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RESUMO 

 
O papel dos farmacêuticos num contexto comunitário vai muito para além da dispensa de medicamentos. Cada 

vez mais, os cuidados prestados na farmácia incluem o aconselhamento farmacêutico, a monitorização da 

eficácia de terapêuticas e a deteção de reações adversas e interações medicamentosas. A qualidade da 

abordagem feita na farmácia pode ser determinante no sucesso de uma terapêutica farmacológica, mas também 

na prevenção de doenças, através de medidas não farmacológicas e educação para a saúde. 

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

Porto, realizei um estágio curricular de quatro meses e meio na Farmácia d’Arrábida, que é o culminar de um 

percurso de aprendizagem de cinco anos. Apesar de não tendo sido o meu primeiro contacto com a atividade 

farmacêutica, foi sem dúvida uma experiência desafiadora e trabalhosa, muito rica em experiências para o 

futuro, nomeadamente a nível da gestão e organização de uma farmácia, a nível científico e, principalmente, o 

contacto com o utente. 

A primeira parte deste relatório foca-se na descrição personalizada das atividades desenvolvidas na farmácia, 

nomeadamente a nível da gestão de stocks, organização do espaço da farmácia, serviços prestados e a 

componente de dispensa farmacêutica de medicamentos e de todos os produtos de saúde disponíveis na 

farmácia. Inclui alguns exemplos de experiências concretas que tive durante o atendimento ao público. 

Na segunda parte foco-me na componente mais científica, que diz respeito aos projetos que realizei na farmácia, 

que foram uma excelente oportunidade não só para reavivar e fortalecer conhecimentos já adquiridos, mas 

também uma mais valia para a farmácia. 

Sendo assim, desenvolvi um questionário destinado a crianças com idade igual ou inferior a cinco anos para 

avaliar a nutrição e crescimento ao longo dos primeiros anos de vida. Além disso, promovi um dia de 

aconselhamento sobre dermatite atópica na farmácia, em que procurei tirar todas as dúvidas que me foram 

colocadas. Estes projetos partiram da minha iniciativa e foram elogiados por toda a equipa de farmacêuticos e, 

inclusivamente, pelos próprios proprietários da farmácia. Focaram-se especialmente em crianças pois observei, 

desde os primeiros dias de estágio, que havia uma forte aposta da farmácia nesta faixa etária, por funcionar 

como âncora para o mercado “bebé e mamã”. Esta aposta passa pelo empenho em praticar preços reduzidos 

em produtos infantis, como fórmulas infantis, puericultura e fraldas, e também em ter uma multiplicidade de 

marcas à disposição do utente, nomeadamente de cosmética infantil. Sendo assim, estes dois projetos focaram-

se, não só, no aumento de vendas na farmácia, mas também na identificação das necessidades específicas destes 

grupos, funcionando como mote para um melhor aconselhamento farmacêutico. A componente científica 

destes dois temas é desenvolvida em pormenor na segunda parte do relatório. 

Por último, de forma a complementar e atualizar o conhecimento da equipa e, após uma conversa com a 

Diretora Técnica da Farmácia, foi-me proposta a elaboração de um Guia de Aconselhamento Farmacêutico ao 

doente com enxaqueca destinada a ser aplicada pelos farmacêuticos no atendimento. Ao longo do tempo, fui-

me apercebendo que havia uma janela de oportunidade para expandir a intervenção farmacêutica nesta área, 

tendo em conta os pedidos sucessivos de dispensação de triptanos sem receita médica. Esta temática não foi 

desenvolvida neste relatório como as anteriores, uma vez que esse Guia (disponível no Anexo XIV) contém a 

informação científica que considerei pertinente para abordar o tema.  
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PARTE 1 – APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
1. Descrição geral 

1.1. Localização geográfica 

A Farmácia d’Arrábida (FA) localiza-se no concelho de Vila Nova de Gaia, mais concretamente no Centro 

Comercial Arrábida Shopping. Esta localização pode ser considerada privilegiada uma vez que, aliado ao facto 

deste ser um centro comercial com elevada circulação de pessoas, possui na sua proximidade o Hospital 

d’Arrábida com o qual a Farmácia estabeleceu uma parceria que possibilita a atribuição de descontos a 

funcionários e a utentes. 

 

1.2. Caracterização socioeconómica do utente 

Dada a massiva circulação de pessoas dentro do shopping, existe uma grande variedade de utentes a deslocar-

se à farmácia, desde o cliente habitual ao cliente ocasional, assim como a turistas de diferentes nacionalidades, 

espelhando-se assim numa grande diversidade de grupos etários e uma maior incidência na classe 

socioeconómica média-alta. 

 

1.3. Horário de funcionamento 

O horário de funcionamento da FA é considerado alargado dada a dinâmica do centro comercial; é, então, das 

9h às 23h de domingo a 5ª feira e das 9h às 24h à 6ª, sábado e véspera de feriado. Durante o estágio, o meu 

horário de trabalho inicial foi de 2ª a 6ª feira das 9h às 18h, tendo sofrido posteriores alterações (Anexo I). 

 

1.4. Recursos Humanos 

A equipa técnica de uma farmácia representa o elemento chave para a sua produtividade e satisfação dos 

utentes. De acordo com o Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, os farmacêuticos devem, tendencialmente, 

constituir a maioria dos trabalhadores da farmácia [1], o que de facto se verifica na FA, que conta com um 

quadro farmacêutico de quinze elementos: Diretora Técnica, Farmacêutico Adjunto e 13 farmacêuticos. O 

quadro não farmacêutico é bastante multidisciplinar, incluindo: 1 Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, uma 

contabilista, três técnicos de armazém, dois enfermeiros, três conselheiras de dermocosmética, uma auxiliar de 

limpeza, um estafeta e uma diretora de marketing. 

 

1.5. Organização do espaço físico da farmácia 

1.5.1. Organização do espaço exterior 

Tal como preconizado no Regime Jurídico de Farmácias de Oficina, a FA divulga de forma visível na sua 

montra exterior, o nome do diretor técnico, o horário de funcionamento, as escalas de turnos das farmácias do 

município de Vila Nova de Gaia aprovadas pela Administração Regional de Saúde, os serviços farmacêuticos 

prestados e respetivos preços e possui ainda o símbolo “cruz verde” visível do exterior do shopping, sempre 
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que está de turno ou de serviço [1]. Para efeitos de atendimento noturno, a FA está dotada de uma janela de 

atendimento, acessível apenas pela zona exterior do shopping. 

 

1.5.2. Organização do espaço interior 

O interior da farmácia está dividido em duas zonas: a zona de atendimento ao público e a zona do pessoal. 

Da primeira zona constam oito balcões contíguos para atendimento farmacêutico, um balcão para atendimento 

dermocosmético, a zona de exposição com diferentes secções organizadas de acordo com a sua área de 

intervenção e/ou marca comercial e o gabinete de enfermagem. Todos os balcões de atendimento estão 

equipados com um computador que possui o sistema informático, equipamento para faturação e impressão de 

receitas e leitores óticos de códigos de barras. Para a receção de pagamentos, disponibilizam-se várias máquinas 

multibanco e ainda duas caixas automáticas (Cashguard) para pagamentos por numerário. 

A segunda zona tem dois pisos, sendo que no inferior encontra-se uma zona ampla de armazenamento de 

medicamentos e produtos farmacêuticos organizada por gavetas e prateleiras, dois frigoríficos para 

conservação de medicamentos, o robot Apostore (Anexo IV Figura 9), o laboratório de manipulados (Anexo IV 

Figura 10) e a copa; no piso superior é efetuada a receção e conferência de encomendas (Anexo IV Figura 11) 

e são acondicionados os excedentes de produtos farmacêuticos num sistema de prateleiras deslizantes (Anexo 

IV Figura 12) e também em expositores; neste piso encontram-se os escritórios da direção técnica e da 

administração. No primeiro decorrem as reuniões com os representantes das marcas e estão arquivados todos 

os documentos relativos à gestão da farmácia. No segundo encontram-se armazenados os medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes em armário próprio. 

A FA comporta ainda uma zona intermédia, anexa à área de atendimento ao público, onde se pode encontrar 

um gabinete de aconselhamento personalizado, onde são igualmente realizadas as consultas de nutrição 

EasySlimâ e as medições paramétricas para meias de compressão e ainda um outro gabinete que é utilizado 

para conferência de receituário e contabilidade. 

 

2. Serviços prestados 

2.1. Testes bioquímicos 

No espaço exterior da farmácia são disponibilizados dois aparelhos para uso independente do utente, um deles 

determina o índice de massa corporal (IMC) através do peso e da altura e o outro permite a medição da tensão 

arterial. Para além disso, no gabinete de enfermagem existe um aparelho que permite a medição de vários 

parâmetros bioquímicos, tais como: glicémia, colesterol total e colesterol HDL, creatinina, ácido úrico e 

triglicerídeos, estando a sua determinação à responsabilidade de um dos enfermeiros. Neste mesmo gabinete 

existe ainda um tensiómetro disponível para a medição da pressão arterial, sendo que neste procedimento se 

procede a um registo individualizado de cada utente e se efetua um aconselhamento das principais medidas 

não farmacológicas que este deve adotar. 

Às quartas feiras é ainda efetuada uma consulta de avaliação do risco cardiovascular, com base na determinação 

de vários parâmetros (índice de massa corporal (IMC), tensão arterial, colesterol, triglicerídeos, estilo de vida, 

entre outros). Esta consulta é realizada por uma das farmacêuticas da equipa. 
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2.2. Gabinete de enfermagem 

Tal como previsto no Decreto Lei nº 307/2007, de 31 de agosto as farmácias podem prestar serviços de 

administração de injeções (intravenosas, intramusculares e subcutâneas) e vacinas (não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação) [1]. Na FA, esta tarefa está a cargo de um dos enfermeiros da equipa, os quais me 

deram a possibilidade de assistir à administração de injetáveis por diversas vezes. 

 

2.3. Valormed 

A Valormed incentiva a entrega nas farmácias de medicamentos fora de uso ou que já não vão ser utilizados, 

materiais utilizados no acondicionamento e embalagem dos medicamentos e acessórios utilizados para facilitar 

a administração de medicamentos, exceto agulhas e seringas [2]. Na FA existe um contentor da Valormed, o 

qual selei por algumas vezes durante o estágio; sempre que este enche, é pesado e selado, para depois ser 

recolhido por um dos fornecedores da farmácia, que o entrega à Valormed. A consciencialização dos utentes 

da FA para a temática da proteção do ambiente tem vindo a ser cada vez mais notória dado o aumento 

significativo na entrega de resíduos medicamentosos na farmácia. 

 

2.4. Entregas ao domicílio 

As entregas ao domicílio são efetuadas nas regiões de Porto e Gaia por meio de um veículo identificado com 

o nome da Farmácia por um estafeta. A receção de encomendas é feita por telefone e o seu registo, dispensa e 

faturação está sempre a cargo de um farmacêutico, tal como é requerido pela legislação em vigor. Durante o 

estágio tive a oportunidade de preparar muitas destas encomendas. 

 

2.5. Consultas de nutrição 

Estas consultas resultam de uma parceria da EasySlimâ com a FA e são efetuadas por nutricionistas às 3ª feiras. 

As consultas são realizadas na farmácia sendo que a cada utente é atribuído um plano nutricional e são 

aconselhados suplementos dietéticos e alimentares da marca, disponíveis na farmácia. Relato o caso do 

aconselhamento de um suplemento desta marca a um boxista profissional que não frequentava as consultas. 

Este pediu-me ajuda para adquirir um suplemento natural que o ajudasse a perder a massa gorda adquirida 

durante um período de pausa na modalidade. Lembrei-me então de dois suplementos que continham ácido 

linoleico conjugado (CLA): EasySlimâ CLA+ e Bioativoâ CLAextra. A escolha recaiu sobre o primeiro pelo 

maior conteúdo neste composto e pelo facto de conter também chá verde e erva mate com ação diurética. 

 

2.6. Laboratório de medicamentos manipulados 

A FA dispõe de um laboratório equipado segundo as indicações presentes nas Boas Práticas na preparação de 

medicamentos manipulados, no que concerne à segurança e limpeza da área de trabalho, documentação de 

procedimentos, boletins de análise de matérias-primas, métodos e operações de preparação padronizados e 

rotulagem [3]. É constituído por uma bancada de trabalho, um armário para arrumação de matérias-primas, um 

armário para a arrumação de material de laboratório, zona de arquivo dos registos e prescrições médicas de 
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medicamentos manipulados e uma banca para lavagem de material. Durante o estágio tive a oportunidade de 

observar e preparar vários medicamentos manipulados, sendo a solução de minoxidil a 5% um desses exemplos 

(Anexo II). 

 

3. Sistema informático 

O sistema informático adotado pela FA (4DigitalCare) é relativamente recente e apresenta uma interface 

moderna, simples, rápida, com a vantagem de ser 100% touchscreen. O programa é bastante intuitivo e 

encontra-se distribuído por módulos, os quais incluem vários submódulos, cada um correspondente a uma 

tarefa que o utilizador pode efetuar (Anexo III Figura 6). Este programa foi essencial no meu dia-a-dia na 

farmácia; através dele efetuei: atendimento, receção de encomendas, impressão de etiquetas, gestão de fichas 

de utentes e reservas. Neste sistema, as reservas podem encontrar-se em 3 estados: ficam no estado “pendente”, 

caso o produto ainda não se encontre na farmácia, “satisfeita” quando o produto já foi inserido no sistema 

informático e “resolvida” quando o utente levanta o produto na farmácia. Este sistema informático tem ainda 

a vantagem de ser uma importante ferramenta de gestão, já que ao selecionar um dado produto é possível ver 

de imediato: o stock total e o existente no robot, podendo-se solicitar a saída do medicamento pelo robot, ver 

o prazo de validade mais curto, quando é que o medicamento foi rececionado, como têm evoluído as suas 

vendas, qual o fornecedor e ainda consultar na hora a sua disponibilidade, gerando instantaneamente a 

encomenda no sistema (Anexo III Figura 7). Este sistema tem ainda uma importante ferramenta que possibilita 

uma rápida rastreabilidade das vendas por dia, hora, utilizador, nome do utente ou número de identificação 

fiscal. Por último, o sistema indica também para cada substância ativa qual o medicamento genérico que será 

mais rentável à farmácia e o que será menos rentável, através de um sistema de símbolos (Anexo III Figura 8). 

 

4. Fontes de informação de suporte ao ato farmacêutico 

A pensar nas dúvidas que podem surgir na dispensa de medicamentos, o sistema informático 4DigitalCare, 

após a seleção de um dado medicamento abre uma janela com vários menus, de destacar, neste caso, um 

intitulado “Infarmed” o qual concede acesso à informação disponibilizada nesta plataforma nomeadamente 

grupo farmacoterapêutico e posologia e ainda um link direto ao Resumo de Características do Medicamento e 

Folheto Informativo. Para além de todas as fontes digitais disponíveis, a FA possui ainda em formato de papel, 

as versões mais atualizadas do Prontuário Terapêutico e da Farmacopeia Portuguesa 9. 

 

5. Gestão de stocks 

5.1. Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A aquisição de um produto pode ser feita de quatro maneiras diferentes: automática, manual, nota de 

encomenda ou negociada. As três primeiras são geralmente alusivas a encomendas pontuais de medicamentos 

e efetuadas aos quatro principais fornecedores, sendo que a última está reservada para encomendas de produtos 

de alta rotatividade, sendo geralmente efetuada diretamente aos laboratórios. As encomendas automáticas são 

geradas pelo utilizador via gadget no sistema para colmatar uma necessidade específica de um utente, mas 

também podem ser feitas por telefone diretamente à distribuidora, sendo designadas encomendas manuais. Nas 
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notas de encomenda o sistema informático compila uma lista de medicamentos por fornecedor, tendo em conta 

um intervalo de stock mínimo e máximo, o qual espelha a rotatividade dos artigos e estabelece, assim, um 

ponto de encomenda. Este ponto varia consoante o número médio de vendas, preço, área disponível para 

armazenar e altura do ano. Estas encomendas são efetuadas diariamente por uma farmacêutica da equipa e 

visam colmatar necessidades não suprimidas pelas encomendas de maiores dimensões. Por último, as 

encomendas negociadas com os laboratórios ou com os delegados de informação médica são as que geralmente 

trazem maior benefício comercial à farmácia, não só pela quantidade encomendada, mas pelos bónus que os 

laboratórios/fornecedores atribuem às farmácias que efetuam este tipo de encomendas, os quais podem incluir: 

amostras, artigos gratuitos, expositores, descontos, panfletos publicitários ou material de escritório. 

 

5.2. Fornecedores 

Os quatro principais fornecedores de medicamentos da FA são: a Cooprofar/Medlog, Alliance Healthcare, 

Empifarma e OCP Portugal; são estes que oferecem melhor flexibilidade de pagamento, mais descontos, maior 

rapidez de entrega e são os que possuem maior oferta e diversidade de produtos. 

No que respeita a outros fornecedores, ou seja, às encomendas realizadas diretamente aos laboratórios, estas 

têm a vantagem essencial do custo de aquisição ser menor e fornecerem maiores descontos; no entanto, o tempo 

de entrega é geralmente superior e exigem normalmente um volume de encomenda mínimo. Algumas 

encomendas são ainda realizadas aos delegados de informação médica, as quais apresentam as mesmas 

vantagens que as anteriores, no entanto a possibilidade de haver rutura de stock é maior neste caso. 

 

5.3. Receção e verificação de medicamentos e produtos farmacêuticos 

O primeiro passo na receção de produtos na FA é a confirmação se o número de volumes entregue corresponde 

ao que foi faturado, seguido da verificação das condições de entrega, sendo tudo isto realizado imediatamente 

no ato da entrega da mercadoria pela distribuidora. De seguida, os medicamentos são contabilizados e é dada 

a entrada da encomenda no sistema informático, fazendo-se a leitura ótica de todos os medicamentos um a um, 

sempre que isso é possível; quando a encomenda é de grandes dimensões opta-se pela impressão das etiquetas 

correspondentes ao total faturado e quem marca os preços fica assim responsável por confirmar o que foi 

recebido. Esta confirmação permite que, caso seja necessário, se efetue a reclamação e/ou devolução atempada 

dos artigos. Ao introduzir a encomenda no sistema, regista-se assim o preço de custo (valor ao qual os produtos 

foram adquiridos ao armazenista), o preço de venda ao público (calculado com base numa margem definida 

que pode sofrer pequenas variações) e o prazo de validade que deve ser alterado sempre que o produto 

rececionado tem uma validade inferior ao registado no sistema. No final, o sistema atualiza todos os stocks e 

informa da data limite de pagamento, sendo as faturas arquivadas em local próprio para posterior confirmação. 

