a azia pode ser desencadeada 

por vários fatores, nomeadamente por alguns alimentos que promovem o aumenta da acidez do 

estômago (como o álcool, citrinos e tomate), que têm digestão lenta (como alimentos ricos em 

gordura) ou que relaxam o esfíncter (como alimentos muito condimentados, chocolate e café); 

tabaco; stress; excesso de peso; hérnia do hiato; gravidez e alguns medicamentos (como o ácido 

acetilsalicílico e o ibuprofeno) [31, 35, 36]. 

O diagnóstico de azia tem por base uma avaliação clínica e deve incluir a deteção de 

sintomas de alarme (como disfagia, sangramento gastrointestinal, vómitos recorrentes e perda de 

peso repentina e não intencional), uma vez que podem ser indicativos de patologias graves que 

requerem uma ação médica urgente [37]. Efetivamente, só na presença de sinais alarmantes, em 

casos de falência do tratamento farmacológico, ou de persistência dos episódios de azia, é que o 

diagnóstico envolve exames médicos invasivos, como a endoscopia e a pHmetria [35]. A endoscopia 

digestiva alta permite avaliar a morfologia do esófago, estômago e duodeno. É essencial para 

deteção de lesões ou anomalias ao nível da mucosa do esófago (que permite aferir relativamente a 

casos de doença do refluxo gastroesofágico), bem como para avaliar a existências de complicações 

associadas ao refluxo ácido, tais como esofagite, esófago de Barret e cancro do esófago [35]. 

Relativamente à pHmetria, refere-se à monitorização do pH do esófago durante determinado 

período de tempo (geralmente de 24 horas). Este método permite avaliar a exposição da parede do 

esófago ao conteúdo ácido do estômago e determinar a relação temporal entre os sintomas e a 

ocorrência do refluxo ácido [31, 35]. 

1.4. Dispepsia 

A dispepsia caracteriza-se por um conjunto de sintomas que incluem a sensação de dor ou 

ardor epigástrico (entre a extremidade inferior do esterno e o umbigo) e a sensação de saciedade 

precoce ou por enfartamento pós-prandial, que resultam da dificuldade de digestão. Podem também 

ocorrer náuseas, inchaço, azia e vómitos [34, 38]. 

Esta perturbação digestiva pode ter diferentes etiologias, sendo as quatro causas mais 

frequentes as seguintes: doença do refluxo gastroesofágico, úlcera péptica (representa cerca de 

10% das causas de dispepsia e pode ser devida à infeção por Helicobacter pylori ou induzida por 

medicamentos (como Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) ou ácido acetilsalicílico), doença 

maligna (no estômago ou esófago) e dispepsia funcional. Outras causas, menos frequentes, 

incluem: pancreatite, cancro no pâncreas, colelitíase e colecistite, bem como determinados 

medicamentos (como AINEs, ácido acetilsalicílico e bifosfonatos). Determinados estilos de vida 

podem também exacerbar os sintomas dispépticos, nomeadamente, a obesidade, o tabaco, o álcool, 

a ingestão de alimentos com elevado teor em gordura e o stress [33, 38].  

A dispepsia funcional é definida como a presença dos sintomas caraterísticos da dispepsia, 

mas na ausência aparente de uma doença subjacente, e é a causa mais comum de dispepsia, 
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representando aproximadamente metade dos casos [33, 38, 39]. Esta perturbação digestiva é 

geralmente de longa duração, podendo haver períodos de remissão [38]. 

A fisiopatologia da dispepsia funcional ainda não é clara, podendo esta estar relacionada 

com perturbações na motilidade intestinal, esvaziamento gástrico retardado, infeção por H. pylori, 

hipersensibilidade visceral à secreção de ácido no estômago e fatores psicológicos (como a 

ansiedade) [38, 40]. 

O diagnóstico de dispepsia envolve uma avaliação clínica inicial em que deve ser detetada 

a existência de sintomas que possam indicar patologias graves, nomeadamente perda de peso não 

intencional e repentina, vómitos recorrentes, disfagia e sangramento gastrointestinal [38, 39]. O 

diagnóstico pode ainda ser feito através de exames físicos, tais como: análises sanguíneas, úteis 

em casos de suspeita de doença hepatobiliar ou pancreática; testes não invasivos para deteção de 

H. pylori, como por exemplo o teste respiratório com ureia marcada com 13C; e endoscopia, sendo 

este um método invasivo e dispendioso, e por isso apenas recomendado em algumas situações, 

como a existência de sintomas de alerta, e em indivíduos com idade superior a 50 anos [38-40]. 

1.5. Terapêutica não farmacológica 

A ocorrência de azia e dispepsia pode estar associada a fatores relativos ao estilo de vida, 

podendo por isso os seus sintomas ser atenuados, ou até mesmo eliminados, através de alterações 

no estilo de vida. Mesmo em casos em que existe terapia farmacológica, as MNF são um 

complemento ao tratamento, uma vez que há vários hábitos do quotidiano e alguns alimentos que 

podem estimular a ocorrência de azia e dispepsia. Algumas das MNF que podem ser adotadas são: 

redução de peso em caso de excesso (para diminuir a pressão sobre a região abdominal); evitar a 

nicotina, o álcool, o café, o chocolate, o alho, a cebola, os citrinos e alimentos muito condimentados; 

fazer várias refeições ao longo do dia mais pequenas e pobres em gordura; evitar roupas justas e 

apertadas; e elevar a almofada da cama [37]. 

1.6. Terapêutica farmacológica 

Como referido anteriormente, é frequente a azia e a dispepsia coexistirem, uma vez que 

ambas resultam de uma perturbação ao nível gástrico. Como tal, o tratamento farmacológico 

utilizado para a azia e dispepsia é semelhante, sendo possível distinguir dois tratamentos: de 

situações mais ligeiras com MNSRM e de situações mais graves ou persistentes que exigem a 

prescrição médica de MSRM. Neste sentido, existem três grupos terapêuticos indicados para o 

tratamento de perturbações gástricas: IBPs, antagonistas dos ranti-infecetores H2 (ARH2) e 

antiácidos. Existem, no entanto, algumas exceções relativas ao tratamento com estas três classes 

de medicamentos, uma vez que este está dependente da causa associada à perturbação digestiva. 

Por exemplo, em situações em que é detetada uma infeção por Helicobacter pylori, o tratamento 

deve incluir IBPs e antibioterapia, de modo a erradicar a bactéria [38]. 
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1.6.1. Antiácidos 

Os antiácidos são medicamentos que neutralizam a acidez gástrica, sendo, por isso, úteis 

no alívio sintomático. Este é um grupo de medicamentos heterogéneo, uma vez que inclui diferentes 

substâncias que têm uma ação comum a nível gástrico – aumentam o pH, neutralizam o ácido 

clorídrico e inativam a pepsina gástrica, uma vez que esta é inativa entre pH 7 e 8 [41, 42]. 

Neste sentido, existe uma panóplia de medicamentos antiácidos (Anexo 10), podendo-se 

salientar os sais de alumínio, os sais de magnésio, os sais de cálcio e os sais de sódio. O carbonato 

de cálcio e o bicarbonato de sódio são os antiácidos mais potentes, sendo o carbonato de cálcio de 

duração mais longa. A utilização destes dois antiácidos, no entanto, tem limitações. Com efeito, a 

toma de bicarbonado de cálcio em conjunto com cálcio (por exemplo carbonato de cálcio, leite ou 

suplementos de cálcio) pode levar à ocorrência da síndrome lactoalcalina (hipercalcemia, alcalose 

e insuficiência renal) cujos sintomas são anorexia, náuseas e vómitos, astenia, dor abdominal, 

obstipação, poliúria e cefaleias [42].  

Por outro lado, o hidróxido de magnésio atua mais rapidamente, no entanto, tem como efeito 

adverso diarreia (efeito laxante), contrariamente ao hidróxido de alumínio, que tem efeito obstipante 

[42]. A associação de hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio (Maalox Plus®) permite superar 

o efeito obstipante e laxante.  

Por fim, a combinação alginato de sódio, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio 

(Gaviscon®) tem dupla ação, sendo eficaz no alívio da azia e da dispepsia. Efetivamente, o alginato, 

quando em contacto com o ácido gástrico, origina uma camada por cima do conteúdo gástrico, que 

atua como uma barreira física que impede o refluxo do conteúdo gástrico para o esófago, além 

disso, o bicarbonato e o carbonato de sódio neutralizam o ácido gástrico [41]. 

A administração de antiácidos deve ser feita no período pós-prandial e requer tomas 

frequentes, uma vez que o seu efeito é de curta duração. As preparações liquidas ou em pó são 

mais eficazes que os comprimidos, possivelmente porque se dispersam mais rapidamente [42]. 

Além dos efeitos adversos já mencionados, os antiácidos podem ainda agravar ou desencadear 

litíase renal e promover hiperacidez devido a um efeito “ricochete” [42]. 

1.6.2. Antagonistas dos recetores H2 

Os ARH2 atuam pela inibição reversível e competitiva dos recetores de histamina (H2) das 

células parietais gástricas, inibindo a secreção hidrogeniónica e, consequentemente, a secreção 

ácida. Estes fármacos reduzem ainda o volume de suco gástrico e a secreção da enzima gástrica 

pepsina, por um mecanismo desconhecido. Apesar de os ARH2 serem eficazes no controlo da 

secreção ácida basal, são menos eficazes na supressão da secreção ácida pós-prandial [41]. 

Nesta classe de medicamentos estão incluídas a cimetidina, a famotidina e a ranitidina, 

sendo, em doses equipotentes, igualmente efetivas. O único MNSRM da classe ARH2 é a famotidina 

10 mg. Os efeitos adversos mais comuns dos ARH2 são os seguintes: diarreia, obstipação, tonturas, 

cefaleias e erupções cutâneas [41, 42].  
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1.6.3. Inibidores da bomba de protões 

Os IBPs são um conjunto de medicamentos que diminuem a secreção ácida do estômago. 

Na década de 1990, o aparecimento destes fármacos veio substituir amplamente a utilização dos 

ARH2 em perturbações gástricas, uma vez que a sua potência era superior. Atualmente, estes 

fármacos são dos mais comumente utilizados no mundo, devido ao seu perfil de segurança 

favorável, elevado índice terapêutico e poucos efeitos adversos a curto prazo [43].  

Os IBPs atuam pela ligação covalente que estabelecem com o grupo sulfidrilo da cisteína 

da bomba de protões (H+/K+ ATPase) presente nas células parietais gástricas, inibindo-a 

irreversivelmente. Esta ATPase é a última etapa do processo de secreção gástrica. Deste modo, os 

IBPs suprimem a secreção ácida, tendo, por isso, aplicação terapêutica em patologias relacionadas 

com a acidez gástrica, tais como: azia, esofagite e úlcera péptica [43, 44]. 

Neste sentido, em casos de dispepsia, os IBPs são o tratamento de primeira linha em 

situações em que não foi deteta a presença de H. pylori, bem como em indivíduos com menos de 

50 anos e sem sintomas de alerta [38]. Do mesmo modo, no caso da azia, o tratamento 

farmacológico ocorre principalmente com recurso a IBPs [31]. 

Os IBPs disponíveis no mercado são os seguintes: omeprazol (primeiro a ser introduzido no 

mercado), esomeprazol, pantoprazol, dexlansoprazol, lansoprazol e rabeprazol. Todas estas 

substâncias ativas atuam pelo mesmo mecanismo de ação, no entanto, distinguem-se pelas suas 

propriedades farmacocinéticas. Os IBPs foram formulados de modo a resistirem às secreções 

gástricas e a serem absorvidos na região proximal do intestino delgado. São pró-fármacos que 

originam o fármaco ativo no ambiente acídico do interior das células parietais. O tempo de semivida 

dos IBPs é relativamente curto (1 a 2 horas), no entanto, o efeito farmacológico mantém-se durante 

um período mais longo (aproximadamente 24 horas), não estando por isso os efeitos biológicos dos 

IBPs dependentes da sua concentração plasmática circulante. Efetivamente, os IBPs ligam-se de 

modo irreversível à bomba de protões, e a reversão desta situação apenas ocorre pela regeneração 

ou síntese de uma nova ATPase, uma vez que este processo é lento, o efeito sobre a secreção 

ácida mantém-se durante um período de tempo mais prolongado [44]. 

Dos medicamentos IBPs autorizados pelo Infarmed, são os seguintes os MNSRM: 

omeprazol 10 mg (entre os quais o Albosan®, o Omezolan 10®, o Proton®), omeprazol 20 mg 

(Proton®), esomeprazol 20 mg (Nexium Control®), lansoprazol 15 mg e pantoprazol 20 mg [45]. Os 

efeitos adversos a curto prazo mais comuns que podem ocorrer são: cefaleias, flatulência, 

obstipação, náuseas e dor abdominal. 

1.6.3.1. Uso racional de inibidores da bomba de protões 

Apesar dos IBPs serem fármacos relativamente seguros, e apresentarem poucos efeitos 

adversos a curto prazo, a sua utilização abusiva (excessiva e a longo prazo), levou à ocorrência de 

possíveis efeitos indesejáveis que podem advir do uso crónico de IBPs [43]. Segundo o Infarmed, a 

utilização de IBPs aumentou 30% desde 2010, tendo sido vendidas sete milhões de embalagens 

em 2016 [46]. 
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Alguns dos efeitos adversos que podem advir do uso prolongado de IBPs são: carência de 

ferro e vitamina B12 (uma vez que o ambiente acídico favorece a sua absorção); predisposição para 

infeções gastrointestinais (por exemplo por Clostridium difficile, Campylobacter e Salmonella), uma 

vez que a acidez gástrica é necessária para eliminar algumas bactérias a nível gástrico; nefrite 

intersticial aguda, parecendo este ser um risco idiossincrático dos IBPs; risco de hipomagnesemia; 

aumento do risco de fraturas ósseas (anca, punho ou coluna) devido à diminuição da absorção de 

cálcio, principalmente em doentes com fatores de risco de osteoporose; e risco de pólipos benignos 

no estômago [43, 46]. A duração e a dosagem do tratamento com IBPs são fatores de risco 

importantes para a ocorrência dos efeitos adversos descritos [41]. Por este motivo, é essencial 

monitorizar o tratamento com IBPs, principalmente em situações de administração crónica. 

O papel do farmacêutico na promoção do uso racional de IBPs é essencial. Efetivamente, é 

necessário alertar a população sobre os riscos da automedicação com IBPs; informar sobre os 

sintomas de alerta que exigem consulta médica urgente; indicar qual a duração máxima do 

tratamento; salientar que a dose recomendada não deverá ser excedida; e informar os utentes sobre 

as alternativas não farmacológicas.  

1.7. Inquérito realizado sobre azia e dispepsia  

1.7.1. Metodologia 

Os inquéritos são ferramentas que permitem recolher dados sobre determinada população 

no âmbito de determinado assunto e que possibilitam aferir conclusões sobre o tema em questão. 

Neste sentido, o inquérito realizado na FA (Anexo 11) teve por objetivos averiguar possíveis 

Problemas Relacionados com os Medicamentos (PRMs) existentes e identificar questões relevantes 

que necessitem de ser esclarecidas. Ou seja, com a realização destes inquéritos pretendi 

personalizar e adequar a minha intervenção farmacêutica na FA de acordo com as necessidades 

dos utentes da FA. 

Assim, o inquérito foi efetuado oralmente e registado em suporte físico, de modo a garantir 

que todas as questões colocadas aos utentes inquiridos eram claramente compreendidas, 

diminuindo, deste modo, a ocorrência de viés. O inquérito incluiu dez perguntas diretas e com 

linguagem adequada, direcionadas para a obtenção de informações relevantes quanto à azia, 

dispepsia e à terapia farmacológica utilizada nestas perturbações digestivas. 

Os dados dos inquéritos foram posteriormente transcritos para uma folha de Microsoft 

Excel® de modo a serem tratados, tendo sido elaborados gráficos correspondentes a estes dados. 

1.7.2. Resultados e discussão 

Este estudo envolveu uma amostra de 60 indivíduos, utentes da FA, dentro dos quais 45% 

eram do sexo masculino e 55% do sexo feminino. Os inquiridos tinham idade compreendida entre 

os 48 e os 87 anos.  

Dos 60 indivíduos inquiridos, 90% afirmou já ter tido azia e/ou dispepsia, sendo mais 

frequente a coexistência das duas perturbações digestivas (Figura 1). Estes resultados evidenciam 
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a elevada predominância da azia e da dispepsia nos inquiridos, o que vai de encontro ao esperado, 

tendo em conta os dados epidemiológicos referidos. 

 

Figura 1. Prevalência da azia e dispepsia na amostra inquirida. Resultados da pergunta “Selecione se já teve”. 

Relativamente à terapia farmacológica direcionada para estas perturbações digestivas, 77% 

dos indivíduos afirmaram estarem, ou já ter estado, a ser medicado para a azia e/ou dispepsia, e 

23% afirmaram nunca ter tomado medicação para estas perturbações digestivas.  

A maioria dos inquiridos afirmaram que a toma de medicação para controlar a acidez 

gástrica não tinha nenhuma causa orgânica subjacente (Figura 2), podendo-se por isso supor que 

a maioria dos indivíduos inquiridos têm azia funcional e/ou dispepsia funcional. Este resultado 

corrobora que, tal como referido anteriormente, a maioria das perturbações digestivas são 

funcionais. A principal causa orgânica de toma destes medicamentos foi a terapia prolongada com 

AINEs. Com efeito, foram vários os casos a que assisti durante o meu estágio de doentes medicados 

com AINEs durante um longo período de tempo, e em que houve necessidade de adicionar um IBP 

à medicação devido aos seus efeitos adversos gastrointestinais. A segunda causa mais frequente 

entre os inquiridos foi a gastrite, sendo esta uma das indicações terapêuticas dos IBPs, dos ARH2 

e dos antiácidos, uma vez que se trata de uma inflamação do revestimento gástrico e, portanto, 

medicamentos que controlem a acidez gástrica promovem o alívio dos seus sintomas. 

 

Figura 2. Motivos subjacentes à terapia farmacológica com medicamentos que controlam a acidez gástrica. Resutados da 
pergunta “A toma dessa medicação foi devida a”. 

Em relação à pergunta sobre por quem teria sido aconselhada ou prescrita a medicação, 

87% dos inquiridos revelaram que a sua medicação tinha sido recomendada pelo médico, e 13% 
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pelo farmacêutico. Este resultado indica a inexistência de automedicação na amostra em estudo, 

sendo este um resultado animador, uma vez que o aconselhamento do médico ou farmacêutico é 

essencial para uma correta utilização dos medicamentos.  