Todo este processo é realizado no sistema informático 4DigitalCare, que sincroniza a informação de reservas 

pendentes e envia uma mensagem ao utente a informar que já pode levantar o seu produto na FA. 

 

5.4. Devoluções 

A devolução de um artigo pode surgir devido a múltiplas razões: prazo de validade (reduzido ou já expirado), 

produto ou embalagem danificada, encomenda incompleta ou troca de produto (tanto pela farmácia como pelo 
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fornecedor), alteração do preço, recolha do produto do mercado, ou ainda devido à muito baixa rotatividade 

dos produtos. Tal como previsto no Artigo 34.º do Decreto Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, “os medicamentos 

que aguardem devolução ao fornecedor têm de estar segregados dos demais produtos e devidamente 

identificados” [1]. Na FA estes medicamentos encontram-se num dos armazéns, acessível através de um 

elevador, estando separados pelo nome do laboratório ao qual se prevê que sejam devolvidos. 

 

5.5. Parafarmácia/Ortopedia Arrábida Saúde 

A Parafármacia/Ortopedia Arrábida Saúde é um local de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) e de material ortopédico. Durante o estágio estive por vezes nesta loja e pude contactar mais de 

perto com a área da Ortopedia, especialmente com dispositivos de imobilização de membros. 

 

5.6. Armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Os produtos na farmácia são armazenados em diferentes sítios, segundo o princípio first-in first-out. Os 

medicamentos sujeitos a receita médica e alguns MNSRM são geralmente acondicionados no robot, salvo 

algumas exceções que mencionarei no ponto 5.7. Os restantes MNSRM são expostos atrás do balcão ou em 

gavetas, organizados por categorias. A zona de entrada dos utentes possui um expositor que é sazonal e rotativo 

(na primavera/verão encontram-se protetores solares, no outono/inverno encontram-se produtos para a queda 

de cabelo). Os produtos de cosmética e higiene corporal estão organizados por marcas, sendo que as de maior 

rotatividade apresentam um expositor próprio. A puericultura, fraldas, alimentação e cuidados de corpo de bebé 

estão numa zona própria da farmácia, mais próxima do atendimento. Estes produtos estão próximos do 

expositor com cosméticos para a grávida, estrias e celulite, uma clara técnica de marketing. As cuecas, pensos 

e fraldas para a incontinência urinária estão guardadas no gabinete de enfermagem, visto serem produtos apenas 

requeridos para uma necessidade específica. Existe ainda um expositor com produtos de ortopedia e meias de 

descanso, estando as meias de compressão guardadas no interior da farmácia, pois são sujeitas a um 

aconselhamento mais especializado. Na restante área exterior da farmácia estão: produtos de higiene oral, 

dispositivos médicos associados à contraceção e produtos específicos para o cuidado das mãos e dos pés. No 

interior da farmácia, encontram-se alguns medicamentos e outros produtos de uso externo organizados em 

gavetas por secções e arrumados alfabeticamente, sendo no laboratório arrumados ainda alguns produtos de 

muito baixa rotatividade. 

 

5.7. Robot Apostore 

O robot é essencial para o bom funcionamento da FA devido aos elevados stocks que esta possui e a um fluxo 

diário aproximado de 500 utentes. Este agiliza o processo de armazenamento de medicamentos por prazo de 

validade e confere uma melhor organização logística dos mesmos, já que permite o armazenamento de mais de 

21 000 medicamentos num espaço bastante reduzido atrás dos balcões de atendimento. Para além disso, 

também poupa tempo ao farmacêutico durante o atendimento pois este não tem de se deslocar para procurar o 

produto no armazém, permitindo assim que este preste mais atenção ao utente e ao aconselhamento 

farmacêutico. Tem ainda a vantagem primordial de reduzir os erros, conferindo uma maior segurança na 

dispensa de produtos farmacêuticos. No entanto, dadas as dimensões das embalagens, conservação requerida 
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e tipo de forma farmacêutica, nem todos os medicamentos podem ser armazenados no robot, de salientar: os 

xaropes e ampolas, cujos recipientes de vidro são frágeis e poderiam facilmente quebrar, os medicamentos de 

conservação no frio e medicamentos cujas cartonagens apresentam dimensões incompatíveis com o espaço 

disponível no robot. Um outro inconveniente do robot é o facto de estar sujeito a avarias que atrasam o 

atendimento, especialmente se todo o stock de determinado medicamento se encontrar no interior do robot. 

O processo de inserção de medicamentos no robot passa pela introdução manual do prazo de validade inscrito 

no rótulo, leitura ótica do código de barras e posterior colocação do produto num tapete rolante que o leva até 

ao local onde este ficará armazenado. Todos os farmacêuticos da FA colaboram nesta tarefa. O armazenamento 

feito pelo robot é aleatório, de acordo com o espaço disponível e por prazo de validade.  

 

5.8. Controlo dos prazos de validade 

Apesar do sistema informático emitir alertas para que o utilizador insira as datas de validade dos produtos 

quando o stock é igual a zero, nem sempre é possível fazer uma gestão adequada do vasto leque de produtos 

existentes na FA, especialmente aqueles que não estão inseridos no robot. Sendo assim, três farmacêuticos, 

previamente designados para esta tarefa, distribuem entre si as listagens de medicamentos cujos prazos de 

validade precisam de ser atualizados no sistema informático, aproveitando também para fazer uma gestão das 

existências e verificação da arrumação. Durante o estágio, pude acompanhar e ajudar nesta tarefa que, apesar 

de parecer simples, é de extrema importância para uma boa gestão de stocks numa farmácia. 

 

6. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A mais recente legislação visa promover a prescrição por denominação comum internacional (DCI) e através 

de sistemas eletrónicos, de modo a centralizar a prescrição na escolha farmacológica, promovendo o uso 

racional dos medicamentos. O objetivo deste sistema é a desmaterialização da receita em papel no futuro [4]. 

 

6.1. Prescrição eletrónica 

Para dispensar os medicamentos contidos na receita eletrónica, o farmacêutico deve verificar os seguintes 

elementos: número da receita, identificação do médico prescritor, dados do utente, identificação do 

medicamento, posologia e duração do tratamento, comparticipações especiais, número de embalagens e data 

de validade (normal: válida por 30 dias seguidos, a partir do dia de emissão, renovável: válida por 6 meses). 

Na escolha do medicamento, o médico pode optar por uma prescrição por DCI ou por uma prescrição por 

marca, nos casos em que a lei o permite. Estes casos são: quando não há um medicamento de marca similar ou 

não há um medicamento genérico similar comparticipado ou ainda em situações excecionais com justificação 

técnica do médico, que podem ser: exceção a) medicamento com margem terapêutica estreita, exceção b) 

reação adversa prévia e exceção c) continuidade de tratamento superior a 28 dias. Nos dois primeiros casos, o 

farmacêutico tem de dispensar o medicamento que consta da receita, e no último caso, o doente pode optar por 

um medicamento de preço inferior ao prescrito. Neste tipo de prescrição, o doente fica com a sua guia de 

tratamento [4]. 
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6.2. Prescrição manual 

Para a dispensa dos medicamentos constantes de uma receita manual, o farmacêutico, para além do mencionado 

na alínea anterior, tem de verificar qual a exceção legal assinalada pelo médico que justifica uma não prescrição 

eletrónica (falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio, até 40 receitas por mês). 

A validade de qualquer receita manual é sempre de 30 dias, a contar da data de emissão. Por fim, o farmacêutico 

deve ficar com a receita, assinada no verso pelo utente e carimbada e assinada pelo farmacêutico, com a 

indicação da respetiva data de dispensa [4]. 

 

6.3. Ato de dispensa 

Compete ao farmacêutico informar o utente sempre que existam medicamentos genéricos equivalentes ao 

prescrito, comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS) e qual deles o mais barato; do mesmo modo, 

deve ser comunicado ao utente o seu direito de opção na escolha do medicamento, sempre que seja permitido. 

Para além disso, na interpretação da prescrição, o farmacêutico deve avaliar a farmacoterapia com base em: 

tipo de tratamento, necessidade e adequação do medicamento ao utente, adequação da posologia e verificar se 

o utente tem condições para gerir a sua terapêutica e administra-la corretamente. Por fim, no ato da dispensa, 

deve informar o utente de como e por quanto tempo deve administrar a medicação, alertar para possíveis efeitos 

secundários e aconselhar medidas não farmacológicas, sempre que aplicável [4]. A título de exemplo da 

importância de informar o doente, saliento as inúmeras vezes que dispensei FERRO GRADUMETâ e procurei 

sempre descansar o doente que a evacuação de fezes de cor negra e alguma obstipação são situações normais 

associadas à ingestão de preparações com ferro; para além disso aconselhei a administração fora das refeições 

porque a absorção do ferro é afetada pela ingestão de leite, ovos, café e chá. Num dos casos o doente tomava 

também pantoprazol, por isso, devido ao facto dos antiácidos diminuírem a absorção de ferro, aconselhei a 

toma do medicamento duas horas após a ingestão do antiácido. 

Em certos casos, uma conversa com o utente no final pode também servir de plataforma de lançamento para 

uma venda cruzada; destaco, assim, a dispensa de um colírio com anti-inflamatório e corticoide 

(TOBRADEXâ) na qual recomendei a lavagem da zona ocular prévia à aplicação, sendo que para isso sugeri 

a utilização de umas compressas esterilizadas impregnadas com soro fisiológico (BIOTRUEâ). 

 

6.4. Marcação de preço 

De acordo com a legislação, todos os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e outros produtos 

expostos na FA incluem o PVP na sua embalagem. A etiqueta colocada contém ainda a identificação do produto 

pelo nome e código e o IVA predefinido para o mesmo. A etiquetagem foi uma tarefa que também fez parte 

do meu dia-a-dia na farmácia. 

 

 

6.5. Psicotrópicos e estupefacientes 

Estes medicamentos atuam no Sistema Nervoso Central, causando alterações no comportamento e na 

consciência, podendo motivar dependência física, psicológica ou tolerância, daí que a sua prescrição deva ser 
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feita isoladamente, vindo a receita eletrónica identificada com “RE” – receita especial. Nestes casos, o 

farmacêutico, único profissional habilitado a dispensar estes medicamentos, fica com o registo informático da 

identificação do médico prescritor e do utente/adquirente (morada, número de beneficiário, cartão do cidadão, 

idade). As farmácias são obrigadas a manter existências regulares destas substâncias e a guardar as receitas em 

arquivo (duplicado) por pelo menos 5 anos, sendo a listagem de entrada e saída destes medicamentos e 

respetivas fotocópias das receitas enviadas para o Infarmed até ao dia 8 de cada mês [5]. 

 

6.6. Sistemas de comparticipações 

O Estado, através do SNS, comparticipa o preço dos medicamentos de venda ao público de acordo com 4 

escalões (de A a D) cujo valor de comparticipação é, respetivamente, 90, 69, 37 e 15%. Estes diferentes valores 

no regime geral de comparticipações devem-se às indicações terapêuticas do medicamento (por exemplo, no 

escalão A encontram-se medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores, enquanto que no escalão B 

encontram-se medicamentos do aparelho cardiovascular), a sua utilização, as entidades prescritoras e o 

consumo acrescido para doentes com determinadas patologias [6]. 

Outros subsistemas podem ser utilizados pelo utente, permitindo que este usufrua de uma comparticipação 

adicional, em regime de complementaridade com o SNS (por exemplo, SAMS Quadros, SAMS Norte, 

Fidelidade Mundial, ADM). 

O regime especial de comparticipação de medicamentos prevê dois tipos de comparticipação: um que depende 

dos beneficiários e um que depende das patologias ou de grupos especiais de doentes (paramiloidose, lúpus, 

hemofilia, Doença de Alzheimer, entre outros), definido por despacho. Para os pensionistas “cujo rendimento 

anual total não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 

vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor” a comparticipação do preço dos medicamentos sobe 

aumentos de 5% (escalão A) ou de 15% (para os restantes escalões) [7]. 

 

6.7. Medicamentos genéricos 

Segundo o Decreto Lei nº176/2006, de 30 de agosto, medicamentos genéricos são aqueles “que contêm a 

mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, apresentam-se sob a mesma forma 

farmacêutica do medicamento de referência e cuja bioequivalência ficou demonstrada em ensaios de 

biodisponibilidade” [8]. De modo a garantir o acesso equitativo aos medicamentos, foram implementadas 

medidas com o objetivo de incentivar a dispensa de medicamentos de baixo preço, particularmente a 

obrigatoriedade das farmácias disporem de três dos cinco medicamentos de preço mais baixo em cada grupo e 

de dispensarem um medicamento dentro dos cinco preços mais baixos, sendo permitida a opção do doente por 

outro medicamento de valor mais elevado [9]. 

 

 

6.8. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM possuem indicações terapêuticas destinadas a situações integradas numa automedicação 

(situações autolimitadas e tratáveis até 5 dias). Neste grupo incluem-se também os MNSRM de dispensa 

exclusiva em farmácia, os quais podem ser dispensados pelo farmacêutico sem prescrição médica desde que 
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cumprindo os protocolos de dispensa. Estes permitem auxiliar o farmacêutico a dispensar o medicamento após 

uma breve entrevista ao utente, a evitar a dispensa inapropriada e a detetar situações que devam ser 

referenciadas para a consulta médica. Saliento o caso de uma mãe que se deslocou à farmácia para pedir a 

pílula do dia seguinte para a sua filha de 16 anos. Comecei por perguntar quando tinha sido a relação sexual 

desprotegida ao que a mãe me respondeu que teria sido há 3 dias e por uma falha do método contracetivo 

utilizado (preservativo), confirmei que se encontrava num período de ovulação e aconselhei a pílula 

ELLAONEâ (acetato de ulipristal), expliquei como tomar, disse que teria de repetir a toma caso vomitasse, 

alertei para possíveis perturbações menstruais e reforcei a necessidade de utilização de um método barreira até 

à menstruação seguinte. No final acentuei que a contraceção de emergência deve ser um método contracetivo 

de recurso e que não previne a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. 

 

6.9. Outros produtos de saúde vendidos em farmácia 

Durante o estágio, para além da dispensa de medicamentos de uso humano, eram-me muitas vezes solicitados 

produtos de saúde de outros âmbitos, nomeadamente medicamentos de uso veterinário, dos quais posso 

salientar os pedidos de desparasitantes internos e externos, assim como de anticoncecionais. Por algumas vezes, 

foram-me também solicitados medicamentos derivados de plantas e homeopáticos, o que fez reconhecer a 

aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos em algumas unidades curriculares. 

As maiores dificuldades que encontrei foram, sem dúvida, no aconselhamento de dispositivos médicos e de 

materiais de penso para feridas. Durante o estágio aprendi, pela primeira vez, a efetuar as medidas 

correspondentes a cada tipo de meia e a selecioná-la e a garantir o tamanho adequado para os sacos de ostomia. 

Realço o aconselhamento de um penso Hansaplastâ de hidrogel para uma queimadura de 2o grau (área 

vermelha, inchada e com bolhas) num fogão, para além de uma pomada de bacitracina e da lavagem da ferida. 

Os pensos de hidrogel arrefecem instantaneamente, hidratam e aceleram a cicatrização. 

Dada a dimensão do espaço cosmético na FA, a possibilidade de contactar diariamente com conselheiras de 

dermocosmética e de participar em formações, esta foi a área em que o meu leque de conhecimentos mais se 

ampliou, tanto a nível dos produtos existentes como nas indicações para a utilização dos mesmos. Saliento um 

pedido de uma mãe que queria adquirir um repelente para o seu filho de 7 anos pois ele sofria de picadas de 

mosquitos quando ia à praia. Aproveitei a oportunidade para aconselhar o protetor solar da Frezydermâ Kids 

Sun-Nip SPF50+ que tem óleos essenciais que protegem contra as picadas de mosquitos. 

 

7. Formações 

Durante o estágio, tive oportunidade de participar em várias formações, quer sugeridas pela diretora técnica da 

FA, quer promovidas pela Faculdade de Farmácia, quer por iniciativa minha, que me permitiram, não só, 

reforçar conhecimentos, mas também adquirir novas aptidões aos mais diversos níveis (Anexo V).  
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PARTE 2 – APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DESENVOLVIDOS 

 

1. Alimentação infantil 

1.1. Enquadramento 

No campo da alimentação infantil, o papel do farmacêutico não deverá sobrepor-se ao de um pediatra, mas sim 

complementar as suas recomendações. Sendo um profissional de saúde com um contacto estreito com a 

população, deverá ter um papel ativo na promoção do aleitamento materno, no esclarecimento de dúvidas 

relacionadas com a alimentação e em recomendar adequadamente fórmulas infantis. Tendo em conta o público 

da FA e a crescente procura de substitutos do leite materno e puericultura na mesma, desenvolvi um projeto 

que permitisse conhecer as necessidades deste público, através do estudo pormenorizado da alimentação dos 

bebés e, deste modo, possibilitar um atendimento farmacêutico mais eficaz e direcionado. 

 

1.2. O aleitamento materno 

A alimentação e o crescimento nos primeiros meses de vida são fatores determinantes na vida futura do adulto. 

O aleitamento materno em exclusivo colmata na totalidade as necessidades do lactente durante os primeiros 

seis meses de vida e é desejável que prossiga ao longo de todo o programa de diversificação alimentar e 

enquanto for reciprocamente desejado pelo lactente e pela mãe [10] [11] [12]. Para além das vantagens para a 

saúde do bebé, o aleitamento materno traz também inúmeras vantagens para a mãe, para a família no geral e 

também para o ambiente. Fornece ao bebé o alimento ideal, com elevada riqueza nutricional e mais seguro, 

permitindo um crescimento e desenvolvimento saudáveis, que se ajusta ao longo do tempo às necessidades do 

bebé [13] [14]. Para além disso, contém componentes bioativos que conferem proteção contra algumas doenças 

do foro atópico, infeções gastrointestinais, respiratórias, urinárias e algumas doenças crónicas na idade adulta 

(diabetes, doença celíaca, obesidade e doença de Crohn) [11] [15] [16]. Reduz igualmente a predisposição a 

cárie dentária e proporciona um melhor desenvolvimento da visão [17]. Para a mãe, o aleitamento materno, 

para além de ser mais prático e conveniente, promove uma recuperação mais rápida do seu corpo após o parto. 

Alguns estudos associam-no a um menor risco de aparecimento de cancro da mama e do ovário e ainda de 

osteoporose. Por atrasar a menstruação, funciona também como um controlo da fertilidade. O estímulo 

afetivo/cognitivo criado entre a mãe e o bebé decorrente do ato de amamentar tornam-no insubstituível, para 

além dos efeitos dos ácidos gordos ómega-3 e ómega-6 (ácido docosahexanóico – DHA e ácido araquidónico 

– ARA) no desenvolvimento cognitivo. Sendo assim, o bebé deve ser colocado a amamentar nas duas primeiras 

horas após o nascimento, devendo deixar-se que ele próprio determine a frequência do aleitamento [15] [18]. 

 

1.3. A diversificação alimentar 

Os bebés exclusivamente amamentados com leite materno não precisam de fluidos adicionais até aos 6 meses 

de idade e, caso apresentem um bom desenvolvimento, a introdução de alimentos diferentes só deverá ser 

iniciada por essa altura. Caso o bebé esteja a ser alimentado com leite artificial ou se a mãe passou a ter menos 
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disponibilidade (quando regressa à atividade profissional), a diversificação alimentar deverá ser iniciada aos 4 

meses [12] [19]. 

A partir dos 6 meses de idade, o volume de leite ingerido fruto de um aleitamento materno exclusivo, não é 

suficiente para suprir adequadamente as necessidades energético-proteicas e em micronutrientes, 

especialmente ferro, zinco e algumas proteínas lipossolúveis (A e D). A partir dos 4-6 meses, um lactente 

normal de termo encontra-se preparado, quer do ponto de vista da maturação fisiológica quer do ponto de vista 

neurológico, gastrointestinal e renal, para iniciar a diversificação alimentar, ou seja, já é capaz de efetuar uma 

correta digestão, absorção e metabolização dos alimentos para além do leite. Se esta diversificação for iniciada 

depois dos 6 meses pode ocorrer um compromisso do crescimento e desenvolvimento neurológico dos 

lactentes, devido à carência de certos nutrientes como o ferro e o zinco, enquanto que nos casos em que é 

iniciada antes dos 4 meses, há uma interferência com a produção de leite materno, um risco aumentado de 

aspiração, de doença atópica e infeções, ocorrendo também um ganho ponderal excessivo com impacto a longo 

prazo [11] [20]. Por isso mesmo, a partir dos 4-6 meses, deverá proceder-se à introdução de alimentos de 

textura progressivamente menos homogénea, até à inserção na alimentação familiar. Deve-se procurar transitar 

do biberão para o copo no caso dos alimentos líquidos e os alimentos sólidos devem ser dados à colher, devendo 

os bebés ser sempre supervisionados [11] [12] [17]. 

Não existe ainda um algoritmo de diversificação alimentar global, talvez devido às notáveis diferenças de 

hábitos culturais e gastronómicos entre os diferentes países. É ainda importante salientar que a cronologia de 

introdução dos diferentes alimentos não deve ser um processo rígido e deve ter em conta uma série de fatores 

de ordem social, cultural, socioeconómica, disponibilidade do agregado familiar, temperamento da criança e 

particularidades do lactente (atopia, alergias alimentares, patologia específica) [11]. 

O primeiro alimento a ser introduzido na dieta de um bebé deve refletir o conhecimento acerca do padrão de 

crescimento ambicionável no primeiro ano de vida e o facto de haver uma maior necessidade de treinar o 

paladar para sabores não doces em vez de doces. Tendo isto em conta, é recomendável que entre o 4º e o 6º 

mês de vida se introduzam os primeiros alimentos: a sopa de legumes e/ou a farinha (não) láctea, de acordo 

com a orientação do pediatra ou equipa de saúde [17]. A sopa de legumes deve ser preferida em bebés com 

excesso de peso, pois é nutricionalmente tão equilibrada como a papa, mas muito menos calórica [19]. 

Apesar do seu reduzido valor energético, os produtos hortícolas e os tubérculos são fontes relevantes de macro 

e micronutrientes, particularmente as hortaliças verde escuras que são ricas em cálcio. Pelo seu conteúdo em 

minerais, vitaminas e fibras, ajudam à formação do bolo fecal e exercem uma ação benéfica sobre o 

peristaltismo intestinal. O primeiro caldo de legumes dado ao bebé, deverá privilegiar os de cor mais clara, 

porque são mais tenros, fáceis de ingerir e menos alergénicos: batata, cenoura, abóbora, cebola, alho francês, 

curgete, brócolos, alface, vagem, penca ou couve branca, em grupos de 4 ou 5. À medida que se introduz um 

novo legume, a sopa vai ficando cada vez mais espessa até adquirir a consistência de um puré. Legumes como 

o espinafre, nabo, nabiça, beterraba e aipo contêm elevados teores de nitratos e fitatos, que interferem com a 

absorção de nutrientes e por isso só devem ser introduzidos a partir dos 12 meses de idade. Por não possuírem 

qualquer vestígio de gordura, a qual é importante para a estrutura das membranas celulares e na maturação do 

sistema nervoso central, é recomenda a adição de uma colher de chá de azeite a cada dose de caldo ou puré de 

legumes [11] [17] [20] [21]. 

Nesta mesma altura poderão ser introduzidas as farinhas láteas ou não láteas enriquecidas com ferro, as quais 
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deverão começar por substituir uma das refeições de leite [19]. A farinha não látea deve ser preparada com o 

leite materno ou com a fórmula infantil que o bebé está a tomar, enquanto que a farinha látea é preparada com 

água fervida, sempre respeitando as indicações do fabricante, nomeadamente uma correta diluição [13] [17] 

[20]. A introdução do glúten deve ser feita por volta dos 6 meses, em conjunto com o leite materno, no início 

da diversificação alimentar, e não numa etapa mais tardia, já que isso até se associa a um maior risco de doença 

celíaca, com clínica mais difícil de detetar [11] [22]. A colonização bacteriana intestinal é o fator condicionante 

do desenvolvimento de tolerância imunológica e, consequentemente, de suscetibilidade para doenças 

inflamatórias intestinais, como a doença celíaca. Fatores predisponentes para estas doenças foram recentemente 

descobertos e passam por um parto por cesariana e pela toma de antibióticos nos primeiros meses de vida, 

funcionando o aleitamento materno como fator protetor [23]. 

Em diversos países, a fruta é o primeiro alimento a ser introduzido na alimentação do bebé, por proporcionar 

um elevado aporte de vitaminas, minerais e fibras, pelo que a sua escolha é sempre preferível à administração 

de suplementos vitamínicos ou minerais. O seu consumo deve iniciar-se entre os 4 e 6 meses sob a forma de 

puré, mas nunca deverá, por si só, ser o substituto de uma refeição. A ingestão de frutos ricos em vitamina C 

(como a laranja) deverá ser iniciada por volta do 6º mês e idealmente combinada com legumes ricos em ferro 

(feijão e salsa) ou cereais, pois estes aumentam a absorção do ferro não heme. A maçã, a pera e a banana são, 

geralmente, os primeiros a ser introduzidos devido ao menor potencial alergénico. Os frutos tropicais (papaia, 

abacate e manga), têm uma apreciável riqueza em vitaminas e minerais e a sua introdução no lactente justifica-

se a partir dos 6-7 meses de vida, pois não revelam um maior potencial alergénico. Durante o primeiro ano de 

vida, alimentos com potencial alergénico ou que libertem histamina (morango, amora, kiwi, maracujá, frutos 

secos como o amendoim e alimentos do mar) devem ser evitados, até porque não acrescem nenhum benefício 

nutricional nesta faixa etária, especialmente se existe uma história familiar de doença alérgica. Os frutos devem 

ser oferecidos individualmente e inteiros de forma a não deseducar o paladar, privilegiando as frutas da época, 

e também não sob a forma de sumo devido à maior osmolaridade, acidez e consequente efeito laxante. Deve, 

portanto, oferecer-se, a cada dia, frutos de cor variada de modo a assegurar a mais completa variedade 

nutricional [11] [17] [19]. Os boiões de fruta devem ser reservados para situações especiais (viagens), já que o 

seu maior teor em açúcar pode levar o bebé a recusar a fruta natural [20]. 

A introdução das principais fontes proteicas (a carne e o peixe) é igualmente desejável entre os 6 e 7 meses de 

idade, em porções graduais, sendo que estes devem ser isentos de gordura. A carne e o peixe são fontes 

incontestáveis de minerais como o magnésio, essencial na ativação enzimática, e enxofre, um constituinte dos 

aminoácidos essenciais, estando o seu consumo em idades precoces associado a um maior crescimento e melhor 

desenvolvimento cognitivo na infância [18]. O esgotamento que ocorre entre o 4º e o 6º mês das reservas 

maternas de ferro, torna quase obrigatória a inserção da carne nesta altura, rica em ferro hémico, de modo a 

evitar as consequências advindas de uma anemia ferropénica no desenvolvimento cognitivo. As carnes brancas 

devem ser a eleição, como as de aves (frango, avestruz e peru), sobretudo ricas em fósforo, e a carne de coelho. 

No início, deve-se cozer a carne na sopa e retirar depois de cozida; após uns dias, pode-se triturar a carne 

juntamente com os legumes, criando um puré [17]. As carnes vermelhas (vaca) podem ser introduzidas a partir 

dos 8 meses de idade, contudo a carne de porco só deve ser introduzida depois dos 12 meses [11] [21]. O peixe 

é um alimento naturalmente rico em iodo, ferro e essencialmente ácidos gordos ómega-3, que, para além do 

efeito que têm no desenvolvimento cognitivo do lactente, têm também um efeito anti-inflamatório, reduzindo 



 

 

 
14 

o risco de doenças alérgicas aos quatro anos [20]. Os primeiros peixes introduzidos deverão ser os magros 

(pescada, linguado, solha e faneca), sem espinhas e pele, misturados no puré de legumes. O salmão, pelo seu 

elevado teor em gordura, poderá motivar intolerância digestiva, devendo ser introduzido após os 10 meses e 

em pequenas frações. Também por isso, a sardinha, o marisco, o atum, a cavala, o carapau e o bacalhau devem 

ser evitados até aos 12 meses de idade. O polvo e as lulas devem ser introduzidos após os 24 meses [13] [21]. 

Idealmente deverá ser oferecida carne 4 vezes por semana e peixe 3 vezes por semana, privilegiando os cozidos 

e estufados, devido às menores perdas nutritivas na sua confeção [11] [20]. 

No decorrer do 7º mês poderá acrescentar-se a dose recomendada de carne ou peixe a farinha de pau ou açorda 

e a partir dos 8-9 meses a arroz branco ou massa, cozidos sempre com legumes [11]. Também a partir dos 6-7 

meses se deve introduzir o pão, devendo ser preferido em relação às bolachas, que não devem ser integrais, 

devido ao elevado teor de fibras. 

Por esta altura o bebé já pode fazer uma refeição completa: sopa, prato e fruta [17]. 

O ovo é um alimento extraordinariamente rico em aminoácidos essenciais, em lípidos e em ferro. A gema, 

fonte de fósforo, vitaminas lipossolúveis e gordura, pode ser introduzida no 9º mês, progressivamente (1/2 

gema/refeição/semana durante 2-3 semanas seguida de 1 gema/refeição/semana). Por refeição, a quantidade 

não deverá exceder 1 gema e por semana não deverão ser mais de 2-3 gemas. Nestas refeições, é desnecessário 

o fornecimento de outra fonte de proteína animal (carne ou peixe). A introdução da clara, rica em albumina, 

deverá ser aos 12 meses, a qual poderá ser adiada até aos 24 meses em situações de história familiar/individual 

de atopia. 

Ainda no âmbito das alergias alimentares, a posição mais aceite atualmente é que não há evidência científica 

que comprove inequivocamente que a evicção ou a retardação da introdução de alimentos com potencial 

alergénico (peixe e ovos) reduza o risco de alergia, quer em lactentes considerados de risco por historial 

familiar, quer em lactentes sem risco, sendo que o aleitamento materno em exclusivo mantido até ao 4º-6º mês 

de vida e a introdução de uma variedade de alimentos sólidos são as medidas dietéticas transversalmente mais 

aceites para a prevenção de doenças do foro atópico [11] [12] [18]. 

Um outro alimento a ser introduzido é o iogurte, pela sua complexidade, nomeadamente a presença de proteínas 

de elevado valor biológico, vitaminas e minerais, de entre os quais o cálcio. Comparativamente ao leite de 

fórmula, o iogurte apresenta melhor tolerabilidade, já que o menor conteúdo em lactose e a hidrólise parcial 

das suas proteínas, facilita a absorção do cálcio e não induz o característico desconforto gastrointestinal em 

crianças intolerantes à lactose [20]. A isto acresce o facto de ter um importante papel pré e probiótico, 

regularizando a flora intestinal e protegendo-a contra eventuais infeções. Sendo assim, a introdução do iogurte 

pode ser feita a partir dos 9 meses de idade, apenas 1 por dia ou 2-3 vezes por semana, como parte integrante 

de um lanche, como alternativa ao leite ou à papa. Deve ser natural, não açucarado, sem aromas, nem quaisquer 

aditivos de natas [11]. O iogurte com aroma e o queijo só devem ser oferecidos à criança após os 12 meses 

[21]. 

As leguminosas secas (feijão, ervilha, fava e grão de bico) são fontes de proteína vegetal, hidratos de carbono 

complexos, fibra e minerais, como o fósforo e o potássio. Recomenda-se a sua introdução por volta dos 9-11 

meses de idade, duas vezes por semana, iniciando-se com o feijão, sem casca e em pequenas quantidades, para 

evitar flatulência e facilitar a digestão, sendo que deve haver sempre uma prévia demolha [11] [19] [20]. 

O sal é um aditivo alimentar pelo que a sua inserção na alimentação durante o primeiro ano de vida não é 
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aconselhada, presumindo-se que o sódio intrínseco dos alimentos é suficiente e não afeta a maturidade renal 

[11]. Também a adição de açúcar e mel é desaconselhada pois aumenta o risco de cáries dentárias e botulismo, 

respetivamente. 

Á água encontra-se posicionada no centro da Roda dos Alimentos, pelo que deverá ser fornecida ao lactente 

várias vezes ao dia, não sendo recomendado o uso de outras bebidas (chá ou sumos). 

A partir dos 12 meses deve-se fazer a integração gradual na dieta familiar, com o objetivo de atingir uma 

nutrição familiar completa, variada e equilibrada, com três refeições por dia intercaladas com dois lanches, 

respeitado a Roda dos Alimentos [18] [21]. Podem já ser introduzidas as carnes vermelhas, os peixes gordos e 

os alimentos que libertem histamina [17]. 

A composição do leite de vaca é profundamente desequilibrada, pois apresenta uma baixa biodisponibilidade 

em ferro e um elevado teor em ácidos gordos saturados, proteínas e eletrólitos, pelo que não deve ser uma 

opção na alimentação do bebé no primeiro ano de vida, devendo apenas ser utilizado na preparação de 

alimentos sólidos. É sugerível a utilização de leites de crescimento para além dos 12 meses e até aos 2 a 3 anos 

de vida. A partir dos 12 meses, caso se opte pelo leite de vaca, este deve ser gordo, enquanto que a partir dos 

2 anos, recomenda-se o leite meio gordo [12] [20] [21]. A elevada ingestão de leite de vaca em tenra idade está 

relacionada com uma maior probabilidade de obesidade no futuro devido à elevada quantidade de proteína 

nestes que promove a deposição de IGF1 nos adipócitos.  

A relutância em aceitar novos sabores (neofobias alimentares), acentua-se a partir do 1º ano de vida. O gosto 

pelo doce é inato, sendo que a adesão ao azedo e amargo implica aprendizagem. Estes mecanismos inatos de 

preferência alimentar podem e devem ser contrariados através da experiência precoce, da familiarização com 

o sabor e da variedade alimentar. Muitas vezes são precisas em média 11 tentativas para finalmente se ser bem 

sucedido, pelo que se deve encorajar a persistência na oferta alimentar [24].  

 

1.4. Leite materno vs. Leite de vaca  

Para além das diferenças no teor proteico (o leite de vaca tem 3 vezes mais proteína), existem também 

consideráveis diferenças na proporção das frações proteicas. No leite de vaca (LV) a fração proteica 

predominante é a caseína (82% vs 18%), enquanto que no leite materno (LM) são as lactoproteínas do soro 

(30% vs 70%). A subclasse a1 da caseína é dominante no LV, enquanto que no LM é a b-caseína. Quanto às 

lactoproteínas do soro, a subclasse predominante no LM é a a-lactalbumina e no LV é a b-lactalbumina, 

estando a lactoferrina praticamente ausente no LV. A a-lactalbumina é a principal lactoproteína do soro do 

LM, tendo como principal função a síntese de lactose na glândula mamária. É ainda uma sub-fração proteica 

de elevado valor biológico e com efeitos funcionais comprovados, particularmente devido à sua composição 

em triptofano e cisteína. O triptofano é precursor da serotonina e melatonina, reguladores dos ritmos 

circadianos, enquanto que a cisteína é um componente do glutatião, um importante antioxidante, e precursora 

da taurina. Por seu lado, a b-lactalbumina é pobre nestes dois aminoácidos e rica em fenilalanina e tirosina, o 

que a torna numa sub-fração de baixo valor biológico. Destas diferenças no tipo de proteína resultam, 

inevitavelmente, diferenças no aminoacidograma de lactentes alimentados com LM e fórmula infantil [10].  
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A composição em gordura é praticamente sobreponível no LV e LM, sendo o LM rico em ácidos gordos 

saturados, como o ácido palmítico, havendo também ácidos gordos monoinsaturados, como o ácido oleico, e 

ácidos gordos essenciais: o ácido linoleico e o ácido a-linolénico. 

O teor em hidratos de carbono no LM é o dobro do encontrado no LV, constituindo a lactose 40% do valor 

energético total do LM [14]. 

 

1.5. Fórmulas infantis 

Na ausência, necessidade de complementação do leite materno (lactentes com menos de 1500 g à nascença, 

menos de 32 semanas de idade gestacional ou com risco de hipoglicemia) ou contraindicação para 

amamentação (mães seropositivas para HIV, lactentes com galactosemia clássica ou fenilcetonúria), têm sido 

desenvolvidas e sucessivamente modificadas, diferentes fórmulas infantis (FI) que têm como objetivo não 

apenas mimetizar a composição do leite humano, mas também de promover o crescimento e de incluir 

marcadores bioquímicos e funcionais o mais aproximados possível ao registado no lactente alimentado com 

leite materno [10] [11] [12] [25]. 

As fórmulas infantis devem ser preparadas à temperatura corporal e servidas no prazo de 2 horas, para evitar o 

risco de infeções por Cronobacter sakazakii, um organismo especialmente perigoso para recém-nascidos, pois 

pode causar meningite, enterocolite necrosante e até septicémia que, apesar de serem raras, são situações 

associadas a elevada mortalidade e morbilidade [10] [12] [18]. 

A composição das fórmulas infantis é estritamente regulada, sendo que, por exemplo, para os macronutrientes 

(proteínas, lípidos e hidratos de carbono) existem valores mínimos e máximos estabelecidos para a sua eficácia 

[14]. 

 

1.5.1. Regulamentação relativa às Fórmulas Infantis 

As recomendações relativas à composição das FI estão incluídas no Codex Alimentarius, nomeadamente no 

Codex Standard on Infant Formula, que sofre sucessivas revisões por uma comissão internacional de peritos, 

nomeadamente o ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition). 