Relativamente à pergunta sobre qual dos três grupos terapêuticos os inquiridos já tinham 

tomado medicamentos (Figura 3), 57% dos inquiridos afirmaram já terem tomado ou estarem a 

tomar IBPs, 26% indicou antiácidos e, finalmente, apenas 16% indicou ARH2. É importante referir 

que 6 dos inquiridos selecionaram mais do que uma opção, sendo todos estes casos referentes à 

toma de IBPs e antiácidos. Neste sentido, nota-se uma clara prevalência dos IBP, o que vai de 

encontro ao descrito na literatura e ao aumento verificado nos últimos anos da utilização de IBPs. 

 

Figura 3. Prevalência da terapia farmacológica com IBPs, ARH2 e antiácidos. Resultados da pergunta “Que medicamentos 
para a azia/dispepsia costuma tomar”. 

Na pergunta sobre a duração do tratamento, todos os indivíduos que indicaram já ter 

tomado, ou estarem a tomar antiácidos, afirmaram que o tratamento durou 1 mês ou menos, sendo 

esta a duração de tratamento ideal para antiácidos. Por outro lado, todos os indivíduos que 

responderam “IBPs” na pergunta anterior, afirmaram tomar continuadamente. Este resultado 

confirma que o consumo crónico de IBPs é frequente. Por último, dos indivíduos que responderam 

“ARH2”, 6 indivíduos afirmaram ter tomado durante um período de 2 meses a 1 ano, e os restantes 

2 indivíduos, continuadamente. 

A última pergunta, relativa à influência do preço aquando a compra do medicamento, revelou 

que para 57% dos inquiridos o preço não era relevante no momento da compra. Com esta pergunta 

pretendia verificar se o facto de haver uma vasta variedade de IBPs, a preço bastante reduzido, 

seria um dos fatores que terá levado ao elevado aumento da utilização destes medicamentos nos 

últimos cinco anos. Todavia, tendo em consideração apenas o resultado obtido neste inquérito, o 

fator preço não terá sido muito relevante para esse aumento.  

1.8. Intervenção na Farmácia Alves: uso racional de inibidores da bomba de 

protões 

Os resultados obtidos no inquérito efetuado aos utentes da FA revelaram a prevalência de 

utentes medicados com IBPs cronicamente. Este resultado vai de encontro ao descrito 

anteriormente relativamente ao uso de IBPs. Neste sentido, elaborei um panfleto informativo (Anexo 

12) em que alertei para o uso racional de IBPs, revelando efeitos adversos que poderão advir do 
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uso prolongado e não monitorizado, por um médico ou farmacêutico, de IBPs. Estes panfletos foram 

distribuídos pelos utentes da FA, em particular, por aqueles a quem eram dispensados IBPs. 

1.9. Conclusões 

No seguimento da atual preocupação com o uso abusivo de IBPs, intervim na FA no sentido 

de alertar os utentes para os cuidados que deverão ter e os riscos que podem correr quando 

medicados com IBPs. O feedback que recebi foi positivo, uma vez que alguns dos utentes a quem 

distribui o panfleto informativo, pareceram bastante interessadas na temática, revelando que 

desconheciam os riscos associados à toma prolongada de IBPs, tendo-me colocado várias dúvidas 

que tinham, além de terem requisitado mais informação sobre a temática. 

Como tal, os objetivos postulados para esta temática foram atingidos. Além do mais, o 

desenvolvimento deste tema permitiu-me ainda adquirir um conhecimento mais aprofundado sobre 

a azia, a dispepsia e a terapia farmacológica utilizada nestas perturbações digestivas. 

2. Uso racional de plantas medicinais 

2.1. Motivação e objetivo 

A temática do uso racional de plantas medicinais sempre foi do meu interesse, tendo a 

minha experiência na FA contribuído para aprofundar os conhecimentos que já tinha sobre esta 

temática. Na verdade, foram essencialmente três tipos de utentes com os quais me cruzei durante 

o meu estágio, e que me levaram à escolha deste tema: a) utentes que acreditam na eficácia e na 

segurança dos produtos naturais, e por isso consomem estes produtos sem antes consultarem o 

médico ou farmacêutico; b) utentes que têm consciência de que os produtos à base de plantas 

podem interagir com a sua medicação, e por isso querem saber se é seguro tomá-los; c) utentes 

que desvalorizam a origem química ou natural dos medicamentos, mas que tomam os 

medicamentos com chá ou infusão de plantas. O tipo de abordagem que o farmacêutico deve ter 

com cada um destes utentes é diferente, no entanto, tem em comum a necessidade de alertar, 

informar e advertir sobre as interações que as plantas podem ter com os medicamentos. 

Assim, o meu objetivo ao desenvolver esta temática na FA foi o de informar, esclarecer e 

alertar para as consequências que podem advir do consumo de preparados à base de plantas 

medicinais sem prévia revisão da compatibilidade destas mesmas plantas com a terapia 

farmacológica dos utentes.  

2.2. Contextualização: fitoterapia  

A utilização de plantas para fins terapêuticos remota a tempos antigos, tendo sido 

encontrados na Índia os registos mais antigos, que datam de há 5000 anos. Foi a partir dos 

preparados medicinais à base de plantas que surgiram os medicamentos, tendo este sido um 

processo gradual e progressivo ao longo da história da humanidade [47, 48]. Neste sentido, o termo 

planta medicinal refere-se aos vários tipos de plantas com propriedades terapêuticas, sendo que, 

segundo estudos recentes, mais de 9000 plantas já foram identificadas como tendo potencial 

terapêutico e aplicação medicinal [48]. Efetivamente, apesar de atualmente o número de 
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medicamentos à base de plantas nas farmácias ser consideravelmente reduzido, há inúmeros 

medicamentos cuja substância ativa deriva de compostos extraídos de plantas, tais como o ácido 

acetilsalicílico, a morfina, o taxol, a vincristina e a digoxina [48]. Na verdade, há um grande interesse 

da indústria farmacêutica na investigação de compostos derivados de plantas que possam ser 

utilizados no desenvolvimento e síntese de novos medicamentos. A enorme variedade e 

complexidade dos compostos bioativos já identificados em plantas, representa ainda uma 

percentagem mínima do potencial que estas ainda têm para oferecer, tendo em conta a sua riqueza 

fitoquímica [48]. Na atualidade, os efeitos adversos e as contraindicações dos medicamentos, bem 

como a baixa eficácia de alguns medicamentos, levou à procura de produtos à base de plantas [47]. 

Por todos estes motivos, o reconhecimento de preparações à base de plantas como sendo 

farmacologicamente ativas, e tendo por isso efeitos adversos, semelhantemente aos medicamentos 

sintéticos e semissintéticos, é imprescindível para a sua correta utilização e uso racional. 

2.3. Interações entre plantas medicinais e medicamentos  

2.3.1. Gingko biloba  

A árvore Ginkgo biloba é uma das mais antigas do Mundo e é considera como sendo 

sagrada no Oriente. São as folhas desta árvore que possuem propriedades terapêuticas, sendo 

utilizadas para obtenção do extrato de Ginkgo biloba [49]. O extrato mais utilizado em preparações 

à base de ginkgo contém 24% de flavonoides e 6% de lactonas terpénicas (que inclui bilobalide e 

ginkgólidos) [50-52]. A Ginkgo biloba possui propriedades vasodilatadoras periféricas, antioxidantes, 

anti-apoptóticas, antiagregantes plaquetárias e tem capacidade para promover alterações no 

metabolismo das células neuronais [51, 53]. Assim, esta planta medicinal pode ser utilizada em 

casos de fadiga física e psicológica, vertigens, perturbações de memória, ansiedade, zumbidos, 

tonturas, cefaleias, aterosclerose, doenças vasculares periféricas e demência [50-53]. Efetivamente, 

foi demonstrada a relação entre a toma de ginkgo e a melhoria de estados de demência vascular e 

de doença de Alzheimer, associados à melhoria da função cognitiva [52, 53]. A incidência de efeitos 

adversos relacionados com a administração de Ginkgo biloba é baixa, estando os efeitos 

secundários mais notórios associados a hemorragias, que estão, por sua vez, relacionadas com a 

interação da ginkgo com outros medicamentos ou com situações pós-cirúrgicas [50, 52]. 

Atualmente, existem vários MSRM autorizados pelo Infarmed contendo Ginkgo biloba como 

substância ativa: Abolibe Forte® (solução oral com 40 mg/ml); Biloban® (comprimidos revestidos com 

40 mg e com 80 mg; gotas orais com 40 mg/ml); Gincoben® (comprimidos revestidos com 40 mg e 

solução oral com 40 mg/ml); Ginkgo Biloba KrKa® (cápsulas com 40 mg). Destes produtos, os mais 

frequentemente dispensados na FA são o Biloban®, o Gincoben® e o Ginkgo Biloba KrKa®, todos 

eles com 40 mg de Ginkgo biloba, sendo a posologia habitual de 1 a 2 comprimidos (ou cápsulas) 

três vezes por dia [45]. Ou seja, a dose diária recomendada é de 120 a 240 mg por dia, o que vai 

de encontro ao descrito na literatura [50]. Relativamente à duração do tratamento, verificam-se 

efeitos positivos associados à administração de Ginkgo biloba para tratamentos com duração entre 

3 e 12 semanas [50]. Os MSRM de Ginkgo biloba são prescritos com frequência pelos médicos a 

pessoas idosas, com o intuito de melhorar a saúde cerebral e evitar ou retardar a demência.  
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Apesar dos benefícios das preparações e medicamentos contendo esta planta, é 

inquestionável que os seus compostos bioativos podem interagir com medicamentos, devendo por 

isso haver monitorização e revisão da terapêutica pelo médico ou farmacêutico no caso de toma de 

medicamentos ou suplementos com esta planta medicinal. Os fármacos com os quais a Ginkgo 

biloba pode interagir e alterar o seu efeito terapêutico são os seguintes: 

• Fármacos anticoagulantes e antiagregantes plaquetários (como a varfarina, o 

clopidogrel, a enoxaparina, o ibuprofeno, o diclofenac e o ácido acetilsalicílico): a 

utilização simultânea de ginkgo com estes medicamentos aumenta a probabilidade de 

ocorrência de hemorragias. Este efeito ocorre possivelmente devido a compostos presentes na 

ginkgo (ginkgólidos) que são antagonistas do fator de inibição plaquetária (PAF), levando por 

isso a perturbações na coagulação sanguínea [50-52]. De facto, a associação desta planta com 

os medicamentos em questão, pode levar à exacerbação dos efeitos anticoagulantes e 

antiagregantes plaquetários [50]. Na literatura, há casos descritos de hemorragias intracerebrais 

devido à toma simultânea de Ginkgo biloba e varfarina (havendo também casos descritos com 

a associação de ginkgo e ibuprofeno), bem como perturbações visuais e sangramentos 

espontâneos ao nível ocular relacionados com a associação de Ginkgo biloba e ácido 

acetilsalicílico [50, 52]; 

• Buspirona: a toma simultânea de ginkgo e buspirona está associada à indução de hipomania. 

O mecanismo responsável por este efeito ainda não é claro, mas sabe-se que a ginkgo interfere 

com a neurotransmissão serotoninérgica e adrenérgica, sendo a buspirona um agonista 

serotoninérgico. Logo, a ocorrência de hipomania estará relacionada com a associação de 

ações no Sistema Nervos Central (SNC) [54]; 

• Fluoxetina: a associação deste fármaco com ginkgo pode provocar disfunção erétil, uma vez 

que a fluoxetina tem como efeito adverso a vasodilatação peniana, que pode ser aumentada 

pela toma de ginkgo [55]. Além do mais, a associação entre a fluoxetina e esta planta medicinal 

pode, à semelhança do que acontece com a associação com buspirona, induzir situações de 

hipomania [54]; 

• Trazodona: tanto a trazodona como a ginkgo são capazes de aumentar a atividade GABAérgica 

no SNC, com potenciação dos efeitos do neurotransmissor ácido γ-aminobutírico (GABA), 

levando a um risco aumentado de sedação, convulsões e coma [55]; 

• Paracetamol: a associação com ginkgo pode levar à diminuição da eficácia terapêutica do 

paracetamol devido à possível ação antagónica da ginkgo, que está relacionada com a inibição 

do fator de inibição plaquetária (PAF) [56, 57]; 

• Ácido valproico: este é um fármaco anticonvulsionante que é metabolizado pela CYP2C19, do 

complexo enzimático P450. Como a Ginkgo biloba tem efeito indutivo da atividade da CYP2C19, 

pode conduzir a níveis subterapêuticos de ácido valproico, com diminuição da sua eficácia 

terapêutica [56, 58]. Um caso grave reportado na literatura, relaciona a toma conjunta de Ginkgo 

biloba e ácido valproico com a ocorrência de um episódio de convulsões fatal [58]; 
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• Alprazolam: a toma simultânea de Ginkgo biloba e alprazolam pode levar à diminuição da 

absorção do alprazolam e, consequentemente, da sua concentração plasmática, com redução 

do seu efeito terapêutico [55]; 

• Insulina: a interação com a insulina pode resultar em situações de hipoglicemia, uma vez que 

a ginkgo parece alterar a produção de insulina e os níveis sanguíneos de glucose [55].  

2.3.2. Valeriana (Valeriana officinalis) 

A Valeriana officinalis, mais comumente conhecida como valeriana, é uma planta medicinal 

que floresce durante o Verão e que é utilizada pelas suas propriedades terapêuticas desde a 

antiguidade. Atualmente, as preparações contendo raiz de valeriana são utilizadas em casos de 

perturbações de sono e transtornos de ansiedade [59-62]. A raiz de valeriana possui propriedades 

antiespasmódicas, ansiolíticas e efeito relaxante muscular [62].  

Os principais compostos da raiz de valeriana são os seguintes: sesquiterpenos, ácido 

valerénico, flavonoides, GABA e óleo essencial (contendo hidrocarbonetos mono e 

sesquiterpénicos) [49]. Pensa-se que o ácido valérico é o principal composto bioativo responsável 

pela atividade farmacológica da raiz de valeriana [61, 62]. Neste sentido, o possível mecanismo de 

ação referente ao efeito ansiolítico da raiz de valeriana, estará relacionado com a atividade ao nível 

do SNC, mais concretamente na modulação da atividade GABAérgica, pelo aumento dos níveis de 

GABA [61]. Efetivamente, estudos sugerem que o ácido valérico presente na raiz da valeriana se 

liga a uma subunidade específica dos recetores de GABA tipo A, estimulando a abertura dos canais 

de cloreto. o que leva à hiperpolarização neuronal e, consequentemente, à potenciação do efeito 

inibitório do GABA, semelhantemente ao mecanismo de ação das benzodiazepinas [60, 61]. 

Os MNSRM contendo valeriana autorizados pelo Infarmed são os seguintes: Valdispert® 

(comprimido revestido com 45, 125 e 450 mg); Valeriamed Night® (comprimido revestido com 441.35 

mg); Livetan® (comprimido revestido por película com 500 mg); Valdix® (comprimido com 400 mg); 

Valeriana Arko® (cápsula com 270 mg) e Xonkor® (comprimido revestido com 450 mg) [45]. Destes 

produtos, o mais frequentemente dispensado na FA é o Valdispert®, variando a sua posologia com 

a dose em questão e com a indicação terapêutica. Os efeitos adversos que podem ocorrer são: 

sonolência, tonturas e reações alérgicas [60].  

Os medicamentos sedativos e depressores do SNC podem interferir com a toma de 

Valeriana officinalis, devendo ser monitorizada a associação destes medicamentos com a valeriana. 

Nesta classe de medicamentos incluem-se as benzodiazepinas (como o alprazolam, o diazepam, o 

lorazepam e o triazolam) e os barbitúricos (como o fenobarbital). Uma vez que tanto a valeriana 

como os barbitúricos e as benzodiazepinas atuam nos recetores de GABA, promovendo o efeito 

inibitório, como descrito anteriormente, a associação entre esta planta medicinal e estes 

medicamentos pode levar à potenciação dos efeitos depressores do SNC, originando, por exemplo, 

sonolência e aumento do efeito sedativo [63]. Apesar de teoricamente esta ser uma interação 

plausível e possível, estudos efetuados em indivíduos medicados com depressores do SNC e a 

tomar valeriana, não demonstraram a existência de um aumento dos efeitos adversos [63]. 
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Situações em que haja a associação de valeriana e barbitúricos ou benzodiazepinas, devem ser, no 

entanto, monitorizadas [63, 64] .  

2.3.3. Camomila (Matricaria chamomilla) 

A Matricaria chamommilla, ou camomila, é uma das mais antigas e documentada planta 

medicinal do mundo [65]. A parte da planta utilizada para fins medicinais são as flores secas, 

podendo as preparações à base de camomila apresentar-se de várias formas, tais como, infusão, 

loção e tintura, dependendo do solvente extrator utilizado (água, etanol ou metanol). A infusão de 

camomila, preparada com as flores secas de camomila, é uma das infusões herbais mais comum 

no mundo [66]. As flores da camomila possuem vários compostos bioativos, cuja concentração nas 

preparações varia de acordo com o tipo de extrato em questão. Neste sentido, os principais 

constituintes são: lactonas sesquiterpénicas (como a matricina), flavonoides e cumarinas (como a 

herniarina e a umbeliferona). A camomila contém entre 0,2 e 1,9% de óleo essencial (em que os 

principais compostos são o α-bisabolol e o camazuleno) [66, 67]. A Matricaria chamomilla tem 

atividade anti-inflamatória, antioxidante, antissética, antiespasmódica e adstringente, sendo os 

principais compostos responsáveis por estas propriedades o α-bisabolol, o camazuleno e a 

umbeliferona [66, 67]. Sabe-se ainda que o α-bisabolol diminui os níveis gástricos de pepsina, bem 

como a sua atividade proteolítica, sem alterar o pH ácido do estômago, sendo por isso útil no 

tratamento de perturbações digestivas [67]. Segundo alguns estudos, esta planta possui ainda 

atividade ansiolítica e antidepressiva, podendo por isso ser utilizada em casos de transtorno de 

ansiedade [65, 66]. As indicações terapêuticas da camomila variam de acordo com o tipo preparação 

e de administração (tópica ou oral) [66]. A administração de camomila por via oral (sob a forma de 

infusão) pode ser utilizada em casos de ansiedade, perturbações digestivas (como anorexia, 

dispepsia, úlceras, náuseas, emese, flatulência e diarreia), perturbações de sono e dores 

menstruais. A utilização tópica de camomila tem propriedades terapêuticas em casos de inflamação 

da pele e mucosas, bem como de infeções bacterianas na pele, na cavidade oral e no trato 

respiratório [66, 67]. A camomila é considerada como uma planta medicinal segura, com poucos 

efeitos adversos, estando estes geralmente relacionados com reações alérgicas à planta [66]. A 

camomila pode interagir com os seguintes medicamentos: 

• Medicamentos antiagregantes plaquetários e anticoagulantes (como a varfarina, o 

clopidogrel e o ácido acetilsalicílico): em associação com medicamentos antiagregantes 

plaquetários e anticoagulantes, a camomila aumenta o risco de ocorrência de hemorragias. Este 

efeito ocorre devido à presença de compostos cumarínicos na composição da camomila, tendo 

estes atividade anticoagulante que pode ter um efeito sinérgico com os medicamentos em 

questão [56]. Um caso reportado na literatura ilustra consequências que possivelmente 

resultaram da associação de camomila e varfarina. Neste caso, uma senhora medicada com 

varfarina deu entrada no hospital com várias hemorragias internas, tendo este episódio sido 

precedido por um período de cinco dias em que tomou infusão de camomila quatro a cinco vezes 

por dia, para tratar uma constipação, e aplicou loção de camomila topicamente, para tratar um 

edema nos membros inferiores [68]. 
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• Ciclosporina: a ingestão de infusão de camomila pode aumentar os níveis sanguíneos de 

ciclosporina, uma vez que a camomila inibe a atividade da CYP3A4 e, consequentemente, o 

metabolismo da ciclosporina, que ocorre através desta enzima. Logo, os níveis 

supraterapêuticos de ciclosporina podem levar ao aumento dos efeitos adversos deste 

medicamento, bem como à sua toxicidade [69]. 