Com base nestes, a Comunidade Europeia criou regulamentação que é depois transposta para a ordem jurídica 

interna de cada país.  

Esta regulamentação estabelece para todos os leites e fórmulas, uma composição relativa em macro e 

micronutrientes, incluindo os valores mínimos e máximos recomendados para os diferentes grupos de leites e 

ainda a hipótese de adição de substâncias opcionais. Define também os conceitos de fórmulas para lactentes e 

de fórmulas de transição. As primeiras podem ser usadas como nutrição exclusiva durante os primeiros seis 

meses. As segundas são recomendadas a partir do tempo em que é iniciada a diversificação alimentar. Os leites 

para crianças saudáveis a partir dos 12 meses de idade, não têm uma classificação nem legislação específica, 

sendo que algumas marcas os registam de acordo com a regulamentação dos Leites de Transição e outras na 

categoria de Alimentação Especial, apelidando-os de Leites de Crescimento [10] [18]. 

Ainda nestas regulamentações se exclui a possibilidade de utilização de outras fontes proteicas na produção 

das fórmulas infantis que não sejam a proteína do leite de vaca ou a proteína de soja, sendo que só a primeira 
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pode ser modificada. Estas recomendações foram emitidas com base na inexistência de evidência científica 

que comprove a segurança nutricional de outras fontes proteicas animais ou vegetais [10]. 

 

1.5.2. Principais modificações feitas pela indústria nas fórmulas infantis 

As modificações que a indústria tem vindo a inserir nas FI passam essencialmente pela adição de alimentos 

funcionais. Alimentos funcionais são aqueles que proporcionam benefícios ao organismo que vão muito para 

além dos derivados da sua composição nutricional. São disso exemplo, a maioria das vitaminas, minerais, 

oligoelementos, nucleótidos, ácidos gordos polinsaturados de cadeia longa (LC-PUFAs) e os pré e probióticos, 

produzidos por engenharia genética [14]. 

A gordura é fundamental para a funcionalidade das membranas celulares no lactente. As FI incluem misturas 

de óleos vegetais que mimetizam a relação de ácidos gordos saturados, monoinsaturados e polinsaturados do 

LM. É também de salientar o papel de alguns ácidos gordos na expressão de genes. Os principais ácidos gordos 

são, então, os das séries ómega-3 e ómega-6, como o ácido a-linolénico e o ácido linoleico que são precursores 

dos LC-PUFAs, respetivamente o ácido docosa-hexaenóico (DHA) e o ácido araquidónico (ARA), 

componentes dos fosfolípidos da retina e cérebro, com efeito positivo na maturação da visão e no 

desenvolvimento da criança. Estes também se encontram no LM e a Autoridade Europeia para a Segurança 

Alimentar (EFSA) obriga a sua inclusão nas FI, como alegação nutricional [10] [18] [26]. 

Prebióticos podem ser definidos como componentes alimentares não digeríveis que afetam positivamente o 

hospedeiro; este efeito positivo pode advir da estimulação seletiva de bactérias e/ou da limitação do número 

de bactérias no cólon. No leite materno, os componentes que têm esta função são a a-lactalbumina, a 

lactoferrina e os oligossacarídeos [11]. A indústria procedeu ao enriquecimento das FI em a-lactalbumina e à 

precipitação seletiva da b-lactalbumina, permitindo não apenas a redução do teor proteico total, mas também 

uma melhoria do aminoacidograma, com consequências positivas no comportamento e bem-estar 

gastrointestinal do lactente [10]. 

É um facto que bebés alimentados com LM têm uma flora intestinal mais saudável, com predominância de 

bifidobactérias e de Lactobacillus, particularmente vindos dos oligossacarídeos do LM que funcionam como 

prebióticos. Os oligossacáridos são o terceiro maior componente do leite materno em termos quantitativos. Não 

sofrem absorção e, portanto, chegam ao cólon intactos, o que cria condições favoráveis ao crescimento das 

estirpes bacterianas anteriormente mencionadas. Para além disso, cita-se que conferem maior resistência às 

infeções intestinais, por competirem com nutrientes, por modularem o sistema imunitário e por terem ainda um 

efeito laxante. Apesar da dificuldade em imitar as estruturas complexas dos oligossacarídeos presentes no leite 

materno, a indústria tem-se empenhado na síntese de fruto-oligossacarídeos (FOS) e galacto-oligossacarídeos 

(GOS), com efeitos aparentemente semelhantes aos do LM e nutricionalmente seguros, que são já incluídos 

em mistura em algumas FI [11] [23]. 

Os probióticos são preparados ou componentes de células de microrganismos com efeitos benéficos para o 

bem-estar e saúde do hospedeiro. As estirpes mais comuns são Bifidobacterium bifidum e Lactobacillus 

rhamnosus, as quais sobrevivem à passagem pelo tubo digestivo e proliferam no cólon. O seu emprego nas FI 

associa-se à prevenção e tratamento de patologias como a diarreia aguda, a doença alérgica, a enterocolite 

necrosante e a doença infamatória intestinal [10]. 

No entanto, apesar da utilização de pré, pró e simbióticos (misturas de pré e probióticos) nas FI ser considerada 
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segura para os bebés, estudos científicos não conseguiram ainda comprovar efeitos inequivocamente positivos 

advindos da sua adição rotineira nas FI, como acautelar doença alérgica ou hipersensibilidade alimentar ou 

ainda de reduzir a probabilidade de infeções graves [27] [28]. 

Quanto à inclusão de vitaminas nas FI, é recomendada a adição de retinol ou ésteres de retinil (vitamina A), 

vitamina D3 e tocoferol (vitamina E) [10]. De salientar que é aconselhada a suplementação universal com 

vitamina D dos 0-12 meses (1 gota/dia) [24]. Quanto aos minerais, é imprescindível a adição de selénio, ferro, 

cálcio e fósforo. O selénio deverá ser adicionado nas FI para prematuros e nas FI com proteína de soja. O ferro 

nas FI de transição e também nas FI com proteína de soja, já que o ácido fítico presente nestas últimas inibe a 

absorção do ferro. O cálcio e o fósforo estão associados à formação de massa óssea e dentição, sendo 

particularmente importante a adição de fósforo nas FI com proteína de soja, visto que nestas a 

biodisponibilidade deste mineral é menor. 

A indústria tem também adicionado nucleótidos (5’-monofosfato de cistidina, de uridina, de adenosina, de 

guanosina e de inosina) às FI, reportando o seu papel na síntese de DNA e RNA, a sua capacidade de aumentar 

a biodisponibilidade do ferro, de modificar favoravelmente a flora intestinal, de melhorar o metabolismo das 

lipoproteínas e ainda de melhorar o aproveitamento metabólico dos LC-PUFAs [10]. 

 

1.5.3. Fórmulas para bebés saudáveis 

A fonte de hidratos de carbono nestas FI é a lactose e contêm proteína do leite de vaca. Não há razões para 

recomendar uma marca sob outra, pois todas são nutricionalmente equivalentes. Os leites para lactentes 

satisfazem as necessidades nutricionais dos lactentes nos primeiros meses de vida e podem ser utilizados em 

lactentes dos 6 aos 12 meses desde que sejam fortificados com ferro para prevenir anemia ferropénica [26]. 

Os leites de transição são recomendados a partir dos 6 meses, como parte de uma dieta equilibrada. Nestes 

pode ocorrer enriquecimento em a-lactalbumina, muitas vezes numa mistura única de proteínas ricas nesta 

sub-fração (Opti Proâ); alguns contêm apenas lactose na composição (podendo fazer-se a alegação nutricional), 

outros uma mistura de açúcares (como maltodextrina e lactose); muitos têm adição de prebióticos ou de 

probióticos, de LC-PUFAs na relação 1:1 (DHA:ARA) numa mistura denominada Lipilâ, sendo todas alvo de 

alegação nutricional. Podem ainda conter nucleótidos e imunonutrientes. 

A densidade energética requerida pela legislação para as fórmulas para lactentes e de transição é de 60-70 

kcal/100 mL, muito semelhante à do leite materno. 

Quanto à composição proteica, admite-se que a ingestão proteica nos primeiros seis meses de vida é de 1,5 

g/kg/dia, sendo recomendado um valor entre 1,8 e 3,0 g/100 kcal nas fórmulas para lactentes; no segundo 

semestre de vida, como ocorre a diversificação alimentar, a utilização de outras fontes proteicas diferentes do 

leite e uma desaceleração na velocidade de crescimento, as necessidades proteicas reduzem-se para os 1,2 

g/kg/dia, sendo permitidas oscilações entre 1,8 e 3,5 g/100 kcal nas fórmulas de transição. É importante 

salientar que uma densidade proteica excessiva nas fórmulas infantis pode ser prejudicial pois sobrecarrega o 

soluto renal e limita a poupança de água, podendo induzir um maior risco de desidratação hiponatrémica e de 

saturação dos sistemas de excreção renal e hepática com azoto; a médio prazo isto pode conduzir a uma 

sobrecarga metabólica, com produção aumentada de insulina, com repercussões no crescimento, 

nomeadamente um maior risco de obesidade e doença cardiovascular na idade adulta [10] [18]. 

 



 

 

 
19 

1.5.4. Leites de crescimento 

Estas fórmulas em pó contêm adição de ferro, vitamina C, vitamina E e zinco, contendo mais cálcio, DHA e 

ARA do que as fórmulas standard. As principais diferenças comparativamente ao LV residem num menor teor 

proteico e na suplementação com vitaminas do complexo B, minerais e em alguns nutrientes funcionais. É de 

notar que algumas das FI disponíveis têm adição de aromatizante. 

Numa categoria à parte encontram-se todos os leites com apresentação líquida e comercializados em 

embalagens Tetrapack de 1L ou em garrafas de 200 mL [10]. 

 

1.5.5. Fórmulas infantis especiais 

As FI especiais e as à base de proteína de soja devem ser apenas reservadas a crianças com patologia 

confirmada, quando indicado por profissionais de saúde [12]. 

 

1.5.5.1. Fórmulas para recém-nascido pré-termo ou de baixo peso (FI-PT) 

Um recém-nascido pré-termo que apresente um peso adequado à sua idade gestacional deverá efetuar LM ou, 

caso não seja possível, uma FI-PT. O leite materno tem vantagens incontornáveis neste grupo de bebés: previne 

a retinopatia da prematuridade, diminui o risco de enterocolite necrosante e septicémia e ainda hipertensão na 

idade adulta, entre outros benefícios a nível ósseo e neurológico [29]. Os bebés prematuros têm maiores 

necessidades proteicas e calóricas, precisando também de mais cálcio, magnésio, fósforo e vitaminas A e D. 

As FI-PT deverão, por isso, ter uma densidade calórica (especialmente composta por triglicerídeos de cadeia 

média, mas também DHA e ARA) e teor proteico mais elevados que as fórmulas standard e ser suplementadas 

em taurina. As FI-PT melhoram os parâmetros de crescimento, permitindo um catch-up growth, mas não 

afetam o crescimento a longo prazo. As fórmulas à base de proteína de soja nunca devem ser dadas a estes 

bebés, pois não permitem o ganho de peso necessário [26]. O ganho de peso deve ser cuidadosamente 

monitorizado pois pode-se associar a um risco cardiovascular no futuro [29]. Devido à inclusão de elevadas 

concentrações de macro e micronutrientes nestas fórmulas, é expectável que a sua descontinuação seja feita 

antes da alta hospitalar, devendo transitar-se para uma fórmula enriquecida (PDF), com menor valor energético 

e proteico que as FI-PT [10]. No caso de recém-nascidos de baixo peso estas também deverão ser as fórmulas 

de eleição, pois não obrigam a uma suplementação adicional. A fortificação destas FI com probióticos não é 

alvo de base científica sólida, já a adição de prebióticos (nomeadamente FOS) tem uma comprovada ação 

benéfica nos padrões de crescimento e no aumento de bifidobactérias intestinais nestes bebés, apesar de ainda 

não ser rotineiramente recomendada [28]. 

 

1.5.5.2. Fórmulas anti-regurgitação (FI-AR) 

O refluxo gastroesofágico é comum nos primeiros meses de vida (prevalência aproximada de 75% dos lactentes 

até aos 4 meses) especialmente devido ao pequeno calibre do esfíncter esofágico dos bebés e à imaturidade 

fisiológica do cárdia. Por isso mesmo, esta regurgitação leve a moderada não requere tratamento, bastando a 

explicação aos cuidadores que a redução do volume das mamadas e medidas posturais adequadas minimizam, 

geralmente, a situação. No entanto, quando este refluxo for acompanhado de baixo ganho ponderal (que 
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compromete o crescimento por défices nutricionais) e desconforto significativo deve ser sujeito a uma 

intervenção terapêutica, tanto dietética como farmacológica. Nestes casos, as fórmulas FI-AR demonstram 

capacidade em reduzir a frequência dos episódios diários de regurgitação e choro, bem como em proporcionar 

um aumento do tempo de sono [26]. Estas fórmulas são geralmente mais espessas, visando o aumento da sua 

viscosidade, possibilitando o retardamento do esvaziamento gástrico. O efeito terapêutico é obtido pela adição 

de agentes espessantes (amidos de batata, arroz, milho ou mandioca ou farinha de semente de alfarroba), da 

utilização preferencial de caseína como principal fonte proteica (por precipitar a pH gástrico e 

consequentemente minimizar a regurgitação e o refluxo ácido) e da redução do teor de gordura. [10]. 

 

1.5.5.3. Fórmulas com hidrólise da proteína 

Nestas fórmulas, a proteína do leite de vaca encontra-se hidrolisada de modo a reduzir a sua alergenicidade 

[26]. Para a hidrolisar, primeiro realiza-se um tratamento térmico que desdobra os epítopes conformacionais, 

seguida da hidrólise enzimática seletiva dos epítopes sequenciais. Para além da particularidade relativamente 

à hidrólise da proteína, estas FI são relativamente sobreponíveis às standard. Estas FI são diferenciadas pela 

fonte de proteína sujeita a hidrólise (caseína ou lactoproteínas do soro) e pelo grau de hidrólise (extenso ou 

parcial), sendo que o valor mínimo de conteúdo proteico nestas aumenta para 2,25 g/100 kcal em relação às FI 

standard, devido à menor qualidade da proteína após hidrólise. 

 

1.5.5.3.1. Fórmulas parcialmente hidrolisadas 

Bebés com história familiar de alergia alimentar ou doença atópica devem tomar estas fórmulas como medida 

preventiva, seguida da transição para uma fórmula à base de leite de vaca quando houver a introdução da 

alimentação complementar [10].  

 

1.5.5.3.2. Fórmulas extensamente hidrolisadas (hipoalergénicas) 

Bebés com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) devem tomar estas fórmulas como tratamento. A APLV 

é uma alergia mediada por imunoglobulinas E (IgE) em que se desenvolvem anticorpos contra a proteína do 

LV; manifesta-se com uma combinação de sintomas cutâneos (eczema), respiratórios (sibilância) e 

gastrointestinais (vómito), sendo o sangue nas fezes um sintoma clássico. É geralmente mais diagnosticada em 

bebés com história familiar de alergias e doenças atópicas. Os bebés com APLV alimentados com fórmulas 

hipoalergénicas mostram um maior aumento de peso no 1º ano de vida do que os bebés alimentados com 

fórmula standard, revelando, a maior parte deles, melhorias nos sintomas de atopia. Nos casos raros em que 

isso não acontece, a melhor opção é a mudança para uma FI semi-elementar ou elementar [10] [18] [26]. 

 

1.5.5.3.3. Fórmulas semi-elementares e elementares (hipoalergénicas) 

Estas fórmulas permitem uma maior digestibilidade, fornecendo ao lactente um alimento desprovido de 

proteínas alergizantes; estão indicadas em situações patológicas com compromisso do trato gastrointestinal, 
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traduzido por má absorção, intolerância ou alergia alimentar. Nas semi-elementares, a hidrólise permite a 

obtenção de oligopéptidos e nas elementares a hidrólise é extensa até à forma de aminoácidos, havendo a 

necessidade de suplementar estas FI com aminoácidos livres específicos para melhorar o seu valor biológico. 

São recomendadas em APLV, sendo que as fórmulas contendo aminoácidos livres devem ser reservadas a 

situações graves de APLV, com múltiplas alergias alimentares com compromisso de crescimento, eczemas 

graves e persistência de sintomas durante o aleitamento materno exclusivo. Estas fórmulas não têm lactose e 

possuem suplementação em triglicerídeos de cadeia média [10] [18] [26]. 

 

1.5.5.4. Fórmulas sem lactose 

Nestas FI, a lactose é substituída por outro hidrato de carbono, particularmente a dextrinomaltose, polímeros 

de glicose ou galactose, pois estes apresentam baixa osmolaridade e melhor digestibilidade e absorção. A 

restante composição destas FI é sobreponível às fórmulas standard; contudo, as que existem no mercado 

português apresentam uma adição de colina, L-carnitina, taurina e inositol, para além de outras substâncias 

opcionais já mencionadas [10]. Estas FI são indicadas para galactosemia e deficiência congénita de lactase 

(situação rara que causa diarreia intratável, pondo o bebé em risco de vida), assim como deficiência primária 

de lactase (provoca gases, flatulência e diarreia, sintomas semelhantes à cólica). A intolerância à lactose é 

sobrediagnosticada na infância, já que a maior parte dos casos em que há efetivamente intolerância apenas se 

desenvolvem após os 12 meses de idade [26]. 

 

1.5.5.5. Fórmulas standard com propriedades funcionais 

Algumas FI adotam uma terminologia que lhes atribui propriedades funcionais devidas à sua composição, 

sendo, de uma forma geral, fórmulas standard com adição de macro e micronutrientes ou outras substâncias 

opcionais. 

 

1.5.5.5.1. Fórmulas anti-cólica (FI-AC) e “Confort”: 

15-40% dos lactentes têm cólicas e 80% flatulência, sendo que na maior parte há uma melhoria espontânea a 

partir dos 4-6 meses de idade [26]. Pode definir-se cólica como episódios de choro intenso com dor abdominal 

mais de 3 horas por dia e pelo menos 3 dias por semana durante um período de 3 meses. A flatulência define-

se como a emissão de gases entre 30 minutos a 3 horas por dia. Estas condições surgem entre os 15 dias e os 3 

meses de vida, independentemente da lactância recebida. Restrições na dieta do lactente têm sucesso limitado 

no tratamento da cólica, apesar que a lactante pode tentar evitar alimentos que saiba que causem cólicas no 

bebé [12]. No entanto, uma mudança de ambiente ou posição, uma massagem ou um banho morno são medidas 

que podem melhorar estas condições sem necessidade de recorrer à inserção de FI ou mesmo a terapia 

farmacológica. Pode-se nestas FI verificar uma hidrólise parcial das proteínas a fim de facilitar a digestão ou 

uma redução do conteúdo em lactose e a sua substituição por dextrinomaltose ou amido de milho e batata, de 

mais fácil absorção. Nalguns casos, é efetuada uma acidificação biológica recorrendo a culturas bacterianas. 

As bactérias presentes nestas culturas são essencialmente láteas e, na presença de água, rapidamente hidrolisam 

a lactose em ácido láctico, favorecendo uma flora com predomínio em bifidobactérias. Este enriquecimento 
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bacteriano, aliado ao enriquecimento em zinco, selénio e vitamina A, são responsáveis pelo efeito 

imunomodulador a nível intestinal possibilitado por estas FI. Estas fórmulas procuram, assim, melhorar os 

sintomas associados à cólica ou a outras situações causadoras de desconforto e choro no lactente, como 

regurgitação, obstipação, flatulência e diarreia [10]. 

 

1.5.5.5.2. Fórmulas anti-obstipantes (FI-AO) 

A obstipação é pouco frequente em lactentes, por isso, para evitar intervenções desnecessárias, é importante 

informar os pais acerca das possíveis variações normais da função intestinal [12]. Uma ótima maneira de 

reduzir estes episódios é aumentar a ingestão de líquidos e fibras, sempre que possível. O uso das FI-AO deve 

apenas ser ponderado caso o lactente apresente menos de 3 dejeções/semana e fezes duras e/ou dejeções 

dolorosas. Estas são fórmulas cuja fonte de hidratos de carbono presente pode ser exclusivamente lactose ou 

esta conjugada com maltodextrina, podendo ter a adição de prebióticos (100% de GOS pelo seu efeito 

bifidogénico, que reduz a frequência e dureza das fezes) e nucleótidos. Podem ainda ter um elevado teor em 

magnésio, com efeito laxante, ou apresentar uma modificação dos triglicerídeos, nomeadamente uma maior 

proporção de ácido palmítico na posição b do glicerol. Com esta última modificação, os triglicerídeos são mais 

resistentes à hidrólise pela lipase pancreática (que atua preferencialmente na posição a do glicerol) evitando-

se a formação de sabões cálcicos e, portanto, aumentando a absorção do cálcio. Por estes motivos, a absorção 

dos ácidos gordos com os sais biliares é facilitada, favorecendo-se o amolecimento das fezes [10]. 

 

1.5.5.5.1. Fórmulas antidiarreicas (FI-AD) 

As FI-AD apresentam uma concentração elevada de eletrólitos e proteínas e uma baixa osmolaridade, assim 

como a total ausência de lactose, o que facilita a absorção. Muitas delas são recomendados para prevenção da 

diarreia por antibióticos por conterem Saccharomyces boulardii [10]. 

 

1.5.5.5.2. Fórmulas saciedade (FI-SA): 

As FI-SA incluem um espessante, como o amido de milho, uma prevalência de caseína como fonte proteica e 

triglicerídeos de cadeia média. A união destes fatores possibilita, não só, uma sensação de saciedade imediata, 

mas também um retardar do esvaziamento gástrico, o qual reduz a ocorrência de hipoglicemia, a principal 

responsável pela sensação de fome no lactente [10]. 

 

1.5.6. Fórmulas à base de proteína de soja 

Estas fórmulas apresentam gordura de origem vegetal (óleo de soja, palma ou girassol, suplementado com 

ácidos gordos essenciais) e hidratos de carbono provenientes de misturas de açúcares, especialmente polímeros 

da glicose. Todos os requisitos de composição dos outros leites são aplicáveis a estas FI, com exceção do 

cálcio, zinco, ferro, selénio e fósforo, que devem estar presentes em maior concentração, para não haver 

compromisso na sua biodisponibilidade. São geralmente também suplementadas com L-metionina, taurina e 
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L-carnitina para corrigir o aminoacidograma, sendo que o valor mínimo de conteúdo proteico nestas aumenta 

para 2,25 g/100 kcal em relação às FI standard devido à menor qualidade da proteína de soja [10]. Devem ser 

dadas em seguimento do aconselhamento por um pediatra, estando indicadas para galactosemia, deficiência 

congénita de lactase, convicções éticas (vegetarianos) ou crianças com intolerância severa e persistente à 

lactose. Em todos os casos o seu uso só deve iniciar-se após os 6 meses de idade e após teste prévio de tolerância 

[11] [18] [26]. Estas FI não devem substituir a FI standard em lactentes saudáveis, isto porque a qualidade da 

proteína nestas é inferior às de proteína de leite de vaca e porque há preocupações relativamente à presença de 

fitoestrogénios, isoflavonas, ácido fítico, magnésio e alumínio nelas. Os dois primeiros compostos têm efeitos 

estrogénicos em animais podendo determinar consequências negativas a nível da homeostasia hormonal nos 

bebés, apesar de também terem efeitos benéficos documentados no âmbito da prevenção das doenças 

cardiovasculares, osteoporose e cancro da mama [26]. O ácido fítico reduz a biodisponibilidade do ferro e do 

zinco; o magnésio compete com a absorção do ferro e o alumínio acumula-se no tecido ósseo e nervos, 

competindo para a absorção do cálcio. Estas FI não são também recomendadas para crianças com APLV, 

cólicas ou gastroenterite aguda, nem na prevenção de doenças atópicas [10]. 

 

1.5.7. Fórmulas à base de proteína de arroz 

Apesar de ainda não ser recomendada na legislação portuguesa, a proteína de arroz extensamente hidrolisada 

é já utilizada em algumas FI. Apresenta como vantagens relativamente à proteína de soja: um baixo conteúdo 

em ácido fítico, ausência de fitoestrogénio e o facto de possibilitar um padrão de crescimento sobreponível ao 

dos lactentes alimentados com FI com proteína de LV. Pelas suas características e, apesar de ainda não haver 

estudos de segurança nutricional que apoiem a sua recomendação, poderão ser aconselhadas em situações de 

alergias múltiplas (APLV) e intolerância à lactose [10]. 

 

No Anexo VI pode encontrar-se um algoritmo que ajuda à seleção da melhor fórmula infantil para cada caso. 

 

1.5.8. Nutrição alternativa 

Uma dieta ovo-lacto-vegetariana pode ser, em princípio, adotada para os bebés, conseguindo-se uma ingestão 

adequada de nutrientes e proteínas; no entanto, há um maior risco de deficiência de alguns nutrientes 

individuais, como ferro, zinco e DHA. Para colmatar isso, deve ser fornecido sumo de fruta ou um puré rico 

em vitamina C de modo a aumentar a biodisponibilidade do ferro contido nos vegetais. Já uma dieta 

estritamente vegan, tanto no lactente como na mãe, sem qualquer suplementação, coloca o bebé em risco de 

deficiências nutricionais, em particular, de vitamina B12, cuja falta pode causar danos neurológicos 

irreversíveis. Para além disto, é uma dieta também pobre em DHA, vitamina D, ferro e zinco [18]. 

 

1.6. Projeto desenvolvido 

Entre maio e junho de 2017 foi realizado o inquérito “Alimentação e Crescimento nos primeiros anos de vida” 

dirigido a utentes da FA que tinham crianças com idade igual ou inferior a 5 anos de idade (Anexo VIII), sendo 
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efetuado após o atendimento do utente, com consentimento do próprio e sempre em momentos em que não 

houvesse outros utentes em fila de espera. Responderam 28 indivíduos ao questionário. 

 

1.6.1. Objetivos 

Este projeto teve 7 objetivos principais: 1) Encontrar uma possível conexão entre as características 

socioeconómicas do agregado familiar e a duração do aleitamento materno exclusivo; 2) Avaliar a prevalência 

de aleitamento materno e qual a sua duração exclusiva, assim como quando se inicia e termina o consumo dos 

diferentes tipos de FI e leites de crescimento; 3) Verificar quais as gamas mais consumidas pelos bebés e avaliar 

a necessidade de uso de FI; 4) Caracterizar o consumo de leite de vaca (gordo, meio gordo) ou de soja, 

nomeadamente se há bebés a iniciar antes dos 12 meses; 5) Avaliar como foi feita a diversificação alimentar, 

primeiro alimento introduzido, identificar défices alimentares em grupos de alimentos e quais os profissionais 

de saúde mais importantes no aconselhamento relativamente à diversificação alimentar e inserção de FI; 6) 

Estimar a presença de sobrepeso e obesidade, à nascença e à data da entrevista no bebé; 7) Destacar e valorizar, 

perante o utente, o papel e conhecimento do farmacêutico para o aconselhamento destes produtos e, caso 

possível, estimular as vendas dos mesmos na farmácia. 

 

1.6.2. Discussão 

A análise estatística dos dados mostra que foram as mães (89%) quem maioritariamente respondeu ao inquérito. 

No que concerne às habilitações académicas das mães, 7% possuem o 9º ano de escolaridade, 29% o 12º ano 

de escolaridade, 39% o grau de licenciatura, 18% têm mestrado e 7% têm doutoramento. Destas mães, 14% 

encontravam-se desempregadas. 

A idade gestacional das crianças foi de 37-42 semanas em 93% dos casos, sendo que apenas 7% das inquiridas 

tiveram uma gravidez pré-termo (<37 semanas). 

A determinação dos percentis de peso e altura para cada criança apoiou-se nas curvas de crescimento da 

Direção Geral de Saúde as quais se baseiam nas do National Centre for Health and Statistics, sendo atualizadas 

periodicamente [30]. Nesta circular normativa considera-se que uma criança entre os 2 e os 20 anos tem excesso 

de peso caso o seu IMC para idade e sexo se situe entre o percentil 85 e 95 e tem obesidade quando o seu 

percentil é acima de 95. No inquérito 32% das crianças tinham 2 ou mais anos e destas, 11% apresentam 

excesso de peso, no entanto, 44% têm um IMC igual ou inferior a 5, indicador de magreza. 

Apesar de não haver bebés recém-nascidos incluídos no estudo, é importante recordar que os bebés perdem 

peso logo após o nascimento (5-8%), sendo que só o voltam a ganhar 1 a 2 semanas depois [28] [31]. Após 

esse período, o aumento de peso esperado do lactente é de pelo menos 20 g por dia, devendo duplicar o seu 

peso de nascença aos 6 meses e triplicar aos 12 meses, devendo sempre haver uma subida da curva de 

crescimento. É motivo de preocupação esta curva de crescimento se mantiver estagnada ou descer [24] [32]. 

Quanto aos bebés com idade inferior a 2 anos incluídos no estudo verifica-se que 5% se situa no percentil 90 e 

10% com percentil >95; estes casos indicam possíveis situações futuras de excesso de peso e obesidade. 

Verifica-se uma curva de crescimento ascendente tanto para o peso como para a altura na maioria das crianças 

(61%); no entanto, 14% e 21% apresentam uma curva estagnada no mesmo percentil e 25% e 17% apresentam 

uma curva descendente, para o peso e altura respetivamente.  
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Relativamente ao comportamento das mães, 2 fumaram durante a gravidez, tendo uma delas um bebé com 

baixo peso à nascença (percentil <5). No que concerne a problemas de saúde, 6 crianças (21%) têm dermatite 

atópica e uma criança tem APLV. Destas 6 crianças com dermatite atópica, as mães de 2 tiveram diabetes 

gestacional e a mãe de 1 tem asma e rinite alérgica. 

Outra questão avaliada foi o local onde as crianças fazem as refeições; a maioria reparte as suas refeições entre 

o infantário (almoço) e a casa dos pais (jantar), sendo que nos casos das crianças com idade inferior a 6 meses, 

todas fazem ambas as “refeições” em casa. Apenas uma criança não segue este padrão: não jantava com os 

pais, mas sim na casa da madrinha. 

 

Caracterização do aleitamento materno: iniciaram aleitamento materno 96% das mães, por isso apenas 1 

mãe não iniciou, asseverando que o seu bebé recusava mamar; esta admitiu ter fumado durante a gravidez. 

Das 18 mães que já não fazem aleitamento, 11 (61%) encontravam-se a amamentar aos 4 meses, 7 (39%) aos 

6 meses, 3 (17%) aos 12 meses e apenas 1 (5%) aos 24 meses. 

Dos 25 casos em que o aleitamento materno exclusivo já terminou, a média da sua duração foi de 3,3 meses, 

sendo que a moda (32%) foi até aos 6 meses, no entanto, 16% das crianças nunca fizeram aleitamento materno 

exclusivo (Anexo IX Figura 13). A principal razão para o término do aleitamento materno foi a insuficiência 

do mesmo para suprir as necessidades do bebé. 

Existe uma correlação positiva entra o nível de escolaridade e a duração do aleitamento materno exclusivo 

(0,41), mas entre este último e a situação perante o emprego da mãe, a correlação é negativa (-0,14), indicado 

que mães desempregadas amamentam exclusivamente durante mais tempo. 

 

Caracterização do consumo de fórmulas infantis e leites de crescimento: das crianças que já não são 

alimentadas por leite materno ou já sem aleitamento materno exclusivo, 88% fizeram uma fórmula infantil ou 

leite de crescimento. Dessas, 27% fizeram uma fórmula de iniciação, 18% uma fórmula de transição e 32% um 

leite de crescimento, sendo que a maior parte (73%) fez fórmulas especiais, tendo algumas experimentado mais 

do que uma fórmula. À data da entrevista, 16 crianças (73%) ainda estavam a fazer fórmulas infantis. As marcas 

que reúnem a preferência das mães e dos bebés são Aptamilâ e Nutribénâ. Elaborei, em paralelo e como 

complemento deste projeto, uma lista com todas as marcas de fórmulas infantis vendidas na FA com respetivas 

indicações de uso para facilitar o aconselhamento farmacêutico (Anexo VII). A idade mediana de início de 

fórmulas de iniciação foi 2,5 meses, de transição foi de 6,5 meses e de leites de crescimento foi de 12 meses 

(tal como preconizado nas respetivas embalagens) tendo 2 crianças iniciado antes desta idade, aos 8 e 10 meses, 

respetivamente. 

 

Particularidades no consumo de fórmulas especiais: a mudança (ou mesmo a iniciação) com fórmulas 

especiais nem sempre tinha uma razão que justificasse tal, nomeadamente o uso de fórmulas hidrolisadas e/ou 

hipoalergénicas em bebés sem antecedentes pessoais ou familiares de doença alérgica ou APLV (50%). 

Também o uso de fórmulas AR, AC e AO é muito comum (41% das crianças que fizeram qualquer FI usaram 

estas fórmulas) e por tempo excessivo (Anexo IX Figura 14). As fórmulas AR apenas são recomendadas no 

caso em que a regurgitação causa desconforto significativo ou é acompanhada de baixo ganho de peso. Não se 

podendo avaliar o grau de desconforto, pode-se apenas afirmar que em apenas 1 dos 3 casos em que a criança 
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 ingeriu estas fórmulas havia efetivamente um baixo ganho ponderal: a criança passou de um percentil 50 de 

peso ao nascimento para um percentil 5 aos 8 meses, que pode efetivamente estar associado a um défice 

nutricional derivado da regurgitação. Quanto à utilização de fórmulas AC e AO seria importante ter avaliado a 

efetiva presença de cólicas (episódios de choro intenso com dor abdominal mais de 3 horas por dia e pelo 

menos 3 dias por semana durante um período de 3 meses) ou obstipação (menos de 3 dejeções por semana e 

fezes duras e/ou dejeções dolorosas). 

Havendo um caso de APLV e um de intolerância à proteína do LV entre os inquiridos, verifica-se que ambos 

consomem uma fórmula extensamente hidrolisada, tal como é recomendado como medida de tratamento. 

Um bebé utilizou uma fórmula PDF após a alta hospitalar, por ser um bebé pré-termo com baixo peso à 

nascença (idade gestacional de 30 semanas e percentil<<5 à nascença). 

Nenhuma das crianças incluídas no estudo consumia fórmulas à base de proteína de soja, leite biológico nem 

fórmulas à base de proteína de arroz, o que não espelha a realidade na FA, uma vez que há um exponencial 

crescimento deste nicho de mercado, com as marcas Visoyâ, Holleâ e Novalacâ Rice, respetivamente. 

 

Diversificação alimentar: das 20 crianças que, ao momento do estudo, já tinham iniciado a diversificação 

alimentar, 65% iniciou aos 6 meses, 20% aos 4 meses e 3 crianças iniciaram entre os 5 e os 5 meses e meio. 

Destas crianças, 35% iniciou a diversificação alimentar pela sopa, 20% pela papa e os restantes 45% iniciaram 

os dois alimentos no mesmo mês. 

Durante o primeiro ano a diversificação alimentar decorre em consonância com as recomendações dos 

pediatras, as quais se sobrepõem, no geral, às recomendações atuais relativas à diversificação alimentar. 

De salientar alguma disparidade nas recomendações dos pediatras, como por exemplo, alguns recomendam a 

iniciação conjunta da carne e do peixe (44%), enquanto que a maior parte recomenda iniciar pela carne e só no 

mês seguinte introduzir o peixe (56%). Ainda de salientar que 12% das crianças apenas iniciaram a ingestão 

de fontes proteicas como a carne e o peixe depois dos 7 meses, o que não é desejável devido ao esgotamento 

das reservas maternas de ferro entre o 4º-6º mês e às consequências advindas de uma anemia ferropénica. 

Também a introdução do ovo não é consensual entre os pediatras destas crianças. A maior parte fez uma 

introdução gradual (75%), ou seja, primeiro introduziu a gema e depois a clara (espaçada entre 1 a 3 meses), 

enquanto que os restantes (25%) introduziram o ovo por inteiro, o que não é recomendado devido à 

possibilidade de alergias alimentares. Há ainda a relatar um caso em que a criança come ovos mais de 3 vezes 

por semana. 

Das 9 crianças entre os 2 e os 3 anos que compõem o estudo, todas ingeriam legumes 2 vezes por dia e fruta 

pelo menos 2 vezes, havendo alguns casos em que ingeriam 3 ou 4 vezes por dia. Por a pergunta não especificar 

as porções ingeridas, não é possível saber se atingem as 5 porções de fruta e legumes recomendadas pela Roda 

dos Alimentos, apesar que, para as crianças que apenas ingerem fruta 2 vezes por dia (55%) ser muito pouco 

provável que atinjam essas 5 porções. Como estas constituem a maioria verifica-se uma carência no consumo 

de fruta nas crianças inquiridas. 

Relativamente à ingestão de doces e bebidas açucaradas apenas 2 mães referiram que os filhos consumiam pelo 

menos 1 vez por semana estes alimentos, ambas reportando o consumo excessivo de chocolate. 