2.3.4. Hipericão (Hypericum perforatum) 

O Hypericum perforatum é uma planta herbácea vulgarmente designada por hipericão. Esta 

planta é também chamada de erva-de-são-joão uma vez que floresce aproximadamente no dia de 

São João [70]. A parte utilizada da planta são as sumidades floridas, sendo estas geralmente 

utilizadas sobre a forma de infusão. Os principais constituintes desta planta medicinal são os 

seguintes: naftodiantronas (a hipericina é o principal composto), flavonoides e floroglucinois (como 

a hiperforina) [70]. A popularidade do hipericão deve-se às suas propriedades antidepressivas, 

tendo por isso como principal indicação terapêutica a depressão. O hipericão é considerado como 

uma alternativa terapêutica relativamente aos antidepressivos convencionais, tendo inclusive a sua 

eficácia sido comparada com a de medicamentos antidepressivos (tricíclicos e inibidores seletivos 

da recaptação da serotonina (SSRI)), com a vantagem de possuir menos efeitos adversos do que 

os medicamentos antidepressivos [71, 72]. 

O mecanismo de ação responsável pela atividade antidepressiva do hipericão ainda não é 

claro, no entanto, pensa-se que a hiperforina é o principal composto responsável por este efeito. 

Neste sentido, a atividade antidepressiva do hipericão será devida ao seu efeito de inibição da 

recaptação da serotonina, noradrenalina, dopamina e GABA [73]. O hipericão tem um largo espetro 

de ação, uma vez que inibe a recaptação de todos estes neurotransmissores e com 

aproximadamente o mesmo nível de afinidade [71, 73] . 

As reações adversas mais comuns que podem ocorrer devido à administração de hipericão 

são: perturbações gastrointestinais, reações alérgicas, sonolência, tonturas e xerostomia [73]. Outro 

efeito adverso que deverá ser abordado cuidadosamente é a fotossensibilidade que pode ocorrer 

após administração de hipericão, devendo-se esta à hipericina [73]. O hipericão pode interagir com 

vários medicamentos, sendo os dois principais mecanismos descritos de seguida: 

• Indução enzimática: alguns constituintes do hipericão são indutores enzimáticos do citocromo 

P450, como tal, todos os fármacos que sejam metabolizados por enzimas cuja atividade seja 

induzida pelo hipericão, podem sofrer uma diminuição dos seus níveis plasmáticos, com 

consequente redução da sua eficácia terapêutica. Vários estudos sugerem que a hipericina 

induz a CYP1A2, e que a hiperforina induz a CYP3A4, desconhecendo-se ainda a influência de 

outros constituintes do hipericão na indução ou inibição enzimática [73]. Há ainda estudos que 

sugerem que o hipericão é também indutor da bomba de efluxo glicoproteína-P [72]. A 

ciclosporina é um exemplo de fármaco que interage com o hipericão por este mecanismo. De 

facto, por ser substrato da glicoproteína-P e da CYP3A4, o uso concomitante de hipericão e 

ciclosporina tem sido associado a níveis subterapêuticos de ciclosporina, o que pode ter 

consequências graves, como a rejeição de um órgão, em casos de transplante [72, 73]. Existem 
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vários casos relatados na literatura em que doentes transplantados, e que tomavam hipericão, 

tiveram um princípio de rejeição do órgão, tendo recuperado após cessão da toma de hipericão 

[73]. Outro exemplo são os medicamentos contracetivos orais, uma vez que estes são 

metabolizados por enzimas do citocromo P450, como a CYP1A2, CYP2C9 e CYP3A4. Logo, a 

associação com o hipericão pode levar à diminuição dos níveis sanguíneos de contracetivos 

orais, com possibilidade de ocorrência de uma gravidez indesejada [72, 73]. Outros fármacos 

cuja interação com o hipericão ocorre por este mecanismo são os seguintes: digoxina, 

clopidogrel, varfarina, alprazolam, citalopram, escitalopram, amitriptilina e omeprazol [74]. 

• Interações farmacodinâmicas com recaptadores seletivos da serotonina: a toma 

concomitante de hipericão com SSRIs e inibidores da recaptação da serotonina e da 

noradrenalina pode originar um excesso de serotonina, que se manifesta por um conjunto de 

sintomas designado por síndrome serotoninérgico. Estes sintomas incluem: confusão, agitação, 

tremor, náusea, diarreia, febre e rabdomiólise [73]. É que, como tanto o hipericão como os 

medicamentos SSRIs e inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina atuam pela 

inibição da recaptação da serotonina, a sua toma concomitante pode levar a um excesso deste 

neurotransmissor na fenda sináptica, levando à estimulação excessiva dos recetores 

serotoninérgicos, que origina a síndrome serotoninérgico. Alguns fármacos que interagem com 

o hipericão devido a este mecanismo são os seguintes: a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina, 

a venlafaxina e a buspirona [73-75]. 

2.3.5. Planta do chá (Camellia sinensis) 

A infusão da planta do chá, Camellia sinensis, mais comumente conhecida como chá, é a 

segunda bebida mais comum no mundo, a seguir à água. Apesar de o consumo de chá ser 

considerado como um hábito social, a Camellia sinensis é uma planta medicinal com inúmeras 

propriedades terapêuticas e benefícios para a saúde. O chá é rico em compostos bioativos, 

designadamente: flavonoides (catequinas e taninos), alcaloides (como a cafeina, a teobromina e a 

teofilina) e vitaminas (como a vitamina C). Os polifenois são os principais compostos responsáveis 

pelas propriedades terapêuticas do chá, uma vez que têm atividade antioxidante, anti-inflamatória, 

antialérgica e antimicrobiana. O chá verde, preto e branco são todos originários da infusão da 

mesma planta (Camellia sinensis), variando, no entanto, o nível de fermentação das folhas desta 

planta. A composição em polifenois e em cafeína também varia de acordo com a fermentação, ou 

seja, o chá verde, é pouco fermentado, contendo por isso entre 30 e 40% de polifenois e uma menor 

quantidade de cafeína, enquanto que o chá preto, que é fermentado na totalidade, contém 3 a 10% 

de polifenois e mais cafeína [76]. 

Neste sentido, o chá pode ser utilizado para vários fins terapêuticos, tais como: prevenção 

de cancro, devido a mecanismos como a atividade antioxidante dos polifenois que previne a 

danificação do DNA, inibição da angiogénese e indução da apoptose; redução do risco de doenças 

cardiovasculares, uma vez que diminui os níveis sanguíneos de colesterol, previne a agregação 

plaquetária e reverte a disfunção endotelial, além de que diminui a gordura corporal, estando a 

obesidade associada a um maior risco cardiovascular; tratamento de doenças respiratórias, devido 
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à presença de teofilina, que é um broncodilatador, e por isso tem uma ação benéfica em situações 

de asma, bronquite e enfisema pulmonar; tratamentos de alguns problemas dermatológicos, como 

queimaduras, feridas e inchaço, devido à presença de taninos e outros flavonoides no chá, que 

contêm propriedades antisséticas e anti-inflamatórias [76, 77]. Relativamente aos efeitos adversos, 

incluem perturbações gastrointestinais, devido à presença de taninos, e ainda insónia, irritabilidade 

e ansiedade, devido à presença de cafeína [56]. 

Tendo em conta a diversidade fitoquímica da planta do chá, vários medicamentos podem 

interagir aquando a toma concomitante com chá, sendo algumas destas interações as seguintes: 

• Medicamentos antiagregantes plaquetários e anticoagulantes (como o ácido 

acetilsalicílico, o clopidogrel, o diclofenac, a enoxaparina, o ibuprofeno e a varfarina): a 

associação com chá pode levar à diminuição da eficácia dos medicamentos antiagregantes 

plaquetários e anticoagulantes, devido à presença de vitamina K na constituição da Camellia 

sinensis. A vitamina K é um cofator que intervém no processo de coagulação sanguínea, logo, 

a ingestão de chá pode promover o aumento da coagulação, contrariando o efeito desta classe 

de medicamentos. Consequentemente, desta interação pode resultar um risco aumentado de 

tromboembolismo [55, 56]. 

• Alprazolam: o alprazolam e o chá têm efeitos antagónicos, uma vez que o chá contém cafeína, 

que é um estimulante do SNC, e o alprazolam, tem atividade ansiolítica. Logo, pode ocorrer 

diminuição do efeito ansiolítico do alprazolam [55].  

• Medicamentos antidislipidémicos (como a pravastatina e a sinvastatina): a toma 

concomitante da planta do chá com estatinas (medicamentos antidislipidémicos) pode levar a 

um efeito sinérgico, com consequente aumento da probabilidade de ocorrência de efeitos 

adversos associados à toma de estatinas, nomeadamente hepatotoxicidade. De facto, as 

estatinas são metabolizadas pela CYP3A4, e as catequinas presentes na planta do chá inibem 

esta enzima, logo, a interação destes medicamentos com a planta do chá pode levar ao aumento 

dos níveis sanguíneos de estatinas [78]. Apesar de existirem evidências de que os níveis 

sanguíneos de sinvastatina aumentam aquando a toma de chá, e que tanto a planta do chá 

como as estatinas podem causar hepatotoxicidade, ainda não se sabe o mecanismo exato pelo 

qual esta interação ocorre [75, 78-80].  

• Medicamentos contracetivos orais e terapêutica hormonal de substituição: o consumo de 

chá verde está associado à diminuição dos níveis de estrogénio no sangue, logo, o consumo de 

chá verde aquando medicação com contracetivos orais e terapêutica hormonal de substituição 

com estrogénios, pode originar um efeito antagónico com diminuição da eficácia terapêutica [75, 

81]. O mecanismo responsável por esta interação ainda não é totalmente conhecido, mas 

pensa-se que poderá estar relacionado com o composto galhato epigalocatequina presente na 

planta do chá, visto que este inibe a atividade da enzima aromatase e, consequentemente, a 

síntese de estrogénios. No entanto, um estudo realizado com chá verde e chá preto, demonstrou 

efeitos diferentes nos níveis de estrogénios dependendo do tipo de chá. Ora, uma vez que 

ambos os tipos de chá contêm galhato epigalocatequina, e que não houve aumento dos níveis 
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sanguíneos de estrogénio com o chá preto, pensa-se que esta interação poderá ser devida a 

outro composto [82].  

• Outros medicamentos: a planta do chá pode interferir com medicamentos que tenham a 

hepatotoxicidade como efeito adverso, uma vez que a própria Camellia sinensis pode causar 

hepatotoxicidade, podendo ocorrer sinergia deste efeito adverso indesejável [75, 79]. 

2.4. Intervenção na Farmácia Alves: interações entre plantas e medicamentos 

Existe um interesse crescente por plantas medicinais, sendo este acompanhado pelo 

aumento do seu consumo e pela crença de que “o que é natural é bom” e desprovido de efeitos 

adversos. Esta problemática é agravada pelo enorme fluxo de informação que expõe apenas os 

benefícios das plantas medicinais, ocultando os seus efeitos adversos e possíveis interações com 

medicamentos. Para além disso, o fácil acesso a produtos naturais dificulta a monitorização e o 

controlo da toma espontânea, não aconselhada pelo médico nem farmacêutico, de plantas 

medicinais. Por estes motivos, elaborei cinco “marcadores de livros” informativos (Anexo 13) para 

divulgar medicamentos com os quais cinco plantas medicinais, previamente selecionadas, podem 

interagir, tendo estes sido dispensados aos utentes da FA. Procurei que este documento fosse 

prático, resistente e fácil de transportar, para que os utentes o conservassem e pudessem consultar 

sempre que necessário. Relativamente à escolha das plantas medicinais abordadas foi 

conscienciosa. Em primeiro lugar, a valeriana e a Ginkgo biloba, correspondem a medicamentos 

comercializados na farmácia e que são muitas vezes prescritos, ou recomendados, pelo médico. 

Em segundo lugar, a camomila e a planta do chá, são plantas vulgarmente utilizadas, sendo as 

respetivas infusões por vezes utilizadas para tomar medicamentos. Por último, escolhi o hipericão 

uma vez que a infusão desta planta interage com diversos medicamentos, cujos efeitos adversos 

podem ser exacerbados ou a eficácia terapêutica diminuída.  

2.5. Conclusões 

O desenvolvimento deste tema foi estimulante e desafiante, tendo em conta a falta de 

informação que existe sobre as interações entre as plantas e os medicamentos. Foi também 

recompensador pelo interesse demonstrado pelos utentes sobre o tema, bem como pela 

preocupação e curiosidade demonstradas sobre as possíveis interações que a terapia farmacológica 

habitual pudesse ter com preparações à base de plantas que costumavam tomar.  

Assim, considero que os objetivos iniciais foram alcançados.  

3. Pediculose capilar 

3.1. Motivação e objetivo 

A necessidade de tratar o tema pediculose capilar surgiu devido aos inúmeros atendimentos 

que realizei a pais preocupados, e quase desesperados, porque os filhos estavam infestados por 

piolhos, sendo esta, em muitos casos, uma situação recorrente. Além do mais, existe uma grande 

variedade de produtos para a pediculose capilar disponível na farmácia, com condições de utilização 

diferentes, e adequados a situações distintas. Por fim, verifiquei algum desconhecimento dos 
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utentes relativamente à pediculose capilar. Por todos estes motivos, senti a necessidade de me 

informar inteiramente sobre o assunto, através de uma pesquisa aprofundada, para poder auxiliar 

mais eficazmente estes pais a tratar a pediculose capilar e a evitar a sua recorrência. Assim, o meu 

objetivo principal aquando o desenvolvimento do tema pediculose capilar foi o de informar e 

esclarecer os utentes da farmácia cujos filhos, ou outros familiares, tivessem sido infestados ou 

reinfestados por piolhos. 

3.2. Caraterísticas, epidemiologia, manifestações clínicas e diagnóstico 

O termo pediculose refere-se a uma infestação por piolhos. Os piolhos são ectoparasitas 

hematofágicos e cosmopolitas que dependem do seu hospedeiro para sobreviver, havendo piolhos 

específicos para cada espécie [83, 84]. Neste sentido, no Homem, este tipo de infestação pode ser 

causada por três espécies de piolhos que afetam zonas do corpo específicas - Pediculus corporis 

(piolho do corpo), Pthirus pubis (piolho do púbis ou chato) e Pediculus humanus capitis (piolho da 

cabeça) [85]. Todos os casos de pediculose que surgiram durante o meu estágio foram relativos a 

infestações em crianças pelo piolho da cabeça, sendo este o tipo de pediculose mais comum, e as 

crianças o grupo populacional mais afetado [84]. 

A pediculose capilar afeta o Homem desde a antiguidade e é um problema a nível mundial 

transversal a todas as classes sociais e localizações geográficas. Este tipo de pediculose carateriza-

se por uma infestação por piolhos no couro cabeludo [84, 85]. O piolho da cabeça mede 

aproximadamente 3 mm e tem 6 patas e o seu ciclo de vida inclui três estádios de vida: lêndeas, 

ninfas e piolhos adultos [84]. Os piolhos vivem cerca de 1 a 3 meses, no entanto, uma vez que são 

parasitas obrigatórios, apenas sobrevivem durante cerca de 24 horas quando separados do seu 

hospedeiro. As fêmeas põem aproximadamente 8 ovos por dia (lêndeas) que medem menos de 1 

mm e, quando visíveis, são opalescentes. As lêndeas eclodem dentro de 6 a 10 dias, originando 

ninfas que se tornam adultas em 10 dias [84].  

Os piolhos alimentam do sangue humano a cada 4-6 horas, aproximadamente, injetando 

em cada picada a sua saliva, que desencadeia uma reação alérgica que está na base das 

manifestações clínicas da pediculose capilar [85]. O principal sintoma da pediculose capilar, e 

frequentemente o único, é o prurido. Uma vez que o prurido é devido a uma reação à saliva do 

piolho, numa primeira infestação, este sintoma pode demorar 4 a 6 semanas a manifestar-se, 

quando ocorre a sensibilização. Numa reinfestação, o prurido inicia-se apenas passados 2 dias [83, 

85, 86]. As escoriações infringidas no couro cabeludo, devido ao prurido, podem originar uma 

infeção bacteriana secundária, que pode resultar em linfadenopatias cervicais [83]. Apesar do 

desconforto, do estigma social e do stress psicológico que a pediculose causa, os piolhos da cabeça 

não são vetores de doenças, e por isso não são considerados uma ameaça para a saúde pública 

[85]. 

A pediculose capilar é altamente contagiosa e pode-se transmitir pelo contacto direto, na 

maioria das vezes de cabeça-para-cabeça, ou, mais raramente, pelo contacto indireto, através de 

fomites (como chapéus, ganchos, escovas, almofadas, toalhas e lençóis). Os piolhos podem 

facilmente infestar uma turma inteira ou um agregado familiar [83-85]. A pediculose capilar pode 

ocorrer em qualquer faixa etária, independente da classe socioeconómica e higiene pessoal do 
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hospedeiro. No entanto, há fatores que podem predispor para a infestação por piolhos, tais como: a 

idade (crianças entre os 3 e 11 anos são mais afetadas, devido à maior proximidade e contacto que 

há entre elas, tanto na escola como em atividades desportivas), e o sexo (as raparigas parecem ser 

mais afetadas, provavelmente devido aos cabelos compridos, ao maior contacto cabeça-cabeça e 

à partilha de acessórios de cabelo) [84, 85]. 