Por fim, de salientar o consumo de chá por 5 crianças, sendo que apenas 1 o faz diariamente por indicação 

médica, apesar de o chá não ser recomendado nesta idade. 
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Alimentação em família: das 10 crianças que já iniciaram a alimentação em família, 70% iniciou aos 12 

meses, tal como recomendado e os restantes 30% iniciaram depois dos 18 meses. Existem ainda 3 crianças 

com 12 ou mais meses que ainda não foram inseridas na dieta familiar. Estes dados não são satisfatórios, pois 

a inserção na alimentação familiar é uma etapa fundamental na estimulação da socialização. 

 

Caracterização do consumo de laticínios: neste inquérito verificou-se que 9 crianças já consumiam algum 

tipo de leite em forma líquida, tendo iniciado o seu consumo aos 24 meses (mediana) e nenhuma antes dos 12 

meses. Destas crianças, 5 iniciaram com leite de vaca gordo (tal como recomendado) e 4 com leite de vaca 

meio gordo (2 sem lactose). 

A introdução do iogurte, apesar de benéfica, foi feita numa idade inferior aos 9 meses na maior parte dos casos 

(57%) e muitas das vezes não substituía a refeição de leite ou papa, ao contrário do que é recomendado. É de 

especial importância salientar que 3 crianças têm maior ingestão diária de leite e iogurtes do que de frutas e 

legumes, comportamento que deve ser corrigido. 

 

1.6.3. Conclusões 

Relativamente ao aconselhamento relativamente à diversificação alimentar, preparação de leites/papas e 

inserção de novas FI, foi o pediatra o profissional de saúde que mais ajuda deu às mães, tendo apenas 1 mãe 

referido que procurou aconselhamento farmacêutico para uma mudança de fórmula. 

O farmacêutico tem todos os conhecimentos ao seu dispor para aconselhar a inserção ou modificação de 

fórmulas infantis ou de medidas farmacológicas e não farmacológicas para minimizar algumas preocupações 

dos pais. Sendo assim e tendo em conta os resultados obtidos, o farmacêutico na FA deve procurar fazer as 

perguntas mais pertinentes para adequadamente aconselhar e não promover o uso indiscriminado de fórmulas 

infantis, valorizando sempre o papel do aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses de idade e da integração 

na dieta familiar aos 12 meses de idade. 

O farmacêutico na FA deve também mencionar a importância do aumento do aporte de frutas e legumes nas 

crianças e sempre recomendar que os pais insistam no consumo desses alimentos, mesmo quando as crianças 

os recusam numa primeira abordagem. Deve salientar a relevância de uma alimentação equilibrada e 

diversificada segundo a Roda dos Alimentos e o facto da diversificação alimentar ser um processo não rígido, 

gradual e de acordo com as recomendações do pediatra. 

Por outro lado, deve também ser uma preocupação do farmacêutico da FA o combate ao excesso de peso e 

obesidade junto das famílias destas crianças, assim como a estimulação pela procura de uma faixa de peso 

saudável. Tendo isto em conta, para além das recomendações relativas ao aumento do aporte de fruta e legumes, 

deve também sensibilizar para o consumo de leite; não só reprovando o consumo de leite de vaca antes dos 12 

meses de idade, mas também o consumo excessivo de laticínios desde tenra idade, o que aumenta o aporte em 

proteína e, consequentemente, o aporte energético. 

Seguindo as recomendações baseadas neste estudo, penso que o aconselhamento farmacêutico na FA no que 

concerne à alimentação infantil pode, sem dúvida, melhorar, atendendo mais às necessidades deste grupo.   
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2. Dermatite atópica 

2.1. Enquadramento 

Durante o atendimento ao utente, fui-me apercebendo da necessidade em realizar um projeto subordinado ao 

tema “Dermatite Atópica”, já que muitos doentes não se encontram devidamente informados sobre os produtos 

que podem utilizar e sobre algumas medidas não farmacológicas preventivas que deviam adotar no seu dia-a-

dia, estando constantemente em fase de crise e com necessidade de corticoterapia, o que é especialmente 

preocupante nas crianças. 

 

2.2. Introdução 

A dermatite atópica (DA) ou eczema atópico é uma dermatose inflamatória crónica e recorrente, caracterizada 

por lesões cutâneas eczematosas, que apresentam uma distribuição característica consoante a idade, e prurido 

[33] [34] [35]. Esta doença afeta mais de uma em cada dez crianças em países desenvolvidos e cerca de 15-

20% das crianças em todo o mundo, estimando-se gastos anuais da ordem dos 300 milhões de dólares no seu 

tratamento [36] [37]. Algumas das razões para esta situação podem prender-se com: maior exposição à poluição 

do ar, mais animais de estimação, aumento da idade gestacional e uma maior diversificação da oferta alimentar 

[34]. Geralmente esta condição manifesta-se durante o primeiro ano de vida, por volta dos 3 meses de idade, 

com uma incidência que pode rondar os 60-85% até aos 5 anos de vida [33] [38]. No entanto, esta pode também 

ter início na idade adulta, sendo, nestes casos, mais grave e crónica [39]. Contrariamente ao que antes se 

acreditava, sabe-se agora que apenas metade das crianças afetadas atingem a resolução da doença na fase 

adulta, o que apoia o facto desta doença ter uma natureza crónica [40]. É frequentemente associada a uma 

elevação dos níveis de IgE e a uma história pessoal ou familiar de atopia [41]. É uma doença caracterizada por 

períodos de exacerbação aguda (crises), alternados com períodos de relativa quiescência (remissão) após 

tratamento [42]. Em 2010, o relatório Global Burden of Disease avaliou 267 doenças de acordo com o seu 

YLD (anos vividos com a doença), tendo classificado a DA em 25º e em 1º lugar no campo das doenças de 

pele, o que revela uma implícita limitação na qualidade de vida destes doentes [43]. Desde os constrangimentos 

com a sua pele ao estigma social, a doença pode justificar problemas de autoconfiança, estando também 

frequentemente associada a distúrbios do sono [33] [34].  

 

2.3. Etiologia da doença – a “marcha atópica” 

A etiologia exata da DA é desconhecida. Sabe-se, no entanto, que se encontram implicados fatores de ordem 

imunológica, genética e ambiental. Cerca de 70% das crianças atópicas apresentam uma história familiar de 

atopia como asma, rinite alérgica e dermatite atópica [33]. Existem evidências concretas que a DA possa ser 

uma janela para o desenvolvimento e aumento da severidade de outras doenças atópicas, as quais, juntamente 

com a DA, definem a “marcha atópica” [40] (Anexo X Figura 15). 

O eczema atópico é geralmente a primeira manifestação de atopia e pode coincidir temporalmente com uma 

alergia alimentar [33]. A incidência de asma e rinite alérgica aumenta com a idade, em paralelo com a 

diminuição da prevalência de DA [40]. No entanto, mesmo quando a DA tem resolução com a idade, a 
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predisposição para a asma e rinite alérgica persiste [39]. A DA é geralmente mais severa em crianças que 

apresentam também asma ou rinite alérgica [44]. 

 

2.4. Fisiopatologia da doença 

A DA é reconhecida como uma doença multifatorial e complexa; o fenótipo da doença é orquestrado por uma 

panóplia de fatores, dos quais se destaca: propensão genética, fatores ambientais, disrupção da integridade da 

barreira cutânea e desregulação imunitária [45]. 

O ambiente pré-natal exerce uma influência significativa no desenvolvimento fetal, incluindo na maturação da 

função da barreira cutânea. Sabe-se que doenças atópicas na mãe são os fatores mais determinantes no 

desenvolvimento de DA nos filhos. Especificamente, o historial materno de eczema tem um maior risco de 

influenciar o risco de DA na descendência do que o historial paterno [46]. 

Seguidamente, é de considerar a componente genética materna, nomeadamente as mutações no gene que 

codifica para a profilagrina, que é degradada em monómeros de filagrina. Os produtos da degradação da 

filagrina são componentes do fator humectante natural, o qual contribui para a hidratação epidérmica e função 

barreira. Havendo uma mutação neste gene que lhe confere perda total de função, ocorre uma maior perda 

transepidérmica de água (PTEA) e uma perda do pH ácido dentro do estrato córneo, o que leva a uma 

probabilidade 1,5 vezes maior da criança ter DA. Relativamente ao aleitamento materno, os estudos são 

controversos, já que alguns o apontam como uma maneira de prevenir doenças do foro atópico, enquanto outros 

não encontram associações conclusivas. No entanto, este deve ser encorajado devido aos benefícios que traz 

tanto à criança como à mãe. A comunidade científica debate-se ainda em encontrar uma razão que justifique o 

facto do segundo filho ter maior propensão a apresentar eczema do que o primeiro. A dúvida persiste entre uma 

idade materna avançada ou a ordem de nascimento, como fatores explicativos [41] [46]. 

Uma maneira encontrada para reduzir eficazmente e de forma segura o risco de DA nas crianças com mães 

atópicas é a suplementação preventiva com probióticos prenatais, nomeadamente Lactobaccilus rhamnosus e 

Bifidobacterium longum. A observação baseia-se numa redução nos níveis de IgE e do prurido nas crianças, e 

ainda uma possível ação preventiva de alergias hereditárias. Por estes motivos é recomendada a sua toma a 

grávidas, lactantes e lactentes, desde janeiro de 2015, pela World Allergy Organization. Também o consumo 

de ácidos gordos durante a gravidez modela o risco de doenças alérgicas na descendência: um maior consumo 

de ácidos gordos polinsaturados (PUFA) ómega-6 em detrimento de ómega-3 causa respostas imunitárias que 

promovem as doenças alérgicas [46] [47]. 

Enquanto que o efeito do fumo do tabaco permanece envolto em controvérsia, o efeito do consumo de álcool 

é, inequivocamente, negativo, aumentando, por isso, o risco de desenvolvimento de DA na criança. 

Por outro lado, outros fatores como: o uso de métodos contracetivos hormonais 18 meses antes da conceção, 

as condições de trabalho da mãe (stress físico e psicológico) e a presença de depressão e ansiedade pré-natal 

demonstraram também aumentar o risco de DA [46]. 

A barreira cutânea, por seu lado, é responsável por evitar a entrada de alergénios, manter a hidratação cutânea 

e exercer uma atividade antimicrobiana, tendo uma interação contínua com o sistema imune adquirido. Esta 

barreira é composta por uma matriz complexa de proteínas estruturais e lípidos que são conectados através de 

desmossomas e tight junctions. A deficiência nestes compostos, a falta de queratinócitos diferenciados e uma 

desregulação imunitária são as bases para a disfunção da barreira cutânea na DA. Como não se encontra em 
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perfeitas condições, a barreira cutânea destes doentes permite a penetração de alergénios (como proteases 

exógenas derivadas de ácaros) ou patogénicos (como proteases exógenas derivadas de Staphylococcus aureus), 

processo que ativa reações de hipersensibilidade do tipo I, comuns a várias desordens do foro atópico; as células 

dendríticas começam, por conseguinte, a induzir a proliferação de mastócitos, eosinófilos e células T helper-2 

(Th2). Estas últimas produzem citocinas que perturbam a expressão de proteínas estruturais, como a filagrina e 

prejudicam a produção de lípidos, essencialmente de ceramidas. Tudo isto culmina numa maior PTEA, 

espelhando-se assim no prejuízo da função de barreira da pele e numa menor hidratação cutânea. Os mastócitos 

e os eosinófilos libertam fatores que contribuem para o prurido (IL-31) e inflamação, o que perpetua a disrupção 

da barreira cutânea. Na doença crónica, a intensificação destas respostas contribui para a hiperplasia epidérmica 

e para a disfunção continuada da barreira cutânea. A ativação do interferão-g que produz células Th1 resulta 

numa maior inflamação, apoptose de queratinócitos e danificação da barreira [45] [48] (Anexo X Figura 17). 

Os produtos de degradação da filagrina são vitais para a cornificação e hidratação da pele. Para além disso, 

esta proteína tem ainda uma função importantíssima que apenas foi descoberta recentemente: a proteção solar. 

A degradação enzimática da filagrina dentro do estrato córneo origina aminoácidos livres, muitos deles 

sofrendo um processamento posterior. Um desses compostos é o ácido urocânico, um derivado da histidina, 

que se pensa atuar como absorvente da radiação ultravioleta (UV) no estrato córneo. Ora, estudos revelaram 

que a quebra na produção de filagrina verificada num doente com DA propicia uma diminuição acentuada de 

ácido urocânico. Sendo assim, mais radiação UVB atinge os queratinócitos, induzindo um maior dano ao DNA, 

daí que seja fundamental a proteção solar num doente atópico [49]. 

 

2.5. Manifestações clínicas 

O diagnóstico da DA é feito exclusivamente de forma clínica, pois não há nenhum marcador fiável que a 

distinga de outras doenças (só há elevação dos níveis de IgE em 80% dos doentes), sendo, por isso, baseado 

em historial clínico, morfologia, distribuição das lesões cutâneas e sinais clínicos associados [37] [41]. 

Nos casos em que é identificada a presença de sensibilização mediada por IgE, ou seja, na DA extrínseca ou 

alérgica, os patch tests dão resultados positivos para aeroalergénios ou alergénios alimentares [35]. Nos 

pacientes nos quais não existe aumento das IgE é comum utilizar-se o nome de DA intrínseca ou DA não 

alérgica, existindo duas possíveis justificações para não ocorrer esta elevação: 1) na infância quando os 

sintomas dermatológicos clínicos estão presentes, mas o processo de sensibilização ainda não conduziu à 

síntese aumentada de IgE; 2) numa idade mais tardia em que a doença se apresenta sob uma forma mais suave. 

Tanto uma como outra são situações mais comuns no sexo feminino, ao contrário da sensibilização por IgE 

que geralmente ocorre mais cedo e de uma forma mais pronunciada no sexo masculino [50]. 

As manifestações clínicas da DA podem manifestar-se com diferentes graus de gravidade desde eczema 

flexural mínimo até eritroderma, podendo variar desde húmido e com exsudação até espesso e seco, 

dependendo se se trata de uma lesão em fase aguda ou crónica [34]. As lesões típicas de uma fase aguda são 

geralmente erupções eritematosas, papulovesiculosas, exsudativas e com crosta que evoluem, numa fase 

crónica, para lesões com descamação, muitas vezes apresentando liquenificação cutânea e eritema infiltrado 

[51] [35]. A gravidade mede-se essencialmente através da extensão do envolvimento cutâneo, da intensidade 

do prurido, da frequência de complicações, do impacto na qualidade de vida do doente e, ainda, da quantidade 

de medicação requerida para controlar a doença. As manifestações clínicas são habitualmente organizadas em 
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três categorias de acordo com a idade: lactente (0-12 meses), infantil (2-12 anos) e adolescente (maiores de 12 

anos) [33] [34]. 

Normalmente, no primeiro grupo, o rosto é o primeiro a ser afetado, podendo também envolver o couro 

cabeludo, os pavilhões auriculares, as mãos e outras superfícies de extensão de extremidades. As lesões são 

caracteristicamente placas com eritema, prurido e edema, muitas vezes manifestando erosão, exsudação e 

crosta. Em crianças do segundo grupo, os locais mais afetados são as áreas de flexão, designadamente, os 

cotovelos e os joelhos (Anexo X Figura 16). Apresentam placas eritematosas liquenificadas, que em caso de 

crise podem apresentar vesiculação e/ou exsudação. A partir da puberdade, várias podem ser as regiões 

atingidas, nomeadamente: nuca, dorso e palma das mãos, pés, cotovelos, joelhos e pálpebras. Geralmente 

apresentam lesões em forma de placas de liquenificação, pele mais espessa e placas fibróticas [33]. 

É comum ocorrerem complicações infeciosas sendo o Staphylococcus e o Streptococcus os agentes causais 

principais. Infeções estafilocócicas podem-se manifestar por um impetigo com bolha ou por um agravamento 

do eczema com incremento da vermelhidão e exsudado. As infeções estreptocócicas geralmente causam 

aumento da vermelhidão e erosão da pele ou lesões postulares [34]. 

As crianças com atopia são particularmente predisponentes a infeções por herpes simplex generalizadas severas 

(eczema herpético), devido às mutações que muitos apresentam na proteína filagrina [34] [39]. Estes casos são 

considerados emergências dermatológicas devido ao elevado risco de morbilidade associado; surgem vesículas 

dolorosas por cima de placas eritematosas, sobretudo em áreas com dermatite, mas também em zonas de pele 

sã, podendo também causar febre e letargia [37] [44] [52]. É recomendado um tratamento com aciclovir por 

via oral para prevenir complicações [37]. Os doentes com DA têm ainda uma prevalência aumentada de 

infeções fúngicas, especialmente as relacionadas com Malassezia furfur [39]. 

Resumindo, para um diagnóstico correto de DA os pacientes devem obrigatoriamente apresentar prurido e 

eczema (agudo ou crónico), variando consoante os padrões específicos da idade, mencionados anteriormente. 

Existem ainda mais três fatores que podem auxiliar no diagnóstico: a idade precoce de aparecimento, história 

de atopia (pessoal ou familiar) e xerose, os quais estão presentes na maior parte dos casos. É ainda importante 

salientar que, previamente ao diagnóstico final de DA, devem ser despistadas outras condições que causam 

vermelhidão ou escamação da pele como: escabiose, dermatite seborreica, dermatite de contacto irritante ou 

alérgica, psoríase ou doenças relacionadas com deficiências imunitárias [37] [41]. 

Apesar do prurido poder ocorrer em qualquer altura do dia, existe um agravamento do mesmo ao anoitecer e 

durante a noite. Este prurido resulta em comichão, liquenificação e pápulas pruriginosas. A comichão constante 

propicia a ocorrência de um ciclo vicioso de itch-scratch, o qual promove a infeção através da libertação de 

mediadores que estimulam as fibras nervosas e aumentam o prurido. Sendo assim, revela-se de especial 

importância, a quebra deste ciclo vicioso para prevenir a progressão da DA. Quanto à xerose, esta parece 

agravar-se nos períodos de baixa humidade, como o Inverno, contribuindo para a formação de microfissuras 

epiteliais, as quais facilitam a entrada de patogénicos, irritantes e alergénios [39] [45]. 

 

2.6. Fatores precipitantes 

Os principais fatores precipitantes de uma crise de DA são: inalação de alergénios, intolerância/alergia 

alimentar ou contacto com materiais irritantes (mecânicos ou químicos). As mudanças bruscas de temperatura 
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e humidade, as infeções e alterações emocionais são também considerados importantes fatores precipitantes 

e/ou exacerbantes. Estes fatores devem ser identificados e, se possível, eliminados [34] [42]. 

A maior parte das crianças com eczema têm atopia e são por isso alérgicas a ácaros de casa (Dermatophagoides 

pteronyssinus), pólen e a pelos de animais. A maior produção de IgE ocorre contra o ácaro de casa e este deve, 

por isso mesmo, ser considerado o principal alergénio na exacerbação do eczema. Devem por isso ser 

instituídas medidas a fim de reduzir a presença deste nas camas de pessoas com esta hipersensibilidade, como 

optar pelo revestimento antiácaro de colchões e almofadas, pela lavagem semanal de colchas e roupa de cama 

em água quente (superior a 60ºC), pela remoção de tapetes do quarto e pela redução dos níveis de humidade 

no interior da casa, visto que o suor causa irritação e prurido [34] [39] [47]. 

Importa referir que, ao contrário da intolerância alimentar, a alergia alimentar é causada por mecanismos 

imunológicos mediados por IgE [34]. Muitas das crianças com DA têm múltiplas alergias alimentares e, por 

isso, qualquer suspeita de alergia alimentar, deverá ser razão para a consulta de um nutricionista [39]. Os 

principais alergénios alimentares são: leite de vaca, ovos, peixe, cereais (trigo) e frutos secos (nozes e 

amendoins) [34]. As dietas de eliminação não são recomendadas, a menos que o doente tenha uma alergia 

verdadeiramente mediada por IgE [42]. Nas crianças com menos de 6 meses com DA moderada a severa não 

controlada com emolientes ou corticoides, recomenda-se a substituição das fórmulas infantis com proteína de 

leite de vaca por fórmulas em que esta proteína esteja extensamente hidrolisada, fórmulas de aminoácidos ou 

fórmulas com proteína de soja [44]. Estudos demonstraram também que alimentos contendo derivados de nozes 

(chocolate, café) e alimentos fermentados (iogurte, óleo de soja) agravam a DA em crianças e adultos, 

inclusivamente quando são ingeridos pela lactante ainda a fazer aleitamento materno exclusivo [38].  

A roupa de lã em contacto com a pele é considerada o maior irritante mecânico. Outros tecidos abrasivos como 

o nylon e os acrílicos podem agravar a xerose, sendo por isso recomendado que doentes com DA escolham 

vestuário mais confortável e folgado, como as peças de algodão e/ou poliéster, as quais são geralmente bem 

toleradas, devendo a sua lavagem ser sempre feita com detergentes suaves [34] [39] [47]. Outros potenciais 

irritantes podem também ser o elevado teor de calcário da água, o látex, o fumo do tabaco, maquilhagem, 

poluentes ou até conservantes nos medicamentos [39] [44]. 

 

2.7. Tratamento 

Os objetivos terapêuticos para a DA devem passar, essencialmente, pelo alívio da sintomatologia e pela 

prevenção de recidivas, com o objetivo de controlar a doença a longo prazo. Estas últimas associam-se a uma 

inflamação cutânea traduzida em comorbilidades, complicações secundárias e geração de ansiedade no doente 

[33] [39] [42]. Sendo assim, o tratamento deve priorizar a modificação do curso da doença, devendo ser dirigido 

tanto à componente cutânea como à da inflamação sistémica [36] [39]. 

As atuais recomendações para o cuidado da pele de um doente atópico prendem-se com: evicção de fatores 

desencadeantes, essencialmente potenciais alergénios, utilização diária de formas farmacêuticas com 

propriedades emolientes como terapêutica de manutenção e aplicação de corticoterapia tópica como tratamento 

de primeira linha durante as exacerbações (Anexo X Figura 19). Estas três recomendações, quando cumpridas, 

mantêm a maioria das pessoas em fase de remissão de sintomas [33]. 
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2.7.1. Medidas gerais de controlo – prevenção primária 

É essencial ensinar o doente a lidar com a secura cutânea uma vez que a maioria dos doentes com DA tem 

xerose cutânea [33]. Uma pele xerótica é incapaz de reter humidade, apresentando menor flexibilidade e sendo 

mais propensa à quebra e fissura [37]. Ao manter a pele hidratada pretende-se diminuir a PTEA, conservando 

a função barreira e diminuindo a severidade da dermatite, a colonização bacteriana e, por conseguinte, a 

necessidade de corticoterapia tópica. Sendo assim, os emolientes devem ser considerados componentes chave 

no dia-a-dia de um doente com DA devido ao seu baixo risco e capacidade de melhorar a hidratação cutânea, 

sendo que devem ser aplicados mesmo quando não há lesões cutâneas óbvias. É de salientar que uma 

intervenção precoce nos recém-nascidos de alto risco através da aplicação de emolientes pode diminuir 

significativamente o risco de desenvolver DA [33] [40] [42]. 

O banho permite hidratar a pele, enquanto se promove a remoção de irritantes e alergénios, sendo recomendado 

o uso de água tépida e uma duração entre 5 a 10 minutos, uma vez por dia [33] [47]. Um pH acídico (4-6) é o 

que demonstra melhor capacidade de manter a integridade do estrato córneo, o metabolismo lipídico, a 

diferenciação epidérmica e as funções antimicrobianas da pele. Num doente atópico, o pH cutâneo demonstra 

ser neutro/alcalino, o que se deve, especialmente, à menor quantidade de proteínas de natureza ácida resultantes 

da degradação da filagrina [40]. Uma vez que a composição e pH dos produtos de limpeza pode afetar a função 

e estrutura da barreira cutânea, estes devem ter um pH acídico ou neutro, entre 5,5 e 6, como é o caso dos 

detergentes sintéticos (Syndets). Os sabonetes, devido ao seu pH alcalino, têm efeitos prejudiciais nas proteínas 

e lípidos que compõem o manto hidrolipídico, devendo ser evitados [33] [36]. 

Os óleos de banho consistem geralmente num óleo mineral ou vegetal com adição de um surfactante, sendo 

que o seu maior benefício é o efeito lubrificante que têm sobre a pele, o qual pode ser maximizado caso a 

adição do óleo ocorra próxima do final do banho [39]. Os produtos com aveia coloidal contêm essencialmente 

amido e proteínas, com ação suavizante, antipruriginosa e lubrificante [37] [39]. 

É essencial encontrar um creme hidratante que possa ser aplicado generosamente, duas vezes por dia quer haja 

eczema ativo ou não e, preferencialmente logo após o banho, em pele húmida [36]. Isto porque, se a água do 

banho evapora da pele, ocorre uma maior PTEA [53]. Estes hidratantes deverão conter quantidades adequadas 

de ingredientes emolientes (lubrificam e suavizam a pele, como o estearato de glicerilo), oclusivos (formam 

uma camada que retarda a evaporação de água – vaselina, dimeticone, óleo mineral) e humectantes (fixam água 

– glicerol, ácido lático e ureia), conferindo propriedades hidratantes, anti-inflamatórias e antipruriginosas, 

essenciais para reverter a xerose generalizada e fortalecer a função barreira [36] [53]. 

Para decidir que produto recomendar, o farmacêutico deve avaliar os ingredientes ativos e o veículo. Se é 

desejado um efeito secante, deve optar-se por soluções e geles. Se o principal objetivo for a lubrificação, então 

as opções ideais são os cremes e as loções. Se a pele se apresenta muito seca e fissurada, então as pomadas são 

o veículo preferido. Caso a DA afete uma zona pilosa, os geles ou loções devem ser os eleitos. 

A ação de redução do prurido é conseguida essencialmente com emolientes contendo ácido lático (3-5%) ou 

lactato de amónia (12%) [39] Produtos com ureia geralmente causam picada, especialmente em pele danificada, 

sendo por isso não aconselháveis em crianças. Apesar disso, a ureia proporciona uma mais intensa hidratação 

cutânea e por isso se recomenda a utilização de formulações com ureia a 5% em adultos a fim de prevenir 

recaídas [34] [36]. Alguns emolientes contêm ainda ácido salicílico, eficaz no tratamento das lesões crónicas 

hiperqueratósicas [33]. 
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Diferentes proporções de lípidos que pretendem mimetizar a sua composição endógena são também 

importantes componentes das formulações, nomeadamente nas que contêm ceramidas, já que estas são capazes 

de repor uma barreira cutânea deficiente em lípidos [45] [53]. Muitos hidratantes atualmente contêm também 

produtos de degradação da filagrina na sua composição [53]. Alguns estudos demonstraram que pulverizações 

com águas termais, as quais têm propriedades anti-inflamatórias e anti irritantes, reduzem de forma 

significativa os sinais de DA (eritema, secura e prurido intenso), quando associadas a um emoliente. As 

preparações de coaltar, apesar de não terem um efeito anti-inflamatório e antipruriginoso tão acentuado como 

os corticosteroides, estão associados a benefícios terapêuticos. Os champôs são os mais prescritos e estão 

indicados quando a DA envolve o couro cabeludo. No entanto, a pouca agradabilidade cosmética destas 

formulações limita a adesão a esta terapêutica [39]. 

Torna-se também de especial importância o aconselhamento de hidratantes que não tenham aditivos, 

fragrâncias, perfumes, parabenos ou outros agentes potencialmente irritantes ou alergénicos [45]. Caso 

qualquer creme cause uma sensação de picada na pele, deve ser imediatamente abandonado, sendo o 

propilenoglicol o mais comum dos irritantes [34]. 

Para além disto, é de relevo aconselhar a manter as unhas curtas, para evitar lesões na pele resultantes de 

arranhões, ou até mesmo recomendar que os bebés durmam de luvas [33] [37]. 

 

2.7.2. Corticoterapia 

Os corticosteroides atuam numa variedade de células imunológicas, incluindo os linfócitos T, monócitos, 

macrófagos e células dendríticas, interferindo com o processamento de antigénios e suprimindo a libertação de 

citocinas pró-inflamatórias. Eles devem ser aplicados logo aos primeiros sintomas e sinais de uma recaída para 

que sejam o mais eficazes possível. São geralmente inseridos com maior frequência quando as lesões não 

respondem a um bom cuidado diário da pele como o uso regular de hidratantes [53]. 

A necessidade de aplicação de corticosteroides tópicos em fase aguda preocupa os pais e, por isso, o 

farmacêutico deve educar para o seu uso seguro e, acima de tudo, assegurar quanto à sua eficácia. O tipo de 

aplicação (intensidade e frequência) depende da severidade, local afetado e do produto em si, cuja potência 

varia consoante a sua capacidade de vasoconstrição. Deve também informar, criteriosamente, de potenciais 

efeitos adversos advindos de uma utilização demasiado prolongada, que incluem efeitos locais: a atrofia 

cutânea (por exemplo, estrias), acne, rosácea, dermatite perioral, telangiectasias, petéquias e efeitos sistémicos: 

atraso no crescimento, cataratas, glaucoma e supressão do eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal [33] [34] [36] 

[37]. Por isso mesmo, este tratamento deve ser utilizado de forma intermitente e durante o menor tempo 

possível (3-7 dias nas fases agudas do eczema), no máximo duas aplicações por dia, e nunca deve substituir a 

aplicação diária de hidratantes. 

Recomenda-se uma abordagem passo a passo, de acordo com a gravidade das lesões e da área cutânea atingida: 

a escolha inicial deverá ser um corticoide de fraca potência (únicos não sujeitos a receita médica) capaz de 

controlar a situação, como a hidrocortisona a 1% (por exemplo, PANDERMILâ) duas vezes por dia no rosto e 

dobras, sendo depois sucessivamente aumentada a sua potência (step-up), com corticosteroides moderados 

como butirato de clobetasona (EMOVATEâ) ou butirato de hidrocortisona (LOCOIDâ) ou ainda dipropionato 

de aclometasona (DEXAVALâ) [33] [37] [47]. Esta avaliação da necessidade de alteração da potência deve 

ser feita regularmente assim como a escolha criteriosa da quantidade de corticosteroide, de modo a limitar a 



 

 

 
35 

necessidade e frequência da sua prescrição. Numa terceira etapa, são recomendados corticoides potentes como 

acetonido de fluocinolona (SYNALARâ) ou um dos tratamentos de nova geração: aceponato de 

metilprednisolona (ADVANTANâ) ou furoato de mometasona (ELOCOMâ). Em última linha, ou seja, como 

corticosteroides tópicos muito potentes, encontra-se a halometasona (SICORTENâ) e o propionato de 

clobetasol (DERMOVATEâ), os quais não devem ser prescritos a crianças e devem ser usados por curtos 

períodos. As formulações em pomada têm, no geral, maior potência que os cremes, devido ao seu efeito 

oclusivo, devendo, por esse motivo, ser evitadas em zonas de fissuras e pregas. Apenas os corticosteroides de 

baixa potência podem ser usados na região da pálpebra, rosto, zona genital e áreas intertriginosas, de forma a 

reduzir a ocorrência de reações cutâneas locais [33] [36] [39]. 

O uso de um corticoide tópico potente numa DA ligeira a moderada não traz, portanto, benefício adicional 

quando comparado com o uso de acetato de hidrocortisona. Caso esteja a aplicar-se o corticoide em simultâneo 

com um hidratante, o corticoide deve ser sempre aplicado em primeiro lugar [39]. 

O seu desmame (step-down) só deve ser iniciado assim que o prurido tiver desaparecido, para que se evite um 

efeito rebound na retirada. As estratégicas de desmame passam pela utilização de um corticosteroide menos 

potente diariamente ou de um mais potente intermitentemente [39]. 

O uso de glucocorticoides sistémicos deve ser prontamente evitado, já que a melhoria clínica observada é 

frequentemente seguida igualmente por uma crise rebound severa e um aumento da gravidade da doença assim 

que a terapêutica é descontinuada [39] [52]. Nos casos em que se justifique, a terapia deve ser limitada a um 

período curto de tempo. Este tratamento deve ser especialmente refletido em crianças devido à possibilidade 

de atrasar ou reduzir o crescimento ósseo. Inclusivamente é importante não esquecer os efeitos adversos sérios 

advindos desta terapia, como fraturas, infeções, hemorragia gastrointestinal e cataratas [36]. 

 

2.7.3. Antibioterapia 

A composição microbiana cutânea é rica num vasto leque de bactérias comensais que exercem um papel 

essencial na manutenção da homeostase imunitária. A flora bacteriana de doentes com DA caracteriza-se por 

uma disbiose, a qual se espelha, não só, numa colonização por Staphylococcus aureus mas também por uma 

redução generalizada da diversidade microbiana. 

Dadas as deficiências na barreira cutânea nos indivíduos com DA, uma função imunitária diminuída e a falta 

de bactérias lipofílicas constituintes da flora normal, facilmente bactérias como S. aureus colonizam lesões 

agudas sobre-infetadas. Este quebra a integridade epidérmica já que aumenta a atividade das proteases [40]. 

Assim se justifica que seja frequentemente necessário tratar uma infeção secundária, a qual deve ser tratada o 

mais precocemente possível [33] [37]. Por vezes, pode revelar-se um autêntico desafio distinguir a aparência 

clínica de uma infeção ou de uma lesão ativa de DA. Tanto uma como outra podem formar crosta, mas a 

presença de exsudado purulento e pústulas sugere normalmente uma infeção bacteriana secundária [52]. 

Sendo assim, justifica-se o emprego de antibacterianos tópicos no seu tratamento, com corticoide associado 

(FUCIDINE Hâ, FUCICORTâ sujeitas a receita médica) ou não, mas nunca de forma rotineira e sempre 

juntamente com os cuidados diários de DA. Para pequenas infeções localizadas, as pomadas de ácido fusídico 

não sujeitas a receita médica (FUCIDINEâ, INFLOCâ, NADICLOXâ) são as mais indicadas, devido à sua boa 

penetração na pele e baixa concentração, não devendo o seu uso exceder as duas semanas. Os antimicrobianos 
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tópicos não são recomendados como tratamento de primeira linha de DA pois podem associar-se a dermatite 

de contacto e promover o desenvolvimento de resistências [53]. 

Em casos de justificada necessidade, como nas infeções moderadas a graves, pode recorrer-se a antibioterapia 

oral, nomeadamente a flucloxacilina durante sete dias [33]. 

Para prevenir infeções, é conveniente a utilização de preparações que contenham antibacterianos tópicos, como 

o triclosan ou cloreto de benzalcónio no banho das crianças, mas nunca de maneira regular [34].  

 

2.7.4. Imunossupressores 

Existem dois fármacos inibidores da calcineurina de uso tópico, desenvolvidos como alternativas aos 

corticoides tópicos: o pimecrolimus (sob a forma de creme - ELIDELâ) e o tacrolimus (sob a forma de pomada 

– PROTOPICâ), que podem ser usados como tratamento proactivo ou reativo de longa duração da DA leve a 

moderada em crianças e adultos [34] [36]. 

Esta medicação imunossupressora é produzida por bactérias filamentosas do género Streptomyces e foi 

inicialmente desenvolvida para administração sistémica a fim de prevenir a rejeição de transplantes alogénicos, 

tendo-se descoberto recentemente a sua capacidade de inibir a calcineurina na pele, bloqueando a ativação 

precoce de células T e a libertação de citocinas pró-inflamatórias. A sua utilização é segura e eficaz quando 

usados duas vezes por dia para o tratamento de exacerbações em crianças e adultos [33] [36]. 

Os efeitos adversos locais mais frequentes causados por estes são a sensação de queimadura nas primeiras 

aplicações (que geralmente se dissipa passado uma semana ou com a resolução das lesões) e irritação cutânea, 

sendo fundamental o aconselhamento cruzado de um protetor solar. Existe um risco teórico de aumentarem o 

risco de malignidade, o qual tem sido consecutivamente refutado em ensaios clínicos. Apesar de serem claras 

alternativas ao uso de corticosteroides tópicos, já que não suprimem o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, a 

Food and Drug Administration (FDA) apenas aprovou a utilização destes fármacos como terapêutica de 

segunda linha para a DA (por falta de resposta terapêutica ou pela ocorrência de reação adversa prévia aos 

corticosteroides) e apenas em crianças com idade superior a dois anos, talvez devido ao seu elevado custo e 

falta de dados sobre os seus efeitos sistémicos a longo prazo [33] [36]. 

A aplicação de pomada de tacrolimus a 0,03% (crianças) ou a 0,1% (adultos) deve fazer-se espaçada 2 horas 

relativamente à aplicação de emolientes. Contrariamente aos corticosteroides tópicos, esta pomada não tem 

efeito atrofogénico e é segura no eczema facial e das pálpebras; por essa razão é especialmente prescrita em 

casos de eczema atópico facial que requere um uso prolongado de corticosteroides tópicos, substituindo estes. 

Quanto à aplicação do creme de pimecrolimus a 1%, esta pode ser imediatamente seguida da aplicação de 

emolientes, mas, por precaução, desaconselha-se a vacinação nos períodos de tratamento. Este creme é 

cosmeticamente mais agradável e muito melhor tolerado que a pomada de pimecrolimus, sendo, por 

conseguinte, mais aceite pelos doentes [39] [44]. 

Muitas vezes, os corticosteroides tópicos são combinados com os inibidores da calcineurina; geralmente os 

primeiros são usados no controlo inicial de uma exacerbação, devido à sua maior potência e para reduzir a 

ocorrência de alguns sintomas locais associados aos segundos. Os inibidores da calcineurina são então 

colocados nos dias seguintes para reduzir o uso de corticoterapia e também para prevenir recidivas [53]. 