O diagnóstico de uma infestação ativa por piolhos da cabeça é efetuado pela deteção de 

pelo menos um piolho vivo [86]. É importante saber detetar e identificar corretamente a presença de 

piolhos e lêndeas no couro cabeludo, podendo a inspeção deste não ser suficiente para o 

estabelecimento do diagnóstico, uma vez os piolhos e as lêndeas não são de fácil visualização, 

devido ao seu tamanho reduzido e ao facto de evitarem a exposição à luz, movendo-se rapidamente 

[85, 86]. Neste sentido, o modo mais eficaz de detetar a presença de piolhos vivos é utilizando um 

pente de dentes finos metálico (estudos demonstraram a maior eficácia de pentes metálicos 

comparativamente com pentes de plástico) [84-86]. Para tal, deverá ser colocada uma toalha branca 

sobre os ombros da pessoa e o cabelo, de preferência molhado (uma vez que os piolhos quando 

em contacto com água ficam temporariamente imóveis, e por isso são mais fáceis de detetar durante 

a escovagem), deverá ser dividido em quatro partes, de modo a facilitar o processo e a torná-lo mais 

eficaz [85]. De seguida, todo o cabelo deve ser penteado, da raiz até às pontas, utilizando um pente 

de dentes finos, podendo-se utilizar uma lente para facilitar a observação. Na ausência de piolhos 

vivos, a presença de lêndeas agarradas aos fios de cabelo a uma distância até 6 mm do couro 

cabeludo, sugere uma infestação ativa, devendo-se proceder com o tratamento para a pediculose 

capilar [85]. Quando apenas são detetados piolhos mortos ou lêndeas a mais de 6 mm do couro 

cabeludo, considera-se como sendo uma infestação inativa, não sendo por isso necessário 

tratamento [87]. 

3.3. Tratamento e prevenção 

O tratamento da pediculose capilar deve ser efetuado sempre que se verifique uma 

infestação ativa (cujo diagnóstico foi descrito no ponto anterior). Além do mais, devido à elevada 

contagiosidade da pediculose capilar, para que a erradicação seja eficaz e para evitar reinfestações, 

é fundamental inspecionar o couro cabeludo de todos os elementos de um agregado familiar e de 

pessoas próximas que possam ter sido potencialmente infestadas (por exemplo elementos de uma 

turma), devendo o tratamento estender-se a estes quando se verifica a existência de uma infestação 

por piolhos ativa [83, 84].  

Tendo em conta que os piolhos infestam o Homem desde a antiguidade, ao longo dos 

tempos diferentes métodos têm sido utilizados. Alguns tratamentos mais tradicionais utilizam 

substâncias como a maionese, o petróleo e óleos essenciais para a eliminação de piolhos, no 

entanto, a sua eficácia não está comprovada [85]. Outro método que se inclui nesta classe, baseia-

se na escovagem do cabelo molhado utilizando um pente de dentes finos de modo a retirar os 

piolhos dos fios de cabelo. Este é um método moroso e pouco prático, uma vez que exige a 

escovagem minuciosa de todo a cabelo, que tem de ser repetida a cada 3-4 dias, durante pelo 

menos 2 semanas [85, 86]. Apesar deste método ser eficaz, a sua eficácia é inferior à dos métodos 

físicos e químicos, sendo, no entanto, útil quando estes métodos são ineficazes. Por fim, existe 
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ainda a hipótese de remoção mecânica dos piolhos rapando o cabelo, que deve ser evitada, por não 

ser a solução mais apropriada, principalmente no caso das raparigas [85]. 

Os métodos químicos utilizam produtos com substâncias químicas, inseticidas ou 

antiparasitários, para exterminar os piolhos, por este motivo, este tipo de produtos é classificado 

pelo Infarmed como medicamentos. Vários inseticidas, como o malatião, o lindano e a permetrina, 

têm eficácia comprovada como pediculicidas, e atuam por um mecanismo de neutoroxicidade 

seletivo para os parasitas [84-86]. Apesar de estes compostos serem relativamente seguros para o 

Homem, o seu uso tem vindo a ser desaconselhado devido à possibilidade de desenvolvimento de 

hipersensibilidade, complicações neurológicas graves causadas pela ingestão acidental destes 

produtos e aumento do risco de leucemia [86, 88]. Além do mais, estes produtos levam ao 

desenvolvimento de resistências, com consequente diminuição da eficácia do tratamento [84-86]. 

Devido aos motivos apresentados, estes produtos caíram em desuso, tendo a sua maioria sido 

retirada do mercado [86]. Os produtos com inseticida na sua constituição disponíveis na FA são o 

Quitoso® e o Nix®, ambos com 10 mg/g de permetrina, sendo estes os únicos MNSRM com 

permetrina autorizados pelo Infarmed para o tratamento de pediculose capilar. A permetrina é uma 

neurotoxina que atua nos canais de sódio dependentes de voltagem, deixando-os abertos durante 

longos períodos de tempo, o que conduz à despolarização da membrana e consequente paralisia 

respiratória e morte dos parasitas por asfixia [85]. 

Relativamente aos métodos físicos, atualmente, os produtos que atuam por ação física são 

os mais utilizados, sendo classificados como dispositivos médicos pelo Infarmed. A popularidade 

destes produtos surgiu com o desuso dos produtos contendo inseticida, pois são mais seguros (por 

serem menos tóxicos) e não levam ao desenvolvimento de resistências, além de que são mais 

eficazes [86]. Estes produtos são habitualmente constituídos por óleos de silicone (como o 

dimeticone) e possuem uma baixa tensão superficial que facilita a sua disseminação por superfícies. 

Existem dois mecanismos de ação descritos na literatura, sendo ambos puramente mecânicos [86, 

88]. Por um lado, estes compostos cobrem o piolho, quando em contacto com ele, bloqueando os 

seus poros respiratórios, com consequente asfixia e morte. Por outro lado, os óleos de silicone 

interferem com equilíbrio hídrico do piolho, causando um stress osmótico que leva à morte do 

parasita. Os produtos que atuam por ação física, além de serem pediculicidas, têm também 

atividade ovicida comprovada [86, 88]. Os produtos desta classe disponíveis na FA são os 

seguintes: Paranix® (contendo óleos essencias), Stop Piolhos® (contendo ciclometicone e 

dimeticone 5%) e FullMarks® (contendo ciclometicone e miristato de isopropilo). 

O tratamento da pediculose capilar deve ser efetuado pela aplicação do produto em todo o 

cabelo, seco ou molhado, de acordo com as indicações do produto, sendo necessário deixar o 

produto atuar durante alguns minutos, sendo de seguida o cabelo penteado com um pente de dentes 

finos, madeixa a madeixa, de modo a garantir a total extração dos piolhos e lêndeas. Por fim, o 

produto deve ser removido do cabelo pela lavagem do mesmo com o champô habitual [89]. O 

tratamento deverá ser repetido após 8 dias, de modo a eliminar ninfas que possam ter eclodido de 

lêndeas não eliminadas durante o tratamento primário [86]. 
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A prevenção da pediculose capilar pode ser conseguida através do uso de repelentes 

comercializados por algumas marcas, como a Paranix®. No entanto, o uso de repelentes não 

invalida a utilização de outras práticas preventivas, tais como [83, 84]: evitar a partilha de escovas, 

acessórios de cabelo, almofadas, toalhas e lençóis; lavar a roupa (de cama e de vestir), e outros 

objetos (como pentes e escovas), potencialmente infestados por piolhos, a 60°C durante 20 min; 

inspecionar regularmente o couro cabeludo; utilizar touca na piscina; entrançar o cabelo comprido; 

no caso se encontrar piolhos numa criança, e caso se aplique, alertar a escola para prevenir a 

propagação para outras crianças.  

3.4. Intervenção na Farmácia Alves 

Tendo como foco o meu objetivo principal no desenvolvimento do tema pediculose capilar, 

elaborei um folheto informativo (Anexo 14) contendo informação relevante e com uma linguagem 

acessível que pudesse ser um complemento, em suporte físico, ao aconselhamento farmacêutico 

Os pais de crianças infestadas com piolhos foram o público alvo desta iniciativa, tendo em conta 

que, em situações de pediculose, são os pais ou os cuidadores que se deslocam à farmácia para 

adquirirem produtos para tratamento. Enquanto meio mais indicado para transmitir a informação 

eficazmente, foi escolhida a elaboração de um folheto informativo distribuído juntamente com 

produtos para o tratamento da pediculose, ou após o aconselhamento farmacêutico. 

Assim, com este folheto informativo pretendi transmitir três ideias fundamentais relativas à 

pediculose capilar, com base nas questões colocadas nos atendimentos que realizei a utentes no 

âmbito desta temática: como identificar e diagnosticar, como tratar e como prevenir o contágio. Além 

do mais, neste folheto informativo, salientei ainda o facto de que os piolhos podem afetar qualquer 

criança, independentemente do seu contexto socioeconómica ou higiene pessoal, tendo em 

consideração, designadamente, que a crença de que apenas as crianças provenientes de classes 

socioeconómicas mais desfavorecidas e que têm “cabelos sujos” são afetadas por piolhos, está 

ainda bem estabelecida na sociedade, sendo, por isso, importante informar a população de modo a 

evitar possíveis descriminações. 

Adicionalmente, elaborei uma imagem (Anexo 15) para publicar na rede social Facebook de 

modo a conferir uma maior visibilidade à temática e a promover o deslocamento dos utentes à 

farmácia para se informarem melhor sobre a pediculose capilar e esclarecerem as suas dúvidas. 

3.5. Conclusões 

O aconselhamento farmacêutico é crucial aquando a escolha do produto mais adequado 

para o tratamento de pediculose capilar. A diversidade de produtos, bem como das suas 

caraterísticas e condições de utilização, exige uma aquisição orientada pelo farmacêutico. No 

entanto, o tempo limitado de atendimento e o ritmo acelerado de vida, podem levar a lapsos de 

informação no momento da realização do tratamento. Neste sentido, o fornecimento de um folheto 

informativo juntamente com o produto, confere um suporte informativo útil para consulta no momento 

do tratamento (e sua repetição). Deste modo, consegui promover, junto dos utentes da farmácia, a 

correta utilização de pediculicidas, a prevenção de reinfestações e a descrença de que apenas as 

crianças mais desfavorecidas podem ter piolhos.  
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Assim, acredito que o objetivo a que me propus foi alcançado, e que pude contribuir para a 

diminuição do stress psicológico causado pelos piolhos aos pais de crianças infestadas, bem como 

do desconforto físico dessas crianças.  

 

Conclusão final 

O estágio curricular surge como o fim de uma jornada de cinco anos de formação cujo o 

objetivo é formar os farmacêuticos do futuro, sendo essencial apreender e ter consciência da 

responsabilidade inerente ao título de “farmacêutico”. 

Como tal, os temas desenvolvidos neste relatório, bem como as intervenções farmacêuticas 

realizadas ao longo do estágio, revelaram-me o impacto que o farmacêutico pode ter na sociedade, 

mais concretamente, na melhoria da qualidade de vida das pessoas. De facto, o motivo pelo qual 

quis ser farmacêutica, foi para ajudar as pessoas a cuidar da sua saúde, e por isso, tentei sempre 

superar-me em cada dia que passei na farmácia.  

Assim, os três temas escolhidos resultaram da minha experiência pessoal ao longo do 

estágio, e tiveram como intuito colmatar lacunas de informação que denotei existir nos utentes. De 

facto, o farmacêutico deve sempre promover a saúde dos utentes, podendo fazê-lo de inúmeras 

maneiras, tendo sido por este motivo que abordei cada tema de um modo diferente, adaptando-o à 

farmácia e aos seus utentes. Estes temas permitiram ainda desenvolver a minha criatividade, a 

capacidade de comunicação (tanto verbal como escrita) e autonomia. 

Finalmente, considero que esta foi uma experiência única e enriquecedora, que me 

impulsionou para outra fase da minha vida, na qual me irei intitular de farmacêutica. 
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Anexos 

Anexo 1. Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 

 Janeiro Fevereiro Março Abril 

Receção de encomendas e 

armazenamento 

    

Serviços farmacêuticos     

Formações     

Atendimento ao público     

 

Anexo 2. Vista exterior da Farmácia Alves. 
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Anexo 3. Ficha de preparação e cálculo do preço de um medicamento manipulado 
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Anexo 4. Receita médica de um medicamento manipulado 
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Anexo 5. Formações assistidas durante o estágio. 

Data Entidade organizadora Duração (horas) Local 

07/02 Laboratoires Dermatologiques 

d’Uriage® 

1 Ordem dos Médicos, Porto 

15/02 GSK® 2 ANF, Porto 

08/03 Nestlé® 3 ANF, Porto 

15/03 Pharma Nord® 2 Hotel Holiday Inn, Porto 

16/03 La Roche Posay® 7 Academia L'Oréal, Porto 

 

 

Anexo 6. Publicação no Facebook no Dia Nacional do Doente com AVC. 

. 
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Anexo 7. Publicação no Facebook no Dia Mundial da Saúde. 

 

 

 

Anexo 8. Publicação no Dia Mundial da Doença de Parkinson. 
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Anexo 9. Publicação no Facebook no Dia Mundial da Alergia. 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Substância ativa e nome comercial de MNSRM antiácidos. 

Substância ativa Nome comercial 

Bicarbonato de sódio Alka-Seltzer® 

Carbonato de cálcio Tums® 

Carbonato de cálcio e Carbonato de magnésio Rennie Digestif® 

Carbonato de di-hidróxido de alumínio e sódio Kompensan® 

Carbonato de di-hidróxido de alumínio e sódio e 

dimeticone 

Kompensan-S® 

Fosfato de alumínio Phosphalugel® 

Hidróxido de alumínio Pepsamar® 

Hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e 

simeticone 

Maalox Plus® 

Hidróxido de magnésio Leite de Magnesia Phillips® 

Alginato de sódio, bicarbonato de sódio e carbonato de 

cálcio 

Gaviscon® 
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Anexo 11. Inquérito realizado sobre perturbações digestivas. 

 

 

 

1 – Sexo:    F    M     2 – Idade: ________ 

3 – Selecione se já teve: 

Dispepsia   Azia     Nenhuma das opções 

4 – Toma, ou já tomou, medicação para a azia e/ou dispepsia?  

Sim   Não 

5 – A toma dessa medicação foi devida a:  

Doença do refluxo gastroesofágico   Terapêutica prolongada com AINEs  

Tratamento de erradicação da H. pylori   Úlcera péptica 

Gravidez    Nenhum dos anteriores   Outro:________________ 

6 – A medicação foi aconselhada pelo: 

Médico Farmacêutico     Nenhuma das opções 

7 – Se respondeu “Nenhuma das opções” em 6, iniciou a medicação devido a: 

Conselho de um amigo   Conselho de um familiar 

Experiência própria com a medicação 

8 – Que medicamentos para a azia/dispepsia costuma tomar: 

Inibidores da bomba de protões   Antiácidos  

Antagonistas dos recetores H2  

9 – Durante quanto tempo tomou a medicação: 

1 mês ou menos    2 meses     Entre 2 meses a 1 ano 

Mais de 1 ano    Continuadamente 

10 – O preço do medicamento influência a sua compra? 

Sim    Não 

 

Inquérito 

Perturbações digestivas 



55 
 

Anexo 12. Panfleto informativo sobre o uso racional de inibidores da bomba de protões. 
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Anexo 13. “Marcadores de livros” com informação sobre interações entre plantas (camomila, 
valeriana, ginkgo biloba, hipericão e planta do chá) e medicamentos. 
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Anexo 14. Folheto informativo sobre pediculose capilar. 

 

 



58 
 

 



59 
 

Anexo 15. Publicação no Facebook sobre pediculose capilar. 
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Resumo 

No contexto de conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, a Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto concede a oportunidade de realização de parte do estágio profissionalizante na área de 

Farmácia Hospitalar e, para tal, escolhemos o Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António.  

O estágio decorreu entre maio e junho de 2017, sob orientação da Dra. Teresa Almeida, e teve como 

propósito compreender as funções e responsabilidades do farmacêutico e a sua importância em contexto 

hospitalar. Para além disso, por se tratar do primeiro contacto com a vertente prática da profissão, o estágio 

profissionalizante funciona como elo de ligação entre a vida académica e a vida profissional, permitindo assim 

o desenvolvimento de competências técnicas e científicas que compõem o ato farmacêutico, de forma idónea. 

Durante o período de estágio tivemos a oportunidade de passar pelos diversos setores dos Serviços 

Farmacêuticos, de forma rotativa, com a duração de uma semana em cada setor.  

Este relatório encontra-se dividido em duas partes, em que na primeira é retratada a orgânica de 

funcionamento dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António e o seu 

enquadramento a nível hospitalar. Relativamente à segunda parte do relatório são abordadas as atividades 

complementares por nós desenvolvidas durante o período de estágio.  
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1. Introdução 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) Hospitalares são um elemento fundamental nos hospitais. Os SF 

englobam vários setores que colaboram entre si, tendo cada um autonomia técnica e científica para 

desempenhar as seguintes funções relativas a medicamentos de uso humano e dispositivos médicos: aquisição, 

preparação, armazenamento, distribuição e dispensa a utentes. Para além de assegurarem a terapêutica 

medicamentosa no meio hospitalar, os SF pretendem também promover a investigação e o ensino [1]. 

A gestão e funcionamento dos SF são assegurados por uma equipa multidisciplinar da qual o farmacêutico 

hospitalar (FH) é um interveniente central. O FH é responsável pelo Circuito do Medicamento (CdM) num 

hospital e é um interveniente ativo na investigação e desenvolvimento de medicamentos. Deve ainda promover 

o uso racional, seguro e eficaz do medicamento, contrabalançar as relações de risco/benefício e custo/benefício 

e garantir a qualidade dos serviços que presta [1, 2]. Para além de todas as funções já referidas, o FH participa 

ainda na Comissão de Ética para a Saúde (CES) e na Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), sendo estas 

comissões técnico-científicas essenciais e necessárias ao bom funcionamento hospitalar [1]. 

O estágio curricular em farmácia hospitalar é uma oportunidade única que nos proporciona uma visão 

completa e nos permite experienciar e esclarecer quais as atividades desenvolvidas por um FH e qual o seu 

impacto na promoção da saúde da população. 

2. Centro Hospitalar do Porto 

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) foi fundado em setembro de 2007 e integra uma unidade geral 

universitária, o Hospital de Santo António (HSA), um hospital especializado em doenças infeciosas, o Hospital 

Joaquim Urbano (HJU), um hospital especializado em crianças, o Hospital Maria Pia, e uma maternidade, a 

Maternidade Júlio Dinis [3]. Recentemente, em 2014, foram agregadas as especialidades de pediatria e da 

mulher do HSA, Hospital Maria Pia e Maternidade Júlio Dinis, tendo-se formado o Centro Materno Infantil do 

Norte (CMIN) [3, 4]. O CHP é considerado uma entidade pública empresarial com autonomia a nível 

administrativo, financeiro e patrimonial [5]. A prestação de cuidados de saúde de referência e humanizados, 

assim como a valorização do ensino e formação e o incentivo à investigação na área da medicina compreendem 

os objetivos deste centro hospitalar [6]. 

3. Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

3.1. Estrutura e organização dos Serviços Farmacêuticos 

Todos os setores dos SF do Centro Hospitalar do Porto – Hospital de Santo António (CHP-HSA) se 

localizam no piso 0 do Edifício Neoclássico, com exceção da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) que se 

localiza junto ao Hospital de Dia, no piso 1 do Edifício Dr. Luís de Carvalho. A atual diretora dos SF do CHP-

HSA, Dra. Patrocínia Rocha, colabora com uma vasta equipa multidisciplinar que inclui farmacêuticos, 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos. 

Os SF englobam vários setores com diferentes missões que colaboram entre si, distinguindo-se os 

seguintes: Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), Produção, UFO, Distribuição Individual Diária em 

Dose Unitária (DIDDU), Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) e Ensaios Clínicos (EC). Cada setor 

tem um farmacêutico responsável pela gestão do mesmo. O circuito integrado do medicamento, desde a 
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prescrição, validação farmacêutica, distribuição até à administração ao doente é o grande objetivo dos SF do 

CHP-HSA, sendo diariamente satisfeitas centenas de solicitações e validações, e preparadas dezenas de 

manipulados [4]. 

3.2. Gestão de qualidade  

O Hospital Logistics System (HLS) é o Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) do CHP-HSA que tem por 

base o modelo Kaizen. Este SGQ tem por objetivo aumentar a qualidade dos serviços através de uma melhoria 

contínua de processos logísticos, bem como a sua inovação e eliminação do desperdício em processos 

operacionais e logísticos, aumentando a sua eficiência [7, 8]. O SGQ manifesta-se pela existência de um manual 

da qualidade, onde integram as várias Matrizes de Processo e Instruções de Trabalho para cada setor, e 

periodicamente são realizadas auditorias internas e externas com o objetivo de verificar e despistar não 

conformidades [8]. 

O sucesso do SGQ depende de todos os que integram a equipa dos SF, sendo essencial o conhecimento 

dos processos incluídos e a aplicação dos mesmos. No sentido de facilitar e garantir a execução de forma 

correta de alguns processos logísticos, há exemplos ilustrativos (Anexo 1) junto a pontos chave que permitem 

a rápida e fácil visualização e consequente execução correta do procedimento. 

O SGQ do CHP-HSA tem certificação de qualidade pelo cumprimento dos requisitos da norma NP EN 

ISO 9001:2008, havendo renovação desta certificação de 3 em 3 anos mediante a realização de auditorias 

apropriadas [4]. Os SF têm ainda certificação Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS) [4]. 

A gestão de stocks requer procedimentos do SGQ para que seja eficaz e rentável, de modo a garantir que 

não ocorrem ruturas nem excesso de produto. Para tal, no CHP-HSA emprega-se o sistema Kanban, no 

contexto da filosofia Kaizen. Os Kanbans (Anexo 2) são cartões que incluem informações relativas a um 

medicamento ou produto farmacêutico e que contêm a sua Designação Comum Internacional (DCI), o código 

de barras interno associado ao produto, o ponto de encomenda, a quantidade a encomendar e a localização do 

produto [9]. Para facilitar o processo logístico, os Kanbans têm cores diferentes relativas ao tipo de produto 

que representam e à sua localização (p. ex. Kanbans vermelhos correspondem a medicamentos estupefacientes) 

[10].  

3.3. Gestão de risco  

Os medicamentos contêm substâncias farmacologicamente ativas que podem ter consequências graves 

para a saúde e custos económicos elevados quando não utilizados devidamente. Por este motivo, é crucial a 

utilização de sistemas que permitam a diminuição da ocorrência de erros. Assim, os SF do CHP-HSA possuem 

vários métodos que permitem diminuir o risco de ocorrência de erros, e que se incluem no SGQ. Para gerir o 

risco, nos SF existem vários alertas visuais colocados junto à medicação que alertam para os cuidados que 

deverão ser tidos com a mesma, designadamente: etiquetas com os avisos “prazo de validade curto” (Anexo 

3), “novo lote” (Anexo 4), “contém medicação de frio”, “solução concentrada” (Anexo 5) e etiquetas verdes, 

amarelas e vermelhas para distinguir as diferentes dosagens de um mesmo fármaco (Anexo 6). Também os 

medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA), isto é, medicamentos diferentes com nomes semelhantes, 

merecem especial atenção, estando identificados de acordo com o método de inserção de letras maiúsculas 

(Anexo 7), segundo a Norma n.º 020/2014 da Direção Geral da Saúde [11]. Além das medidas já referidas, os 

SF do CHP-HSA têm ainda implementadas práticas seguras relativamente a medicamentos de alerta máximo 
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(medicamentos de alto risco ou potencialmente perigosos), descritas na Norma n.º 014/2015 da Direção Geral 

da Saúde [12]. Por fim, sempre que possível é efetuada dupla e tripla verificação pelos profissionais de saúde, 

o que confere uma maior segurança e diminuição do risco de ocorrência de erros. 

3.4. Comissões Técnicas  

O papel do FH não se confina aos SF, participando em comissões técnicas que são fundamentais para a 

tomada de decisões, emissão de pareceres e estabelecimento de normas e procedimentos a adotar pelas 

instituições, com o objetivo de salvaguardar o doente e os profissionais de saúde.  

No CHP-HSA estão presentes a CFT e a CES. A Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica é um 

órgão consultivo do INFARMED que promove a elaboração e aprova os critérios de utilização de 

medicamentos, a incluir no Formulário Nacional de Medicamentos (FNM), elabora protocolos de utilização de 

medicamentos e monitoriza o seu cumprimento, e promove a utilização racional do medicamento. Esta 

comissão serve ainda de elo de ligação entre as Comissões de Farmácia e Terapêutica dos hospitais do Serviço 

Nacional de Saúde e das Administrações Regionais de Saúde [13]. Já a CFT tem as seguintes funções: 

monitorizar a prescrição, dispensa e utilização de medicamentos, elaborar adendas privativas de aditamento ou 

exclusão ao FNM, emitir pareceres e relatórios dos medicamentos a incluir ou a excluir no FNM, velar pelo 

cumprimento do FNM, bem como das suas adendas; apreciar e elaborar pareceres sobre os custos da terapêutica 

[14]. Os grandes objetivos da CFT são: garantir a qualidade, controlar os custos e monitorizar o plano 

terapêutico [15]. Esta comissão é constituída por três médicos e três farmacêuticos [16]. 

As Comissões de Ética para a Saúde são órgãos multidisciplinares de apoio ao conselho de administração 

das instituições e serviços de saúde públicos e unidades privadas de saúde [17, 18]. A CES tem por objetivo 

zelar pela observância de padrões de ética na prática das ciências médicas, de modo a proteger e garantir a 

dignidade e a integridade humana. Para além de médicos, enfermeiros, psicólogos, juristas, teólogos, 

sociólogos e profissionais de outras áreas das ciências sociais e humanas fazem também parte da CES os 

farmacêuticos [17]. 

3.5. Sistema informático 

O sistema informático presente nos SF do CHP-HSA denomina-se Gestão Hospitalar de Armazém e 

Farmácia (GHAF). Este software traz grandes vantagens à gestão hospitalar dos armazéns dos SF, pois permite 

a rápida comunicação entre os vários setores e com as várias unidades do CHP, não sendo necessário a 

utilização de impressos em papel. Adicionalmente, permite gerir as encomendas e requisições efetuadas pelos 

serviços; efetuar a prescrição eletrónica pelo médico e a respetiva validação pelo farmacêutico; efetuar os 

débitos aos doentes ou aos respetivos centros de custo; gerir corretamente os stocks dos medicamentos, outros 

produtos de saúde e consumíveis; realizar inventários; gerir empréstimos concedidos ou solicitados a outros 

hospitais e ainda efetuar a consulta dos movimentos de um medicamento ou produto, tornando rastreável todo 

o CdM. 

Durante o estágio tivemos a oportunidade de contactar com o GHAF em todos os setores, uma vez que 

esta plataforma é transversal, e explorar as várias funcionalidades e utilidades deste sistema informático. 
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4. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF está dividido em diferentes secções, que na sua globalidade têm como missão garantir a aquisição 

e disponibilização de medicamentos, produtos farmacêuticos e consumíveis na quantidade, qualidade e no 

prazo solicitado, ao menor custo possível [19]. O APF é o armazém central do CHP-HSA e o local onde ocorre 

a primeira fase do CdM, que engloba a aquisição, receção, armazenamento, conservação, gestão e distribuição 

de medicamentos [20].  

4.1. Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos é feita em conjunto pelos SF e pelo Serviço de 

Aprovisionamento (SA), e está sob a responsabilidade do farmacêutico [21]. Tendo por base o FNM e as 

adendas ou deliberações aprovadas pela CFT é realizada a aquisição de medicamentos para o hospital [21]. No 

CHP-HSA as encomendas são feitas aos fornecedores ou, em casos esporádicos e no caso de determinados 

manipulados, à Farmácia Lemos [22]. Adicionalmente, e sempre que necessário, solicitam-se empréstimos de 

medicamentos e produtos farmacêuticos a hospitais públicos ou privados [23]. 

O pedido de compra de medicamentos e produtos farmacêuticos é desencadeado pelo sistema de Kanbans, 

sendo que quando o stock do produto atinge o ponto de encomenda, o farmacêutico introduz o código e a 

quantidade do produto a encomendar na lista comum aos SF e SA. Se existir autorização da despesa, o SA 

realiza a encomenda e gera a nota de encomenda que é remetida para o APF [19]. 

4.2. Receção e conferência dos medicamentos e produtos farmacêuticos 

adquiridos 

A receção de medicamentos e produtos farmacêuticos é composta por duas fases, sendo a primeira da 

responsabilidade dos TDT/AO. Estes devem verificar se a encomenda pertence efetivamente ao CHP, o número 

de volumes, a integridade das embalagens, o destino interno do produto (APF ou outro armazém) e devem 

ainda comparar a quantidade recebida com a que está descrita na guia de transporte ou fatura. Na segunda fase, 

os AO devem abrir e preparar a encomenda para ser validada pelo TDT ou farmacêutico, colocando o respetivo 

Kanban junto do produto. A validação deve ser prioritária no caso de medicamentos de frio, e consiste na 

conferência entre os produtos entregues e faturados, lote e prazo de validade (PV). Além disso, deve verificar-

se se os dispositivos médicos têm marcação CE e arquivar os certificados dos mesmos; nos hemoderivados é 

verificada a presença do Certificado de Autorização de Utilização de Lotes (CAUL) emitido pelo INFARMED; 

nos injetáveis de grande volume deve ser feita a contagem do número de volumes entregues; as matérias-primas 

devem estar acompanhadas do respetivo Boletim de Análise. Este boletim é analisado pelo responsável do 

Setor de Produção dos SF, que deve concluir acerca da conformidade de lote por comparação com a ficha 

técnica. Durante este processo as matérias-primas ficam em quarentena e, caso não estejam em conformidade 

com o descrito na ficha técnica, deve reportar-se a não conformidade em impresso próprio e efetuar a respetiva 

devolução ao fornecedor. Os estupefacientes são remetidos para o farmacêutico responsável e armazenados 

numa sala de acesso condicionado. Nestes medicamentos é mandatório o preenchimento do anexo VII 

(requisição de estupefacientes e psicotrópicos) que é enviado para o SA [20]. De notar que quando se trata de 

medicação destinada ao setor dos EC, somente se procede à sua receção, devendo o TDT preencher o impresso 

de receção da medicação para EC e enviar a medicação, acompanhada do impresso, para o setor dos EC ao 

cuidado do farmacêutico responsável [24]. 
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Rececionada a encomenda, toda a documentação validada é enviada para o SA para que seja dada entrada 

no stock informático, no GHAF [20]. 

4.3. Armazenamento dos produtos e gestão dos prazos de validade 

Aquando o armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos é necessário garantir as condições 

apropriadas de temperatura, luz e humidade, sendo estes parâmetros constantemente monitorizados nos 

armazéns e frigoríficos do CHP-HSA [25]. 

Após a receção, os medicamentos citotóxicos são diretamente enviados para a UFO e os restantes produtos 

são distribuídos pelos locais definidos, sendo que é necessária uma maior atenção para aqueles que possuem 

condições especiais de conservação, como os medicamentos termolábeis, que necessitam de armazenamento 

em frigorífico próprio; os medicamentos fotossensíveis, que necessitam de proteção da luz; os produtos 

inflamáveis, que são armazenados em local segregado do armazém e com condições adequadas à prevenção 

de acidentes; os produtos citotóxicos; os gases medicinais; e os estupefacientes e psicotrópicos, sendo que estes 

últimos são armazenados obrigatoriamente numa sala de acesso condicionado com fechadura de segurança 

[20]. No CHP-HSA os produtos estão organizados por ordem alfabética de DCI, sendo que, para além dos 

produtos de frio e dos estupefacientes e psicotrópicos, estão também separados dos restantes medicamentos e 

produtos farmacêuticos os produtos de nutrição artificial, material de penso, colírios, pomadas oftálmicas, gotas 

auriculares, soluções nasais, manipulados, antídotos, agentes de contraste, produtos de grande volume e 

produtos da UFA, para maior facilidade de acesso e identificação. Os antisséticos e desinfetantes estão 

armazenados em sala própria, assim como os soros. 

O armazenamento é feito de acordo com a metodologia First Expired, First Out (FEFO), devendo os 

medicamentos ser retirados da direita para a esquerda, da frente para trás e de cima para baixo. A gestão do PV 

é efetuada pelo farmacêutico destacado para essa função [26]. Mensalmente é retirada uma listagem dos 

produtos cujo PV termina em 3 meses, são analisadas as quantidades existentes e colocadas etiquetas 

identificativas de PV curto [20, 27]. Expirado o PV, os medicamentos e produtos farmacêuticos são devolvidos 

ao fornecedor, se estes os aceitarem, ou são incinerados [26, 27]. 

4.4. Gestão de stocks 

No que diz respeito à gestão de stocks, os medicamentos e produtos farmacêuticos são classificados de 

acordo com a sua relevância na prestação de cuidados, consumo e valor económico. O controlo de existências 

é realizado através do GHAF, que permite a dispensa de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

mediante registo de pontos de encomenda, stock de segurança e quantidade a encomendar. Para além disso, 

como referido anteriormente, aplica-se o sistema Kanban que contém a mesma informação [20]. Sendo o APF 

responsável por uma porção significativa do orçamento hospitalar, é fundamental um controlo eficaz dos 

stocks. Por este motivo, é importante a realização de inventários para controlar a correspondência entre o 

quantitativo informático e físico, prevenindo assim ruturas e excessos de stock [28]. 

5. Farmacotecnia 

O setor de farmacotecnia do CHP-HSA visa suprir as necessidades do hospital, preparando e 

disponibilizando medicamentos em doses e formas farmacêuticas que não são comercializadas pela indústria 

farmacêutica ou cujos custos são mais elevados quando adquiridos a esta. Neste setor são preparados 
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medicamentos estéreis, não estéreis e citotóxicos e é feito o fracionamento e reembalamento de algumas 

formulações. A atividade deste setor está de acordo com as “Boas práticas a observar na preparação de 

medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar” [29]. 

5.1. Produção de preparações não estéreis 

No setor de produção de preparações não estéreis são produzidas formas farmacêuticas sólidas (papéis 

medicamentosos), semissólidas (pomadas, pastas e cremes) e líquidas (soluções e suspensões). A produção das 

preparações não estéreis é feita por um TDT devidamente equipado e qualificado. 

Os pedidos de preparação de formulações não estéreis são feitos pelos vários setores (DIDDU, UFO, UFA 

e CMIN), através do GHAF, ou pelo APF, através de Kanbans, de modo a repor os seus stocks [30]. Todas as 

manhãs e às 12 horas o farmacêutico ou o TDT verifica os pedidos feitos pelo GHAF e os Kanbans com 

pedidos para reposição de stocks e elabora a respetiva ordem de preparação e os rótulos de identificação [30]. 

A ordem de preparação indica qual o medicamento a preparar, a composição quantitativa e qualitativa, a forma 

farmacêutica (FF), a dosagem, o número de unidades a preparar, a data da preparação, o lote e o PV (de acordo 

com as indicações da USP pharmacists’ pharmacopeia, 31 – NF26 LH795, página 777), os materiais e 

equipamento necessários, as matérias-primas, a técnica de preparação e os ensaios de verificação da qualidade 

do produto final (ensaios organoléticos, uniformidade de massa e pH) [31-34]. O TDT responsável pela 

preparação indica na ordem de preparação o lote, o PV e a origem de cada matéria-prima utilizada, o operador 

e o supervisor, bem como um exemplar do rótulo, garantindo, assim, a rastreabilidade da preparação [32]. Os 

rótulos de identificação das preparações contêm a designação do medicamento preparado, a composição 

quantitativa e qualitativa, o número de lote atribuído à preparação, o PV, as condições de conservação, as 

instruções especiais para utilização do medicamento (por exemplo “agitar antes de usar”), a via de 

administração, a identificação do local de preparação e do farmacêutico diretor técnico. Caso se trate de uma 

fórmula magistral específica para um determinado doente, o rótulo deverá ainda incluir a identificação do 

doente e a posologia indicada [35]. Cada formulação tem a sua técnica de preparação, cujo cumprimento deve 

ser assegurado pelo farmacêutico [36-42].  

Após a execução da preparação farmacêutica, e se a mesma estiver conforme os ensaios de verificação, 

procede-se ao seu acondicionamento em recipiente adequado, consoante a FF e características físico-químicas. 

O produto acondicionado é devidamente rotulado e embalado em manga de plástico selada. 

Para que informaticamente o stock das matérias-primas e do produto acabado estejam corretos e se possa 

proceder à transferência do produto para o armazém que efetuou o pedido, é necessário dar saída da quantidade 

das matérias-primas utilizadas e dar entrada do produto manipulado, associando os respetivos lotes e PV a cada 

um. Este processo é feito no GHAF. 

Durante o tempo que permanecemos neste setor pudemos acompanhar todas as atividades desempenhadas 

pelo TDT responsável e auxiliar em algumas tarefas, nomeadamente na preparação de vários manipulados 

(papéis medicamentosos de sacarose, pasta de Lassar, solução oral de hidrato de cloral, solução oral de citrato 

de cafeína, solução oral de ranitidina, entre outros), rotular e acondicionar o produto final e proceder ao registo 

das matérias-primas utilizadas. 
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5.2. Produção de preparações estéreis  

As preparações estéreis englobam as preparações estéreis propriamente ditas e as bolsas de nutrição 

parentérica, uma vez que os cuidados a ter na manipulação são semelhantes. As preparações estéreis têm de 

ser realizadas em condições de assepsia e num ambiente que garanta a sua esterilidade (total ausência de 

contaminação). No CHP-HSA existem duas áreas destinadas exclusivamente à produção das preparações 

estéreis. Cada área é constituída por três zonas distintas: zona negra – toda a zona exterior à zona de preparação; 

zona cinzenta – antecâmara; e zona branca – sala de preparação, a pressão positiva, onde se encontra a Câmara 

de Fluxo Laminar vertical (CFLv). Antes de entrar na sala branca para iniciar a manipulação, o farmacêutico e 

o TDT operador devem equipar-se devidamente. Para tal, na sala cinzenta, colocam protetores de calçado, 

touca e máscara, procedem à lavagem assética das mãos, vestem uma bata cirúrgica impermeável, 

descontaminam as mãos com um desinfetante apropriado e calçam as luvas esterilizadas. No início e no fim de 

cada sessão de trabalho, o TDT limpa o interior da CFLv com álcool a 70º e tudo o que entra na CFLv é também 

desinfetado com álcool a 70º [43, 44]. As ordens de preparação juntamente com os rótulos chegam à sala branca 

através de um transfer (janela de comunicação com o exterior).  

5.2.1. Preparações estéreis propriamente ditas 

As preparações estéreis propriamente ditas correspondem, na sua maioria, a fracionamentos ou ajustes de 

dose (diluição ou concentração) de produtos que já existem comercialmente. Deste modo, evita-se o 

desperdício de matérias-primas, ajustando cada formulação às necessidades individuais de cada doente, 

conseguindo-se também uma terapêutica individualizada. 

Uma vez rececionada a ordem de preparação, procede-se à preparação do produto na CFLv, que depois é 

rotulado e embalado em embalagem selada. À semelhança do descrito no ponto 5.1, após obtenção do produto 

final, é dada informaticamente saída das matérias-primas utilizadas e entrada do produto manipulado, 

associando os respetivos lotes e PV, para que depois o produto possa ser transferido para o destinatário. 

5.2.2. Preparação de bolsas de nutrição parentérica 

A nutrição parentérica (NP) destina-se a várias situações clínicas, nomeadamente, recém-nascidos 

prematuros e/ou com baixo peso e indivíduos com mau funcionamento ou obstrução do intestino. No CHP-

HSA preparam-se bolsas de NP para o CHP (Neonatologia, Cuidados Intensivos Pediátricos e Pediatria) e para 

o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, um cliente externo. As bolsas de NP podem ser preparadas 

integralmente, sendo estas mais dirigidas para os serviços de Pediatria e Neonatologia, que requerem 

quantidades e dosagens inferiores às bolsas comercializadas para adultos, ou podem apenas aditivar-se as 

bolsas de NP já comercializadas com aminoácidos, oligoelementos e vitaminas, destinadas a adultos. As bolsas 

“preparadas de raiz” permitem adaptar as quantidades de nutrientes às necessidades do doente, sendo estas 

quantidades alteradas consoante o estado nutricional e clínico deste. 

As bolsas de NP são constituídas por duas soluções preparadas e embaladas separadamente, para 

manutenção da respetiva estabilidade: Solução I - contém macronutrientes (glucose e aminoácidos) e 

micronutrientes hidrossolúveis (oligoelementos e vitaminas) e, se necessário, ranitidina ou heparina; Solução 

II - contém lípidos e vitaminas lipossolúveis. O farmacêutico supervisor deve verificar na prescrição médica 

se os valores relativos à quantidade de cada nutriente estão de acordo com os valores tabelados nas guidelines, 
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para a idade e estado clínico do doente, emitindo depois uma ordem de preparação (Anexo 8) [45]. O 

enchimento das bolsas é efetuado com o auxílio de um sistema automatizado de enchimento ou por via manual, 

quando o último não está disponível. Todos os elementos inseridos na bolsa por via manual são medidos pelo 

TDT e confirmados pelo farmacêutico (dupla verificação).  

Após a sua preparação, as bolsas são homogeneizadas, é retirado o ar que ficou retido dentro das mesmas, 

seguindo-se a sua “clampagem” e obturação [46]. No final, o farmacêutico supervisor certifica-se que o produto 

final está em conformidade, analisando a cor, aspeto, inexistência de partículas em suspensão e de ar [34]. Por 

fim, é efetuada a rotulagem de cada bolsa, com o rótulo interno, e é feito o controlo gravimétrico da bolsa que 

contém a solução I. As bolsas são acondicionadas em papel de alumínio de modo a ficarem protegidas da luz, 

uma vez que esta poderia promover a degradação dos nutrientes, e são novamente identificadas com um rótulo 

externo que contém a identificação do doente, da solução I ou II e PV [47]. No rótulo está também indicado o 

PV da bolsa, estando este de acordo com o descrito na USP pharmacists’ pharmacopeia, 31 – NF26 LH795, 

página 777. 

De modo a assegurar a qualidade das preparações e a esterilidade do local, é efetuado um controlo 

microbiológico diário, recolhendo-se aproximadamente 2 mL da primeira e da última preparação de cada 

sessão de trabalho [48].  

Neste setor, tivemos a oportunidade de acompanhar os farmacêuticos na validação das prescrições e 

produção de preparações estéreis e bolsas de NP. 

5.3. Fracionamento e reembalamento  

O processo de fracionamento permite aos SF obter frações de determinado medicamento comercializado, 

conseguindo-se quantidades e dosagens inferiores, não disponíveis comercialmente, sem que haja 

comprometimento das propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas, nem destruição da FF [49]. Este 

processo é particularmente útil para fornecer doses individualizadas ao setor da DIDDU, sendo estas obtidas 

pelo corte dos blisters ou pela individualização da FF, reembalamento e re-identificação.  

A garantia da qualidade do fracionamento é efetuada por meio de ensaios de verificação que incluem o 

controlo visual e o controlo gravimétrico. O controlo visual é efetuado ao longo do processo e pretende verificar 

a integridade da FF. Por outro lado, o controlo gravimétrico é realizado mensalmente, pela pesagem de cinco 

frações, no mínimo, não podendo os pesos individuais variar entre si mais de 5% [50]. 

Uma vez fracionado, o produto final é reembalado em embalagem que mantem as suas características 

físico-químicas e biofarmacêuticas, garantindo a sua estabilidade. O reembalamento também permite a re-

identificação das unidoses com DCI do princípio ativo, nome comercial, FF, dosagem, lote, PV, data do 

reembalamento, quantidade reembalada e número da sessão [51].  

5.4. Produção de citotóxicos 

A produção e disponibilização de medicamentos citotóxicos (CTX) ao menor custo, nas características e 

prazos acordados e num ambiente de segurança para todos os intervenientes no processo é assegurada pela 

UFO [52]. Este setor encontra-se fisicamente separado dos restantes SF estando localizado no Hospital de Dia 

junto às salas de tratamento dos doentes que realizam quimioterapia, permitindo desta forma, a rápida 

disponibilização das preparações; uma maior comunicação entre enfermeiros, auxiliares e farmacêuticos, de 

modo a garantir a segurança dos doentes, dispensando a preparação correta ao doente correto; minimizar a 
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exposição ocupacional e ambiental aos CTX e reduzir custos minimizando os desperdícios de fármacos. A 

UFO serve os doentes em regime de Hospital de Dia (Oncologia, Hematologia e Polivalente) e os doentes em 

regime de internamento. 

A equipa da UFO é constituída por dois farmacêuticos e dois TDT. À semelhança das salas para 

preparações estéreis, a UFO encontra-se dividida em três zonas: a zona negra, a zona cinza e a zona branca. A 

zona negra é toda a zona exterior à zona de preparação, existindo dois postos de trabalho onde os farmacêuticos 

validam as prescrições e emitem as ordens de preparação. Nesta zona encontra-se o armazém avançado do 

setor de produção de CTX onde estão armazenados os fármacos CTX e adjuvantes, as soluções de diluição e o 

material de consumo clínico. Na zona negra existe ainda um gabinete onde se encontra o arquivo das ordens 

de preparação e onde se faz a gestão das restantes tarefas da UFO, nomeadamente a emissão das ordens de 

preparação para os doentes com prescrição manual, a dispensa de hemoderivados e a elaboração da lista de 

doentes e lista de transporte (referidas mais à frente). A zona cinza corresponde à antecâmara. Neste local os 

TDT procedem à lavagem assética das mãos e equipam-se com touca, máscara, óculos de proteção, protetores 

de calçado, bata de baixa permeabilidade e o primeiro par de luvas de latex esterilizadas. A zona branca é a 

sala de preparação dos CTX que se encontra a pressão negativa e onde se localiza a CFLv, onde se manipulam 

os CTX. Antes de iniciar a manipulação dos CTX os TDT desinfetam a CFLv com álcool a 70º e colocam o 

segundo par de luvas de nitrilo de alta proteção [53].  

Para que um medicamento citotóxico possa ser preparado para um determinado doente é necessário que 

exista uma prescrição médica devidamente autenticada. Atualmente, a UFO encontra-se num período de 

transição entre a prescrição manual e a prescrição eletrónica e, por isso, ambas são aceites. A prescrição manual 

é efetuada em papel num modelo próprio de prescrição, distinto entre doentes em ambulatório (impresso de 

cor rosa) e doentes internados (impresso de cor verde) (Anexos 9 e 10). A prescrição eletrónica é feita através 

do GHAF no módulo do CdM. Todas as prescrições médicas são feitas de acordo com os Protocolos de 

Quimioterapia praticados pelo CHP-HSA, baseados em esquemas reconhecidos internacionalmente. Estes 

protocolos estão disponíveis em formato digital no GHAF e são atualizados periodicamente [54]. 

Assim que o doente chega, é realizada uma colheita de sangue para fazer hemograma. Após aprovação do 

hemograma, a enfermagem emite “luz verde” que permite ao farmacêutico validar a prescrição médica para o 

doente correspondente. À medida que vai recebendo as “luzes verdes”, o farmacêutico vai validando as 

prescrições médicas verificando se as mesmas apresentam: identificação do doente (nome e número do 

processo), peso, altura, superfície corporal, AUC (se aplicável), CTX prescritos por DCI, dose padrão do 

protocolo e dose ajustada ao doente, via de administração, data da realização do ciclo, Serviço Clínico (SC), 

nome e assinatura do médico prescritor, denominação do protocolo e da patologia. Se algum destes dados 

estiver ausente, o farmacêutico devolve a prescrição ao médico prescritor [54]. Verificados estes critérios, o 

farmacêutico confirma se a CFT aprovou a utilização do CTX (no caso de se tratar de um medicamento sujeito 

a aprovação), verifica se o protocolo se adequa à patologia, confere as doses prescritas de acordo com os dados 

antropométricos e clínicos do doente, a via e a duração da administração e verifica se a solução e o volume de 

diluição se adequam ao protocolo e à estabilidade físico-química do fármaco. O processo de verificação e 

monitorização de cada prescrição garante o cumprimento das normas aprovadas pelo CHP-HSA e promove a 

segurança e a eficácia da terapêutica farmacológica instituída [54]. 

Após a validação da prescrição no GHAF, é emitida a ordem de preparação (rótulo interno), verificada 

pelo outro farmacêutico (dupla verificação), e o rótulo de libertação (rótulo externo). Emitidas as ordens de 
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preparação o farmacêutico organiza-as, dando prioridade à medicação que não necessita de manipulação prévia 

(fármacos adjuvantes) e às primeiras preparações de cada ciclo, e prepara cada tabuleiro com o fármaco a 

manipular, devidamente descartonado, a solução injetável para diluição, a ordem de preparação e o rótulo de 

libertação. Os fármacos são debitados ao doente, registando-se sempre o lote e o PV de cada um. Os tabuleiros 

são enviados, pela ordem estabelecida, através do transfer para a zona branca, onde o TDT de apoio confirma 

se o que está no tabuleiro corresponde ao descrito na ordem de preparação (dupla verificação) e prepara todo 

o material consumível necessário à preparação. Após manipulação, a preparação é protegida da luz (se 

necessário), identificada com o rótulo de libertação e acondicionada em embalagem selada. A preparação 

selada é colocada no transfer, levantada pelo farmacêutico que procede à sua libertação no GHAF e a coloca 

na caixa correspondente às camas ou cadeirões, consoante o local onde está o doente no Hospital de Dia, ou 

no tabuleiro destinado aos doentes internados [55]. Posteriormente, as preparações são levantadas e 

transportadas para os serviços destinatários por um AO, num contentor fechado, inquebrável, antiderrame e 

devidamente sinalizado [56].  

Para poder gerir corretamente as preparações diárias e agilizar todo este processo, diariamente o 

farmacêutico gera uma lista com o nome dos doentes que irão realizar ciclos de quimioterapia no dia seguinte, 

cruzando os dados de dois sistemas informáticos, o GHAF e o SClínico. Esta lista organiza os doentes por hora 

de marcação e identifica qual o protocolo que o doente vai realizar. Para além da lista de doentes, o 

farmacêutico gera também uma lista de transporte das preparações que é assinada pelo AO quando levanta a 

preparação. De acordo com a lista de doentes, o farmacêutico elabora as ordens de preparação dos doentes com 

prescrição manual e emite os respetivos rótulos de libertação, através do sistema informático SI_UFO [55]. 

Durante o período que permanecemos neste setor foi possível acompanhar as funções que os farmacêuticos 

aqui desempenham, designadamente, validação e monitorização das prescrições médicas, emissão das ordens 

de preparação, supervisão da manipulação dos CTX, arquivo dos registos (prescrições e ordens de preparação), 

gestão do armazém (encomendas e gestão de PV), elaboração da lista de doentes e de transporte e dispensa de 

hemoderivados. No último dia tivemos a oportunidade de entrar na sala branca e acompanhar todo o processo 

de manipulação dos CTX desde a receção dos tabuleiros, registo dos dados das preparações, técnicas de 

manipulação dos fármacos, acondicionamento das preparações e desinfeção da CFLv e da mesa de trabalho. 

6. Distribuição 

6.1. Distribuição clássica 

A distribuição clássica corresponde ao fornecimento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

para um determinado SC que tenha efetuado um pedido para reposição de stocks ao APF, em formato eletrónico 

ou manual [57]. Neste sentido, no CHP-HSA existem 3 circuitos de distribuição (A, B e C), que abastecem o 

CMIN, HJU, UFA, UFO, DIDDU, blocos operatórios, consultas, Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

e todos os SC do CHP-HSA [58]. 

Efetivamente, o processo inicia-se com uma requisição ao APF para reposição de stocks, sendo esta 

analisada pelo TDT ou pelo farmacêutico. O aviamento dos pedidos é efetuado pelos TDT, em 4 postos de 

trabalho, pelos quais estão distribuídos os circuitos A, B e C e os injetáveis de grande volume, tendo o 

farmacêutico responsável pelo APF a função de conferir o aviamento realizado [59]. 
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A reposição de stocks pode ser realizada pelo HLS, consistindo na troca de caixas cheias por caixas vazias, 

de acordo com as quantidades estabelecidas entre os SF e os SC; por reposição de stocks nivelados nos SC, 

que consiste na reposição das unidades consumidas; ou por sistema de Kanbans, como previamente descrito 

[60, 61]. O APF está também responsável pelo abastecimento dos Pyxis®, por reposição de stocks nivelados. 

O Pyxis® (Anexo 11) é um sistema semiautomático de dispensa de medicamentos, que inclui armários e gavetas 

onde são armazenados medicamentos. Estes sistemas estão localizados na Unidade de Cuidados Intensivos e 

no Bloco Central de forma a facilitar o rápido acesso à medicação nestes SC [61]. 

O aviamento de epoetinas e darbepoetinas é efetuado exclusivamente pelo farmacêutico, uma vez por 

semana, segundo uma requisição individual, que depois de aviada é arquivada. Aquando o aviamento, estes 

medicamentos são identificados individualmente, registando-se o lote de cada produto dispensado e o número 

do CAUL de modo a garantir a rastreabilidade.  

Durante o estágio contactamos com a organização do APF, os documentos de requisição e regras de 

aviamento, visualizamos e realizamos débitos e transferências de medicamentos entre os diferentes armazéns 

no GHAF. Procedemos também ao aviamento de medicação para a DIDDU, UFA e HJU. Foi-nos ainda 

explicado o funcionamento do Pyxis® da Unidade de Cuidados Intensivos e realizamos o seu carregamento. 

Por fim, realizamos o aviamento de estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados e epoetinas, sempre sob 

supervisão. 

6.2. Distribuição individual diária em dose unitária 

O setor da DIDDU tem por objetivo assegurar a distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos, 

de forma individualizada, para os doentes em regime de internamento, por um período de 24 horas nos dias 

úteis ou 48h aos sábados e vésperas de feriados, e ao menor custo possível [62]. As atividades desenvolvidas 

neste setor visam otimizar os resultados da farmacoterapia, promover o aumento da segurança, efetividade e 

racionalização da terapêutica, reduzir possíveis efeitos adversos e o desperdício [62, 63]. 

Compete ao farmacêutico responsável por este setor interpretar e validar todas as prescrições médicas 

emitidas no módulo de prescrição eletrónica do CdM, avaliando o perfil farmacoterapêutico do doente e a 

possível existência de interações medicamentosas. Para além da validação das prescrições emitidas no CdM o 

farmacêutico é ainda responsável pela dispensa de medicamentos sujeitos a controlo especial como os 

estupefacientes e hemoderivados, pela validação das requisições do Portal Interno (portal partilhado entre os 

serviços de enfermagem e os SF) da medicação em falta que não foi enviada, e pelo esclarecimento das dúvidas 

de outros profissionais de saúde no que diz respeito ao medicamento. 

No CHP-HSA, todos os SC, com exceção do Serviço de Urgência e do Bloco Operatório, recebem a 

medicação por DIDDU. Nos dois serviços supracitados a dispensa é realizada a partir do Pyxis®. Este sistema 

permite melhorar a qualidade do ato da dispensa ao doente, uma vez que há diminuição dos erros e do tempo 

utilizado, assegurando, assim, a disponibilidade imediata dos medicamentos nesses serviços bem como a 

racionalização dos stocks [62]. 

6.2.1. Validação da prescrição médica 

As prescrições médicas são instruções de dispensa de medicamentos emitidas pelos médicos e individuais 

para cada doente. O papel do farmacêutico é interpretar e validar todas as prescrições médicas, de modo a 

assegurar o cumprimento das Políticas de Utilização de Medicamentos (PUM), com base no FNM e respetivas 
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adendas, nas deliberações da CFT, e nas características do medicamento e do doente. Desta forma, a validação 

de prescrições médicas tem como finalidade a otimização dos resultados da farmacoterapia assente no uso 

racional dos medicamentos, assegurando assim a maximização da segurança e efetividade da terapêutica 

instituída e a redução do risco de aparecimento de efeitos adversos, ao menor custo possível. Este processo 

deve ser realizado sempre que ocorra alguma alteração e/ou atualização do perfil farmacoterapêutico do doente 

[64]. 

A prescrição médica deve sempre conter os dados do doente (nome, número do processo, serviço e número 

de cama), a designação do medicamento pela DCI, FF, dose, frequência, via de administração, duração do 

tratamento, data e hora de prescrição e a identificação do prescritor. Adicionalmente, pode ainda constar a 

idade, peso, altura e o diagnóstico do doente, permitindo assim uma validação mais correta e adequada às 

caraterísticas do doente. 

No ato da validação farmacêutica, o farmacêutico pode e deve intervir ativamente na farmacoterapia dos 

doentes sempre que considere necessário e pertinente. Para tal, o farmacêutico escreve o seu parecer para que 

possa reportar ao médico algum Problema Relacionado com Medicamentos (PRM) ou Resultados Negativos 

associados à Medicação (RNM). Estas intervenções farmacêuticas podem dever-se a interações 

medicamentosas, alternativas farmacológicas, tempo de farmacoterapia inadequado, dosagem ou FF 

inadequada, entre outras. Posteriormente, o médico prescritor pode aceitar ou rejeitar a intervenção realizada.  

6.2.2. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Todas as manhãs, após responder às requisições do Portal Interno e validar as prescrições emitidas no 

CdM, o farmacêutico emite as listas de aviamento da medicação (que indicam quais os medicamentos a ser 

enviados para os respetivos SC) e as etiquetas com a identificação de cada doente [65]. As listas de aviamento 

podem ser impressas em papel, quando o aviamento é feito manualmente, ou enviadas para o Pharmapick® 

(sistema dispensador robotizado no qual se encontram armazenados, em gavetas, os medicamentos de elevado 

consumo) (Anexo 12), de acordo com os horários estipulados ao longo do dia. Com recurso a estas listas, os 

TDT organizam os medicamentos e produtos farmacêuticos em cassetes unidose, que por sua vez são colocadas 

em carros de transporte, com a identificação do serviço, número de cama, nome do doente e número de processo 

ao qual se destinam [65]. Caso ocorram alterações ao regime farmacoterapêutico dos doentes antes da entrega 

dos carros, o farmacêutico responsável emite listas com as diferenças da medicação e os TDT realizam as 

alterações à unidose manualmente, removendo ou adicionando medicação à respetiva gaveta do doente [65]. 

Após o envio dos carros para os SC, as alterações à unidose, realizadas em horários previstos, são enviadas em 

embalagens individuais devidamente identificadas [65]. Toda a medicação urgente, como as primeiras tomas 

de antibióticos e antídotos, é enviada para os SC num período máximo de 30 minutos, não sendo adicionada 

às cassetes unidose [66]. 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos estão organizados no stock avançado (células de aviamento 

ou Pharmapick®, a torre ou o supermercado) de acordo com a respetiva rotatividade a cada momento. Para tal, 

cada produto é distribuído por três categorias A, B ou C, segundo o seu elevado, intermédio ou baixo consumo, 

respetivamente [67]. Os produtos da categoria A são aqueles que integram as células de aviamento (Anexo 13) 

e o Pharmapick®, da categoria B os que integram a torre (Anexo 14) e da categoria C (Anexo 15) os produtos 

de baixa rotatividade que normalmente não integram o stock avançado da DIDDU [67, 68]. 
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6.2.3. Medicamentos e/ou produtos sujeitos a controlo especial  

Dada as suas características particulares, alguns medicamentos e produtos farmacêuticos exigem um 

circuito especial sujeito a um controlo mais rigoroso, como é o caso dos medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos, hemoderivados, material de penso, anti-infeciosos, nutrição artificial e antídotos. 

Os estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a uma regulamentação própria, ao abrigo do Decreto-Lei 

nº 15/93, de 22 de Janeiro, sendo o farmacêutico responsável por armazenar, preparar e dispensar esta classe 

de medicamentos. A prescrição deve ser efetuada em impresso próprio (Modelo nº 1590 da INCM) devendo 

mencionar DCI, FF, dosagem, via de administração, posologia e assinatura do prescritor, bem como número e 

carimbo com a identificação do centro de custo a que se destina. Após rececionar a prescrição entregue pelo 

AO ou enfermeiro, o farmacêutico valida-a conferindo todos os requisitos acima mencionados, efetua o débito 

no CdM ao respetivo SC e emite a guia respetiva. A medicação é preparada no cofre onde estão armazenados 

os estupefacientes e psicotrópicos, de acordo com a guia emitida, em caixas fechadas e identificadas com o 

respetivo SC [65]. 

O farmacêutico é também responsável pela dispensa de medicamentos hemoderivados aos doentes do 

Bloco Operatório e Serviço de Urgência, sendo necessária a realização de um procedimento uniforme de registo 

da requisição clínica, da distribuição aos SC e administração dos mesmos [65]. A prescrição de medicamentos 

derivados do plasma humano é também realizada em impresso próprio (Modelo nº1804 da INCM) e com 

validade de 24 horas [64]. Este impresso contém a identificação do doente e o número de processo. Juntamente 

com a requisição são enviados, pelo SC, autocolantes identificativos do doente a quem o medicamento se 

destina, de modo a que cada embalagem de medicamento hemoderivado seja devidamente identificada com o 

seu destinatário [65]. No impresso, o farmacêutico preenche o número de lote, número do CAUL, assina e data, 

procedendo, por fim, ao débito do medicamento no CdM [65]. Deste modo está assegurada a rastreabilidade 

do produto de origem biológica.  

A requisição de material de penso é realizada pelos enfermeiros em impresso próprio (Anexo 16), de forma 

individualizada para cada doente e tem validade de 8 dias [64]. No impresso de requisição constam informações 

sobre o diagnóstico do doente, o local, grau e características da ferida que justificam a escolha e permitem ao 

farmacêutico validar a requisição verificando se, de facto, o tipo de penso pedido e a sua quantidade estão de 

acordo com o tipo de ferida. 

Os anti-infeciosos podem ser dispensados na DIDDU, através do CdM, para os doentes internados em SC 

com DIDDU ou no APF no caso de doentes internados em SC sem DIDDU, devendo-se, neste último caso, 

realizar a prescrição em impresso próprio. A validação farmacêutica é feita mediante justificação médica para 

a prescrição, devendo esta estar conforme as PUM do CHP-HSA. A prescrição tem uma validade de 7 dias, 

pelo que ao fim deste tempo o médico deve rever a prescrição e, caso seja a sua intenção, manter o tratamento 

renovando a prescrição [64]. 

O regime de prescrição de nutrição artificial é o mesmo que o utilizado para os anti-infeciosos, sendo que 

neste caso a prescrição tem uma validade de 10 dias, finda a qual o médico prescritor deve rever a necessidade 

da sua administração [64]. 

A prescrição de antídotos pode ser realizada em impresso próprio (Anexo 17), no qual deve constar a 

identificação do doente e o SC, o diagnóstico, o fármaco por DCI, a quantidade/dose, o ritmo e a via de 

administração. A prescrição pode também ser realizada de forma eletrónica pelo CdM [64]. As requisições de 
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antídotos, bem como as guias de aviamento, são arquivadas de modo a garantir a rastreabilidade dos antídotos 

dispensados. 

No período em que permanecemos no setor da DIDDU observamos e realizamos, com acompanhamento, 

a validação de prescrições, tendo sempre especial atenção aos aspetos chave da mesma, como as justificações 

para a prescrição de antibióticos, a análise da função renal através do valor da clearance da creatinina, a 

adequação da FF, a dose prescrita, entre outros. Tivemos também a oportunidade de validar e dispensar 

medicamentos sujeitos a controlo especial, como os estupefacientes e psicotrópicos, materiais de penso e 

hemoderivados. Analisamos intervenções farmacêuticas, sendo os erros na dosagem e na FF os mais comuns. 

Adicionalmente, verificamos como é efetuado o pedido de autorização à CFT para medicamentos que não 

cumprem as PUM. Relativamente aos antídotos, tivemos a oportunidade de verificar que o antídoto mais 

frequentemente prescrito é o Flumazenilo, utilizado em casos de intoxicação por benzodiazepinas, sendo esta 

a causa mais comum de admissão hospitalar por intoxicação. Na maioria das vezes associada à ingestão de 

benzodiazepinas estava relatada a ingestão, concomitante e intencional, de álcool e, por isso, era também 

prescrito carvão ativado. Foi-nos também explicado o funcionamento do Pharmapick® e o modo de preparação 

da medicação a ser enviada para os SC. Realizamos ainda o aviamento de medicação em falta pedida através 

do Portal Interno, para os respetivos SC. 

6.3. Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório é o segmento da distribuição de medicamentos 

no hospital que fornece medicação aos doentes para administração em local externo ao hospital. Esta dispensa 

é realizada de modo gratuito e é assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde [69]. São diversas as vantagens 

da administração da medicação em local externo ao hospital, nomeadamente a redução de custos e riscos 

associados ao internamento, como as infeções [70]. Este tipo de distribuição de medicamentos em contexto 

hospitalar permite a vigilância de certas terapêuticas, havendo a monitorização de efeitos secundários graves e 

de situações de não adesão à terapêutica [70]. Este serviço é exclusivamente assegurado por farmacêuticos que 

efetuam a validação da prescrição médica e o fornecimento da medicação, assim como a disponibilização de 

informação acerca da sua correta utilização, armazenamento e destruição (informação particularmente 

importante no caso de medicamentos novos) e explicação da importância da adesão à terapêutica [71].  

A UFA do CHP-HSA funciona durante os dias úteis das 9 às 17h, por sistema de senhas, e é constituída 

por uma sala de espera e pela zona de atendimento [72]. A zona de atendimento contém 4 balcões. Os 

medicamentos e produtos farmacêuticos estão organizados em prateleiras (nutrição entérica e medicamentos 

para o VIH), gavetas (medicamentos para hepatite B, hipertensão pulmonar, insuficiência renal, quimioterapia, 

fibrose quística e outros) e, num armário à parte, a medicação para a hepatite C. Nestes locais a organização é 

feita em primeiro lugar por patologia e em segundo lugar por ordem alfabética. A medicação que necessita de 

ser conservada no frio, entre 2 a 8ºC, está distribuída pelos 3 frigoríficos existentes. Diariamente são realizados 

cerca de 200 atendimentos, sendo que as principais patologias para as quais são dispensados medicamentos 

são insuficiência renal crónica, profilaxia de rejeição aguda de transplante renal, VIH e doenças autoimunes, 

como artrite reumatóide.  

Assim que o doente ou o seu representante (mencionado no termo de responsabilidade) é atendido, o 

farmacêutico valida a prescrição, verificando se a mesma foi realizada de acordo com as normas do CHP-HSA 

para a UFA, se estão presentes a identificação do doente e da especialidade médica prescritora; data da próxima 
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consulta; assinatura do médico; validade da prescrição; prescrição do medicamento por DCI, FF, dose, 

frequência e via de administração; e se a prescrição reúne todas as condições necessárias para a dispensa, 

através de diplomas legais, autorizações da Direção Clínica, Conselho de Administração, CFT e CES [71]. As 

prescrições médicas são realizadas eletronicamente. Apenas a prescrição de nutrição entérica é realizada de 

forma manual. No caso do farmacêutico detetar alguma não conformidade, a dispensa dos medicamentos não 

se pode realizar e é comunicada a situação ao médico prescritor [71]. As não conformidades englobam 

situações de interações medicamentosas, duplicação da terapêutica e erros na dose, via de administração e 

frequência, destacando-se nesta etapa a importância da validação farmacêutica [71]. 

De forma a garantir uma maior rastreabilidade dos medicamentos, em cada dispensa registam-se todos os 

lotes dispensados ao doente, sendo que este aspeto é particularmente importante no caso dos quimioterápicos, 

antiretrovíricos e imunossupressores. Tendo em consideração a patologia, a data da próxima consulta, o local 

de residência do doente, o valor económico do medicamento e o stock de medicamento disponível, o 

farmacêutico determina a quantidade de medicação a dispensar ao doente, podendo dispensar medicação para 

3 meses, desde que o valor total seja inferior a 100€ para doentes residentes em qualquer área ou até 300€ para 

doentes residentes fora do distrito do Porto, e dispensa de imunossupressores até 3 meses em transplantados 

renais e hepáticos [73]. Excecionalmente, alguns medicamentos, definidos em lista própria, só podem ser 

cedidos para 1 mês. Deste modo, existem diversas situações em que a medicação não é fornecida na totalidade 

até à próxima consulta, ficando alguma quantidade pendente que o doente levantará um pouco antes da 

medicação anteriormente cedida terminar. 

Adicionalmente, de acordo com o Decreto-Lei nº 206/2000 de 1 de setembro, a UFA pode vender 

medicamentos ao público no caso de determinado medicamento se encontrar em rutura na farmácia 

comunitária, existindo a obrigatoriedade de apresentação da prescrição médica carimbada por 3 farmácias 

comunitárias que comprovem a situação [74, 75]. A UFA pode ainda realizar a dispensa de medicamentos a 

doentes externos ao hospital, em caso de artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite 

juvenil poliarticular e psoríase em placas, de modo gratuito [76]. 

Quando os doentes, por algum motivo, deixam de tomar a medicação, devem devolvê-la à UFA. Aquando 

da receção dos medicamentos devolvidos, o farmacêutico deve colocá-los em local próprio, identificado com 

“Devolução de Medicamentos”, registar o seu nome e o dia da entrega e, se possível, o número do processo do 

doente [77]. É da responsabilidade do farmacêutico aceitar ou rejeitar as devoluções, averiguando se foram 

mantidas as condições de conservação exigidas, se os medicamentos se encontram dentro do PV, se as 

embalagens primária e secundária permanecem intactas e se os medicamentos unidose estão em blisters 

identificados com DCI, dose, lote e PV. Todos os medicamentos de conservação no frio e todos os 

medicamentos multidose abertos são rejeitados, pois é impossível garantir a sua correta conservação [77]. 

Durante a passagem pela UFA, tivemos acesso à legislação em vigor para este setor, percebendo que para 

cada patologia existem determinados medicamentos aprovados, e que todas as prescrições que extrapolem estes 

diplomas legais têm de ser aprovadas internamente a nível hospitalar pela CFT, CES e Direção Clínica. 

Percebemos a organização e gestão desta unidade dos serviços farmacêuticos, assistimos a inúmeros 

atendimentos e efetuamos alguns com supervisão, tendo assim contacto com as regras de prescrição e os 

impressos específicos, a validação de prescrições, o módulo do CdM do GHAF, a dispensa e o aconselhamento 

ao doente. Assistimos também à entrega de devoluções e procedemos à separação de medicamentos 
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devolvidos, tendo sempre em atenção o PV, se as embalagens multidose estavam fechadas e intactas e se os 

blisters em unidose se encontravam intactos e devidamente identificados como previamente descrito. 

7. Ensaios clínicos 

Um ensaio clínico é qualquer investigação conduzida no ser humano destinada a descobrir ou a verificar 

os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a 

analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, 

a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia [78]. Desta forma, os EC fornecem evidências científicas 

extremamente relevantes para a avaliação do risco/benefício de novos medicamentos para uso humano, 

assumindo por isso um papel preponderante na obtenção da Autorização de Introdução no Mercado dos 

medicamentos avaliados.  

Primando o ser humano e o carácter científico, todos os EC devem ser concebidos, realizados, registados 

e notificados, e os seus resultados revistos e divulgados de acordo com os princípios das Boas Práticas Clínicas 

(BPC), aplicáveis à investigação em seres humanos [78]. 

No CHP-HSA decorrem atualmente cerca de 100 EC, na sua maioria de fase III, mas também de fase II e 

fase IV. Na unidade de EC do CHP-HSA pudemos acompanhar uma visita de início, uma visita de 

monitorização e uma visita de fim de estudo, auxiliar na receção e armazenamento da medicação e nos registos 

de receção, dispensa e devolução de medicamentos para EC. Interpretamos ainda diversos protocolos de EC e 

contactamos com toda a documentação que constitui o Pharmacy Site File. Deste modo, pudemos familiarizar-

nos com os vários processos relativos aos EC e perceber a importância que estes têm para a introdução de 

novos medicamentos no mercado e para a monitorização de efeitos indesejáveis de medicamentos já 

comercializados. 

7.1. Fases de preparação e desenvolvimento de um ensaio clínico 

A equipa de investigação responsável pela realização de um EC é constituída por: promotor (entidade 

responsável pela conceção, realização, gestão e financiamento do EC); monitor (profissional designado pelo 

promotor para acompanhar o EC, assegurando que o mesmo é realizado em conformidade com as exigências 

legais e regulamentares aplicáveis, e que mantém o promotor permanentemente informado, relatando a 

evolução do EC e verificando as informações e dados recolhidos, sendo esta função muitas vezes 

desempenhada por um Contract Research Organization (CRO)); investigador (pessoa que exerça profissão 

reconhecida em Portugal para o exercício da atividade de investigação, proposta pelo promotor, e que se 

responsabiliza pela realização do EC e pela equipa de investigação que o executa nesse centro, podendo, neste 

caso, ser designado por investigador principal) e outros profissionais que, por força das suas funções, 

participam diretamente no ensaio clínico, nomeadamente, médicos, farmacêuticos e enfermeiros [78]. 

Antes de um EC se iniciar, o promotor determina quais os centros de ensaio clínico onde este decorrerá, 

através de um processo de seleção que se inicia com uma visita de qualificação a vários centros de ensaio. 

Nesta visita, o monitor avalia se o centro tem as condições necessárias para a condução do estudo, verificando 

as qualificações dos profissionais envolvidos, os equipamentos e as infraestruturas (nomeadamente segregação 

da área de armazenamento do Medicamento Experimental (ME) e a existência de frigoríficos com registos de 

temperatura e sistema de alarme, para armazenamento do ME) e se a amostra de doentes elegíveis para o EC é 
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a exigida. Uma vez selecionados os centros de ensaio, o promotor deve submeter um pedido de parecer à 

Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) - que avalia entre outros aspetos, a pertinência do EC e 

da sua conceção, os benefícios e riscos previsíveis, o protocolo do EC e a aptidão do investigador principal e 

dos restantes membros da equipa - e requerer autorização para a realização do EC ao conselho diretivo do 

INFARMED e à Comissão Nacional de Proteção de Dados [78]. Após obtenção de parecer favorável da CEIC, 

da autorização do INFARMED e da Comissão Nacional de Proteção de Dados, é ainda necessário que a CES 

do hospital avalie o protocolo do EC, e aprove a sua realização, e que o promotor celebre o contrato financeiro 

com o conselho de administração do hospital [24]. 

Celebrado o contrato com o centro de ensaio e obtidas todas as aprovações, o EC inicia-se com uma visita 

de início na qual o monitor se reúne com toda a equipa de investigação envolvida (investigador principal, co-

investigadores, enfermeiros, serviços farmacêuticos, etc.) e discute detalhadamente o protocolo; dá a formação 

necessária a todos os procedimentos inerentes à realização do EC; define os procedimentos relativos à 

prescrição, dispensa e preparação da medicação experimental; define os procedimentos relativos aos registos 

de dispensa e devolução da medicação; fornece ao farmacêutico responsável, o dossier do EC (Pharmacy Site 

File) e preenche o documento Site Responsability Log onde delega as responsabilidades de cada elemento da 

equipa de investigação devidamente autorizado pelo investigador principal. Após a visita de início, o 

investigador principal inicia a seleção e inclusão dos participantes no EC explicando previamente os objetivos, 

os riscos, os inconvenientes e as condições em que o EC é realizado, de modo a obter o seu consentimento 

informado [24, 78]. 

No decorrer do EC são realizadas visitas de monitorização, nas quais o monitor avalia o progresso do EC 

e se assegura de que o mesmo está a ser conduzido de acordo com o protocolo, as BPC e a regulamentação 

[78]. O monitor verifica os dados referentes ao armazenamento, distribuição e devolução do ME, bem como a 

restante documentação constituinte do Pharmacy Site File. 

Terminado o EC, é efetuada uma visita de encerramento ou visita de fim. Durante esta visita o monitor 

retifica e arquiva toda a documentação do estudo, assegura que a contabilidade do fármaco, bem como os 

procedimentos necessários para a devolução da medicação estão completos e realiza os pagamentos em falta. 

Em qualquer fase do EC, e mesmo depois deste terminar, podem ser realizadas auditorias externas, efetuadas 

por auditores do Departamento de Qualidade do promotor; ou internas, efetuadas pelo próprio centro de ensaio; 

ou ainda inspeções efetuadas por inspetores de uma autoridade competente como a CEIC ou o INFARMED 

[78]. 

7.2. Estrutura e organização do setor dos ensaios clínicos 

De acordo com a legislação, os SF são os responsáveis pelo armazenamento e dispensa do ME e dos 

dispositivos utilizados para a sua administração e pelos medicamentos já autorizados complementares à 

realização dos EC, devendo garantir a segregação dos medicamentos e do respetivo circuito [78]. Nos SF foi 

criada uma área exclusiva para os EC, designada por Unidade de Ensaios Clínicos (UEC), composta por duas 

salas adjacentes (Anexo 18): uma sala, de acesso restrito aos farmacêuticos da UEC, onde se armazenam os 

ME e os medicamentos já autorizados necessários aos EC, e outra sala que funciona como gabinete de trabalho 

[24]. 

O farmacêutico responsável pelos EC fornece toda a informação ao doente sobre a conservação e 

administração do ME e garante o circuito do ME, bem como a sua re-etiquetagem (se aplicável), gestão de 
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stock, registos de receção, dispensa e devolução pelo participante, controlo do inventário do ME e arquivo de 

informações. 

7.3. Circuito do medicamento experimental 

Após a visita de início de um EC, o farmacêutico coordenador elabora e implementa um procedimento 

normalizado de trabalho para garantir o cumprimento das BPC e agilizar todos os procedimentos de um EC. 

Neste documento encontram-se sistematizados os procedimentos a realizar na receção, armazenamento, 

dispensa, manipulação, registos e devolução da medicação [24]. 

O circuito do ME inicia-se com a chegada da medicação experimental (fornecida pelo promotor) aos SF. 

Tal como referido anteriormente, ao chegar ao APF, o ME é rececionado por um TDT que preenche o impresso 

de receção da medicação de EC e envia a medicação, acompanhada do impresso, para os EC ao cuidado do 

farmacêutico responsável. O farmacêutico deve verificar: a presença de dispositivo de registo de temperatura 

durante o transporte (datalogger), que é imediatamente parado; a correta etiquetagem do medicamento e a 

indicação “medicamento/amostra de ensaio clínico”; se o código do medicamento está de acordo com o 

protocolo; o estado de conservação das amostras; a integridade das embalagens e dos selos de garantia; o 

número de unidades recebidas comparando com o número de unidade descritas no documento que acompanha 

as amostras; a FF, PV e lote; o envio dos certificados de análise das amostras; o nome e a morada do laboratório 

produtor. Posteriormente, o farmacêutico acondiciona o ME de acordo com as especificações de conservação 

e recolhe os dados do datalogger para um ficheiro informático que é impresso e arquivado no Pharmacy Site 

File. Se ocorrer qualquer desvio de temperatura durante o transporte, o farmacêutico deve notificar de imediato 

o promotor e colocar a medicação de quarentena até receber resposta do promotor (aprovação ou rejeição do 

uso do ME). A receção da medicação experimental é confirmada pelo farmacêutico através de um software 

específico partilhado com o promotor (Interactive Web Response System, IWRS, ou Interactive Voice Response 

System, IVRS). Seguidamente, arquiva os Drug Shipment Receipts e os certificados de análise e regista a 

quantidade recebida e a data da receção no Drug Accountability Log do Pharmacy Site File [24]. 

Chegando um participante ou coordenador dos EC para aviar a medicação, o farmacêutico assegura a 

dispensa do ME, de acordo com a prescrição enviada pelo investigador principal (ou outro médico autorizado) 

e o respetivo protocolo. Alguma medicação requer manipulação antes de ser dispensada, sendo este processo 

assegurado pelo setor da Produção dos SF, após emissão da ordem de preparação pelo farmacêutico 

responsável pelos EC. O farmacêutico deve registar a dispensa no Drug Accountability Log, e arquivar os 

impressos de prescrição correspondentes no Pharmacy Site File. Em alguns EC é necessário calcular a 

compliance, aquando da devolução da medicação [24]. As embalagens devolvidas pelos participantes, as 

embalagens cujo PV expirou e as amostras que sobraram no fim do estudo são devolvidas ao promotor para 

que proceda à sua destruição, ou esta é feita no próprio hospital.  

8. Cuidados Farmacêuticos 

No CHP-HSA, os SF têm vindo a dedicar-se cada vez mais à área de Cuidados Farmacêuticos. Esta área 

tem como finalidade avaliar a farmacoterapia, identificar e resolver PRM, interações medicamentosas, prevenir 

RNM, melhorar as condições de saúde do doente e/ou diminuir os custos de utilização dos medicamentos [79-

81]. As intervenções farmacêuticas realizam-se em diversos setores, sendo mais notórias aquando da validação 

das prescrições (tanto na UFA como na DIDDU) durante a qual o farmacêutico tem a possibilidade de intervir 
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e contribuir com o seu conhecimento para a melhoria do perfil farmacoterapêutico do doente. Para avaliar e 

identificar PRM, o farmacêutico deve analisar cada medicamento segundo os quatro parâmetros 

farmacoterapêuticos, presentes no diagrama do Anexo 19, podendo assim identificar 4 tipos de PRM.  

Atualmente encontram-se em curso nos SF do CHP-HSA dois programas que visam os Cuidados 

Farmacêuticos: o programa de conversão terapêutica da via de administração e/ou da FF que tem como objetivo 

protocolar a utilização da via oral em detrimento da via IV, uma vez que se trata de uma alternativa mais segura, 

e além disso redução do custo associado e o programa de monitorização de parâmetros analíticos pertinentes, 

permitindo desta forma a identificação de erros de medicação, prevenção de RNM, e ajuste da dose de acordo 

com a função renal e hepática de forma a otimizar a terapêutica, através da diminuição de efeitos secundários 

e aumento da eficácia [80]. 

No âmbito dos Cuidados Farmacêuticos, o farmacêutico é ainda responsável por realizar estudos e elaborar 

pareceres técnicos sobre a utilização de medicamentos, com a finalidade de divulgar material informativo, 

protocolos e algoritmos de tratamento pelos SC, promovendo assim o uso racional do medicamento. É também 

da sua competência a elaboração de pareceres para a introdução e/ou substituição de um medicamento ou 

produto farmacêutico no CHP-HSA, bem como fornecer, sempre que solicitado por profissionais de saúde, 

todas as informações relativas ao medicamento [82, 83]. Para além disso, deve desenvolver e incentivar a 

educação para a saúde de forma a melhorar o conhecimento dos doentes sobre a doença e a terapêutica, como 

é o caso da elaboração de folhetos informativos que são cedidos aos doentes da UFA aquando da toma de um 

medicamento pela primeira vez [84]. 

9. Atividades complementares realizadas 

9.1. Gestão da devolução de medicamentos na UFA 

No CHP-HSA os doentes são instruídos e alertados para a devolução à UFA de medicamentos cuja toma 

tenha sido suspensa ou cujo PV tenha expirado. Deste modo, é garantido que estes medicamentos são 

devidamente encaminhados para destruição ou reutilizados adequadamente. Durante o estágio nos SF, 

procedemos à separação da medicação devolvida que se encontrava íntegra e dentro do PV, encaminhando a 

restante para destruição/incineração. Parte da medicação separada foi encaminhada para a UFA e outra parte 

foi entregue à instituição Médicos do Mundo. 

9.2. Organização dos medicamentos na UFA e APF 

Durante a semana em que desempenhamos funções na UFA, foi-nos solicitado que reorganizássemos a 

medicação, segundo a classe terapêutica, nomeadamente agrupar no mesmo armário toda a medicação anti-

retrovírica e organizar por ordem alfabética todos os medicamentos armazenados nas gavetas, verificando se 

todos estavam devidamente identificados. Ao mesmo tempo, procedemos à re-identificação das gavetas, 

atualização da localização dos medicamentos no respetivo Kanban e na tabela geral de localização, bem como 

elaboração de uma lista com os medicamentos que não continham identificação. Esta ação permitiu assim a 

otimização e rentabilização do espaço, assim como uma maior facilidade de localização da medicação, 

melhoria do processo de dispensa e minimização dos erros.  

No âmbito da organização do APF, foi-nos pedido para verificar a presença ou ausência de etiquetas de 

identificação nas prateleiras, bem como do Kanban respetivo, de forma a cumprir as normas do SGQ. 
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Seguidamente, emitimos uma lista dos produtos que não tinham etiqueta e/ou Kanban para que posteriormente 

pudessem ser elaborados. Além disso, assinalamos casos em que existia etiqueta e não existia produto, de forma 

a que fosse verificado se o produto já não era movimentado, alterando informaticamente como “produto não 

movimentado”. Ao reduzir o número de códigos em circulação diminui-se o risco de erros aquando o débito.  

9.3. Atualização da listagem de medicamentos de frio e das enzimas 

Os medicamentos de frio do APF estão listados e devidamente identificados de modo a que sejam 

facilmente encontrados dentro da câmara frigorífica. De modo a garantir que a listagem estava correta e 

atualizada, procedemos à re-identificação de todos os produtos, corrigindo a sua localização. Durante este 

processo, verificamos também se as etiquetas dos produtos e os Kanbans existiam e estavam corretamente 

colocados, elaborando uma lista dos produtos cujas etiquetas ou Kanbans estavam ausentes ou desatualizados 

de modo a elaborar novos. Assim, pudemos contribuir para a melhoria do processo de aquisição de 

medicamentos de frio e reduzir os riscos de identificação incorreta e perigos associados. 

A dispensa de enzimas está sumariada numa tabela com a indicação do doente e qual a prescrição. Visto 

que se encontrava desatualizada, foi-nos solicitada a sua renovação (Anexo 20). 

9.4. Formações 

Durante o nosso estágio tivemos a oportunidade de assistir a uma formação sobre o “Acompanhamento 

multidisciplinar no doente com cancro da próstata”, para promoção do fármaco Zytiga®, no tratamento do 

Cancro da Próstata. Esta formação revelou-se como sendo de extremo interesse, uma vez que nos permitiu não 

só ter uma visão mais ampla sobre a missão do FH, como também aprofundar o nosso conhecimento sobre a 

temática em questão e estratégias para aumentar a adesão à terapêutica. Efetivamente, nesta formação foi 

focada a utilização terapêutica da substância ativa Abiraterona em casos de Cancro da Próstata, tendo sido 

dado destaque para a importância da adesão à terapêutica por parte do doente, pois a eficácia do fármaco 

está obviamente condicionada pela sua toma efetiva e, citando o Dr.  Everett Coop, “Drugs don’t work in 

patients who don’t take them.”. 

9.5. Folhetos informativos 

Uma das funções do FH é promover a saúde junto dos seus utentes. Deste modo, a fim de esclarecer os 

doentes sobre a sua doença e terapêutica, bem como incentivar a educação para a saúde, a UFA disponibiliza 

aos seus doentes folhetos informativos sobre medicamentos que irão ser tomados pela primeira vez. 

Efetivamente, um doente melhor informado terá uma maior adesão à terapêutica e, consequentemente uma 

melhor evolução clínica.  

Neste sentido, a pedido da coordenadora da UFA, elaboramos 4 panfletos (Anexos 21, 22, 23 e 24) para 4 

novos medicamentos dispensados neste setor, consultado a bibliografia mais adequada e tendo o cuidado de 

utilizar um vocabulário acessível a toda a população de doentes do CHP-HSA. 

9.6. Validação da Prescrição Médica - Casos de Estudo 

A validação de prescrições médicas é uma das principais atividades do FH. Para tal é necessário que o 

farmacêutico possua um conhecimento alargado sobre os vários medicamentos e saiba onde encontrar a 
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informação necessária. Neste sentido, fomos desafiadas a analisar dois casos de estudo reais que surgiram 

durante o período de estágio no setor da DIDDU. 

A análise destes casos de estudo tem como objetivos: verificar a compatibilidade dos medicamentos 

prescritos entre si e com a fisiologia do doente em questão, e averiguar qual a condição médica do doente. Para 

tal, recorremos ao Resumo das Caraterísticas do Medicamento, ao site da Agência Europeia do Medicamento 

e ao site Medscape, de forma a recolher informações relevantes como a indicação terapêutica, a posologia, as 

contraindicações, o modo de preparação (no caso de preparações injetáveis) e as interações medicamentosas. 

Este exercício demonstrou-se estimulante e desafiador e permitiu-nos aplicar e interligar múltiplos 

conhecimentos.  

Após a análise do Caso 1 (Anexo 25) verificamos que toda a medicação prescrita se encontrava adequada 

à patologia e na dose indicada para a mesma, exceto a metoclopramida, que, ainda que administrada apenas 

em SOS, estava prescrita numa dose inadequada. A dose diária máxima recomendada é 30 mg ou 0,5 mg/kg 

(36 mg neste caso) e, em doentes com doença renal em estado terminal (clearance da creatinina ≤ 15 ml/min), 

como neste caso, a dose diária deve ser reduzida 75%, ou seja, no máximo 9 mg/dia [85]. Para além disso, 

salientamos ainda que em doentes com insuficiência renal, a eliminação do tramadol se encontra prolongada, 

pelo que neste doente, o prolongamento do intervalo entre as doses deverá ser criteriosamente considerado em 

função das necessidades do mesmo [85]. De acordo com os valores laboratoriais e a medicação prescrita, 

concluímos que o senhor JP terá sido admitido na Unidade de Infeciologia por ter contraído uma infeção cuja 

etiologia não nos é possível concluir apenas com os dados fornecidos. 

Já no Caso 2 (Anexo 26), toda a medicação prescrita se encontra adequada à patologia e à doente. 

Relativamente à condição médica, para além da senhora MS estar internada na Unidade de Cirurgia, o tipo de 

medicação prescrita e o facto da sua maioria ser administrada apenas em situações de SOS, poderá indicar 

tratar-se de uma situação de recuperação após cirurgia, para controlar as dores e possíveis hipocalcemias 

decorrentes da cirurgia. 

10.  Conclusão 

Enquanto estudantes de Ciências Farmacêuticas consideramos que este estágio contribuiu em muito para 

a nossa formação, pela visão global que nos proporcionou da Farmácia Hospitalar. Tivemos o privilégio de 

observar e por vezes executar as funções desempenhadas pelo FH, nos diversos setores. Percebemos ainda a 

importância do FH na equipa multidisciplinar de uma Unidade de Cuidados de Saúde Secundários, bem como 

a intervenção ativa que o farmacêutico tem na promoção da saúde. Efetivamente, os SF desempenham um 

papel fundamental no ambiente hospitalar.  

Tratando-se de um hospital central, são bastantes os setores do CHP-HSA que integram os SF e, portanto, 

este estágio foi bastante abrangente e completo, mostrando-nos uma visão alargada do funcionamento da 

Farmácia Hospitalar.  

Terminamos considerando que este estágio contribuiu de forma inequívoca para o desenvolvimento das 

nossas aptidões enquanto futuras farmacêuticas pela visão que nos permitiu obter deste ramo das Ciências 

Farmacêuticas, mas também a nível de desenvolvimento de competências pessoais necessárias em qualquer 

ramo desta profissão.  
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Anexo 16 – Instrução ilustrativa sobre o modo correto de aplicar a metodologia FEFO 
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Anexo 17 – Kanbans  

 

 

Anexo 18 – Aviso visual de aproximação do prazo de validade 

 

 

Anexo 19 – Aviso visual de novo lote 
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Anexo 20 – Aviso visual de solução concentrada 

 

 

 

Anexo 21 – Aviso visual de medicamentos com a mesma substância ativa, mas com dosagens 

diferentes 

 

 

 

Anexo 22 – Aviso visual para um medicamento LASA 
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Anexo 23 – Ordem de preparação 

 

 

 

Anexo 24 – Impresso de prescrição médica para doentes em ambulatório (impresso de cor rosa) 
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Anexo 25 – Impresso de prescrição médica para doentes internados (impresso de cor verde) 
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Anexo 26 – Pyxis® 

 

 

Anexo 27 – Pharmapick® 
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Anexo 28 – Células de aviamento da DIDDU 

 

 

 

Anexo 29 – Torre da DIDDU 
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Anexo 30 – Local de armazenamento de medicamentos da Categoria C na DIDDU 
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Anexo 31 – Impresso para requisição de material de penso 
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Anexo 32 – Impresso para prescrição e requisição de antídotos 
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Anexo 33 – Planta das duas salas da Unidade de Ensaios Clínicos 
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Anexo 34 – Diagrama utilizado para identificação de PRM 
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Anexo 35 – Tabela de enzimas atualizada 
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Anexo 36 – Folheto informativo relativo ao medicamento com a substância ativa Eltrombopag 
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Anexo 37 – Folheto informativo relativo ao medicamento com a associação de substâncias ativas 

Ivacaftor e Lumacaftor 
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Anexo 38 – Folheto informativo relativo ao medicamento com a substância ativa Midostaurin 
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Anexo 39 – Folheto informativo relativo ao medicamento com a associação de substâncias ativas 

Sofosbuvir e Velpatasvir 
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Anexo 40 – Caso clínico 1  
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Anexo 41 – Caso clínico 2 
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