Existe ampla evidência que o uso continuado de corticosteroides tópicos de baixa potência (1-2 vezes/semana) 

ou de inibidores tópicos da calcineurina (2-3 vezes/semana) após a estabilização da doença, nas zonas onde 
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ocorreram exacerbações, seja uma medida preventiva eficaz na redução de crises subsequentes, daí que seja 

frequentemente recomendada atualmente, apesar de ainda haverem algumas reservas quanto aos seus efeitos 

tóxicos a longo prazo, tal como já previamente mencionado [42]. 

Para além dos inibidores da calcineurina tópicos, existe também um inibidor da calcineurina para uso oral que 

é comummente prescrito, a ciclosporina. Esta suprime a ativação do fator de transcrição das células T, inibindo 

a transcrição de citocinas como a interleucina-2. É considerado um tratamento off-label de curta duração para 

AD refratária a tratamentos tópicos convencionais em adultos (idade superior a 16 anos). Deve ser prontamente 

trocada por um tratamento mais seguro a longo prazo, já que os efeitos adversos são independentes da dose e 

podem ser sérios (nefrotoxicidade irreversível, hipertensão, cancro da pele), sendo ainda um medicamento que 

apresenta diversas interações medicamentosas [36] [52]. 

Outra possibilidade passa pelo emprego de inibidores dos leucotrienos como o montelucaste e o zafirlucaste 

[34]. A FDA recomenda o seu uso em asmáticos com mais de 6 ou 12 anos, respetivamente, mas dada a similar 

fisiopatologia da asma e da DA, estes também poderão exercer um papel importante no tratamento da DA. São, 

assim, recomendados em casos moderados a severos, quando os anti-histamínicos, os cuidados de hidratação 

diários e os corticosteroides de maior potência se revelam insuficientes [37]. 

 

2.7.5. Anti-histamínicos 

A histamina é uma proteína secretada pelos mastócitos e basófilos como resposta do sistema imune à 

apresentação de antigénios estranhos. A sua função principal é estimular os vasos sanguíneos e os nervos, 

produzindo vasodilatação e mediando o prurido na DA [52]. 

O uso de anti-histamínicos, tanto sedativos como não sedativos, para o tratamento de prurido associado à DA 

e refratário aos hidratantes, não demonstra eficácia superior à do placebo, devendo optar-se, preferencialmente, 

por banhos de água tépida para aliviar o prurido, já que hidratam e arrefecem a pele [33].  

No entanto, os anti-histamínicos são frequentemente prescritos para aliviar o prurido associado à DA, já que 

inibem os efeitos vasculares e neurológicos da histamina; no entanto, nunca podem ser usados em monoterapia 

para tratar DA [47]. 

Está demonstrando que alguns anti-histamínicos H1 sedativos (como hidroxizina e difenidramina), 

administrados à hora de deitar, parecem ser benéficos em crianças com rinite alérgica e urticária ou com 

distúrbios do sono. A sedação é, assim, uma importante parte da ação antipruriginosa destes medicamentos, já 

que proporciona um sono reparador [33]. No entanto, devido à sonolência que causam, estes medicamentos 

podem afetar o rendimento escolar da criança e alterar a capacidade de um adulto conduzir e trabalhar. Outras 

reações adversas podem incluir sintomas anticolinérgicos: pele seca, visão turva e taquicardia. Nos casos em 

que os efeitos adversos afetam o dia-a-dia do doente, podem ser ponderados anti-histamínicos H1 não sedativos 

(como cetirizina e bilastina) pois, apesar da controvérsia relativamente à sua eficácia, estes revelaram alguma 

capacidade em reduzir as manifestações clínicas da DA [34] [52]. 

A utilização dos anti-histamínicos, em casos de DA com sintomas leves a moderados, deve ser feita apenas em 

momentos de crise para aliviar a comichão, enquanto que, em casos de pacientes com rash moderado a severo, 

a sua utilização pode ser ponderada para um uso regular; em ambos os casos, em concomitância com o restante 

tratamento [37]. De salientar que o tratamento com anti-histamínicos é considerado seguro e a este não estão 

associadas reações adversas significativas mesmo nos doentes mais jovens [39]. 



 

 

 
38 

2.7.6. Fototerapia 

A fototerapia com radiação ultravioleta A (340-400 nm), B de largo espetro (311 nm) e fototerapia combinada 

UVA e UVB podem ser úteis como complemento ao tratamento de DA, essencialmente em combinação com 

emolientes e corticosteroides tópicos. O uso de fototerapia com inibidores da calcineurina deve, por seu lado, 

ser evitado, já que é recomendada uma exposição limitada a fontes de luz natural e artificial no decorrer da 

terapêutica com estes agentes. A fototerapia UVB de largo espetro é a mais recomendada pelos prescritores, 

considerando o seu perfil de baixo risco, eficácia e por trazer mais comodidade ao profissional que a efetua 

[39] [52]. Também a fototerapia com psoraleno combinado com UVA (PUVA) pode ser benéfica, já que 

fortalece a barreira cutânea, modulando a cascata de inflamação dos tecidos, reduzindo o prurido e diminuindo 

a colonização por Staphylococcus aureus [33] [36]. Os efeitos adversos mais relatados desta são o eritema 

local, o prurido e uma sensação de queimadura, havendo um risco não negligenciável de fotossensibilização, 

sendo o cancro da pele e o melanoma as maiores preocupações [52]. Por isso mesmo, a fototerapia deve ser 

reservada para tratamento de segunda linha de DA moderada a severa, em pacientes com uma doença 

extensamente refratária a outras terapias [37]. 

 

2.7.7. Tratamentos promissores 

O antimetabolito metotrexato, capaz de bloquear a síntese de DNA, RNA e purinas, é tido como um inibidor 

da função das células T. Parece vir a ser um tratamento off-label promissor como segunda ou terceira linha 

para DA moderada a severa em crianças (com mais de 8 anos) e adultos, apesar dos poucos estudos existentes 

[36]. Um tratamento com este agente deverá estar sempre associado a uma suplementação com folato. São 

ainda de considerar os possíveis efeitos adversos, nomeadamente sintomas gastrointestinais ou até mesmo 

supressão da medula óssea e fibrose pulmonar [52]. 

Recentemente insurgiram mais duas novas terapias: o crisaborol e o dupilumab. O primeiro é um inibidor 

tópico da 4-fosfodiesterase que reduz a produção de citocinas pró-inflamatórias, porque atrasa a degradação da 

adenosina monofosfato (AMP) cíclica. Foi em dezembro de 2016 aprovado pela FDA para crianças com idade 

superior a dois anos com DA suave a moderada. O segundo é um anticorpo monoclonal humano direcionado 

contra a subunidade a da IL-4, sendo capaz de normalizar as citocinas inflamatórias relacionadas com o Th2. 

Este encontra-se aprovado pela FDA desde março de 2017 para adultos com DA moderada a severa cuja 

resolução terapêutica não é atingida com medicação tópica; é uma injeção subcutânea administrada a cada duas 

semanas. Estes tratamentos têm vindo a revelar-se altamente eficazes e seguros a nível sistémico [36] [45] [47]. 

 

2.7.8.  Outros tratamentos 

A terapia Wet Wrap representa um método para rapidamente reduzir a severidade da DA e é frequentemente 

utilizada noutros países na sequência de exacerbações e recidivas frequentes. Consiste na aplicação de duas 

camadas de ligaduras ou gaze por cima dos agentes tópicos, sendo que a primeira camada é embebida em água 

morna e a segunda camada é seca, para proteger a roupa. A camada superior deve ser substituída a cada 2h e a 

camada interna, a cada 24 horas, devendo ser frequentemente reforçada com pulverizações de água [53]. 

Recomenda-se um tratamento de 7-14 dias que só deve ser usado no corpo todo quando é indicado por um 

médico e nunca como primeira linha de tratamento [44]. Atualmente algumas marcas como a Molnlyckeâ, já 
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desenvolveram vestuário adequado para a realização desta terapia, as chamadas TubifastTM Garments [54] 

(Anexo X Figura 18). Esta terapia parece exercer um efeito positivo porque ajuda a reter o agente tópico, 

aumentando a sua penetração, diminuindo a perda de água e criando uma autêntica barreira física contra a 

comichão [53]. Não se recomenda o uso desta técnica com inibidores tópicos da calcineurina, nem quando o 

eczema se apresenta infetado [44]. 

Os Bleach baths são considerados úteis como tratamento de manutenção em casos de DA moderada a severa 

com frequentes infeções bacterianas. Consistem na adição de hipoclorito de sódio a 2% (ativo contra bactérias, 

fungos e vírus) numa banheira cheia de água e posterior imersão das áreas afetadas por 5-10 minutos, 1 a 2 

vezes por semana. Em 5 dias por mês deve ser associada mupirocina (pomada nasal) [53]. 

Ervas medicinais chinesas devem ser usadas com precaução e só quando houver informação fidedigna e 

científica reportando o seu uso seguro. Muitas vezes, são adicionados deliberadamente corticosteroides tópicos 

a estas ervas e há já casos reportados de toxicidade hepática derivados do seu uso. 

É ainda de considerar a hipótese de combinar o tratamento convencional com uma suplementação em 

antioxidantes naturais, como as vitaminas A, C e E; isto porque foi recentemente comprovado o envolvimento 

de espécies reativas de oxigénio (ROS) na patogénese da DA. Os pacientes com esta patologia estão mais 

sujeitos aos danos causados pelo stress oxidativo, devido a um aumento na peroxidação lipídica e níveis 

diminuídos de antioxidantes [55]. 

 

2.8. Papel do farmacêutico 

A intervenção do farmacêutico e o seguimento farmacoterapêutico é importante junto do doente ou dos pais da 

criança que possui DA, devendo ter por base a avaliação do doente e dos respetivos resultados terapêuticos 

[33] [40]. As medidas de intervenção sugeridas podem ser divididas em dois grupos: medidas gerais e medidas 

específicas. 

No âmbito das medidas gerais, o farmacêutico tem capacidade para elaborar um plano terapêutico 

individualizado e de selecionar o hidratante e os produtos de banho que mais se adequem ao doente em questão 

e às zonas que necessitem de tratamento, devendo indicar a sua forma de utilização. Tem ainda um papel 

preponderante na educação do doente, no que toca à evicção de fatores desencadeantes (alimentação, alérgenos 

e vestuário), medidas profiláticas e outras medidas não farmacológicas (como o suporte psicológico). A 

avaliação do doente é o ponto de partida para a elaboração do seu plano terapêutico; para tal, o farmacêutico 

deve considerar fatores como: idade (fundamental para caracterizar a doença), há quanto tempo tem as lesões, 

quais as áreas afetadas, história familiar e pessoal de DA, asma ou rinite, fatores desencadeantes, tratamento já 

realizado, seja por prescrição ou por automedicação e, finalmente, a caracterização da frequência de prescrição 

e do prurido observado. 

No âmbito das medidas específicas, a intervenção do farmacêutico deve complementar a do médico; para tal, 

este deve incutir um correto uso dos medicamentos e dos cosméticos prescritos, assim como identificar 

problemas advindos do uso da medicação. Neste âmbito, o farmacêutico deve estimular e capacitar o doente 

para o autocuidado, nomeadamente aconselhar sobre quando e como deve usar os corticosteroides tópicos bem 

como a importância do uso regular de emolientes. Deve também seguir o doente durante o tratamento para 

avaliar se os objetivos terapêuticos estão a ser atingidos; o ideal seria uma visita programada à farmácia 2 ou 

3 dias após a visita inicial para se acompanhar os resultados da terapêutica. O farmacêutico deve instruir quanto 
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à identificação de situações que impliquem uma deslocação ao dermatologista, nomeadamente no caso da 

doença não responder ao tratamento no espaço de 10-14 dias. Por fim, o farmacêutico deve promover a adesão 

à terapêutica, falando sempre mais em termos de controlo do que em cura [39]. 

 

2.9. Projeto desenvolvido 

No âmbito deste tema e mais debruçada nas medidas gerais mencionadas no ponto 2.8, realizei uma ação de 

aconselhamento sobre dermatite atópica no dia 2 de junho das 10-18h, no espaço exterior da FA, destinada a 

todos os utentes que mostrassem interesse em esclarecer as suas dúvidas relativamente a esta doença cutânea. 

 

2.9.1. Objetivos 

Esta ação teve 4 objetivos principais: 1) Dar a conhecer aos doentes com DA as várias ofertas de produtos 

específicos que têm ao seu dispor; 2) Aconselhar os produtos mais adequados após uma breve avaliação do 

doente, tendo em conta os fatores necessários para a elaboração de um plano terapêutico mencionados no ponto 

2.8 (idade, há quanto tempo tem as lesões, áreas afetadas, história familiar e pessoal de DA, asma ou rinite, 

identificação de possíveis fatores desencadeantes, tratamento já realizado, caracterização do prurido); 3) 

Instruir medidas não farmacológicas de prevenção que devem ser adotadas no dia-a-dia; 4) Falar sobre a 

importância da terapia prescrita pelo médico em momentos de crise. 

 

2.9.2. Métodos 

A abordagem que fazia dependia sempre das respostas que os doentes ou pais das crianças tinham dado às 

minhas questões iniciais e também das principais preocupações que demonstravam, nomeadamente de 

situações que ainda não viam resolvidas com o tratamento atual. Após essa breve conversa, oferecia um 

conselho escrito em papel sobre o produto mais adequado para essa situação, assim como as suas indicações 

de uso (Anexo XI). A ação de aconselhamento foi anunciada na farmácia através de um póster, estando 

localizada perto do local de entrada para ter maior exposição (Anexo XII). Para além da possibilidade de 

utilizarem os testers de cada produto, ofereci também algumas amostras para os doentes poderem experimentar 

em casa e verificarem a aceitabilidade da sua pele àquele produto. No Anexo XIII encontram-se algumas 

fotografias retiradas no dia da ação. 

 

2.9.3. Discussão e conclusões 

O feedback que recebi dos utentes foi positivo que elogiaram a ação e ficaram satisfeitos com a possibilidade 

de poderem retirar todas as suas dúvidas de uma maneira personalizada e mais intimista do que no atendimento. 

Apesar de apenas ter sido realizada durante um dia, penso que, para a farmácia, esta ação foi também de 

especial relevância, visto que, para além de possibilitar um aumento das vendas de produtos para a DA, também 

sensibilizou os farmacêuticos para o facto dos doentes com DA serem cada vez mais conscientes e preocupados 

com a sua pele, daí a importância de um bom aconselhamento.  
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Anexo I - Cronograma e ilustrações de atividades desenvolvidas durante o estágio e horário de trabalho 

 
Tabela 1 - Cronograma das atividades realizadas na Farmácia d'Arrábida 

Atividade Março Abril Maio Junho Julho 

Receção e gestão de encomendas e 

aprovisionamento ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
 

Introdução de medicamentos no 

robot ✓ ✓ ✓ ✓  

Auxílio no controlo de prazos de 

validade e gestão de devoluções   ✓   

Reposição de stocks e etiquetagem ✓ ✓ ✓ ✓  
Atendimento e aconselhamento 

farmacêutico e cosmético 
✓ 

observacional 
✓ 

acompanhado 
✓ 

autónomo 
✓ 

autónomo  

Medição de parâmetros bioquímicos    ✓  

Participação num rastreio de pele no 

Arrábida Shopping (Figura 3) 
   ✓ 

dias 9 e 10 
 

Elaboração de kits de oferta para os 

funcionários do Hospital d’Arrábida 
(Figura 4) 

   
✓ 

dias 18 e 
19 

 

Tema I: Questionário sobre 

alimentação Infantil (Anexo VIII)   ✓ ✓  

Tema II: Aconselhamento sobre 

dermatite atópica (Anexo XI) 
   ✓	

dia 2 
 

Guia de Aconselhamento 

Farmacêutico ao doente com 

enxaqueca (Anexo XIV) 

    ✓ 

Formações (Anexo V) ✓ ✓ ✓ ✓  
Aconselhamento e venda de 

produtos dermatológicos SVR num 

Quiosque do Arrábida Shopping 
(Figura 1) 

    
✓ 

dias 4-
17 

Aconselhamento e venda de 

protetores solares Avène num 

Quiosque do Arrábida Shopping 
(Figura 2) 

    
✓ 

dias 
18-31 

 

Horário de trabalho 

• Março, abril e maio: 2ª-6ª feira das 9-18h 

• Junho: 2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira das 9-18h e sábado das 15-24h 
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• Julho: horários variáveis à semana, com dois dias de folga + horário 15-24h (sábado) e 14-23h 

(domingo) 

 

 
Figura 1 - Vista do quiosque de venda de produtos SVR no 

Arrábida Shopping 

 

 

 
Figura 2 - Vista do quiosque de venda de produtos 

Avène no Arrábida Shopping 

 
Figura 3 – Vista do Rastreio de Pele no Arrábida Shopping 

 
Figura 4 - Composição do kit para os funcionários do 

Hospital d'Arrábida 
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Anexo II - Ficha de Produção de Medicamento Manipulado: Solução de Minoxidil a 5% 

 

 

  

Figura 5 – Aspeto 
final do manipulado 

preparado 



 

 

 
49 

Anexo III - As várias interfaces do 4DCare 

 

Figura 6 - Interface do menu inicial do 4DCare 

 

Figura 7 - Encomenda gerada instantaneamente via gadget no 4D Care 

 

Figura 8 - Verificação da rentabilidade de cada produto à farmácia por um sistema de símbolos 
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Anexo IV - Algumas fotos do espaço interior da Farmácia d'Arrábida 

 

 

Figura 9 – Vista exterior do robot Apostore 

 

Figura 10 - Laboratório de medicamentos manipulados 

 

 

Figura 11 - Zona de receção de encomendas 

 

Figura 12 - Zona de armazenamento em deslizantes no piso 1 
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Anexo V - Formações frequentadas ao longo do estágio 
 

Tabela 2 - Cronograma das formações frequentadas ao longo do estágio 

  

Formação Local Data Duração Conteúdo 

Pharmanordâ 
Hotel Holiday 

Inn Gaia 

15 de 

março de 

2017 

3 horas 
Formação em suplementos alimentares subordinada 

aos temas “deficiência em selénio: uma ameaça 

silenciosa” e “Q10: energia para o coração”. 

Noreva 

Laboratoiresâ 

Hotel 

Mercure 

Porto Gaia 

21 de 

março de 

2017 

2 horas 
Curso geral da gama de cosmética dermatológica e 

específica para problemas de pele. 

Sesdermaâ 
Hotel Vincci 

Porto 

4 de abril 

de 2017 
2 horas 

Curso geral da marca cosmética, prestando especial 

atenção às vantagens da tecnologia lipossomada e à 

cronologia de cuidados diários de pele. 

Filorga 

Laboratoiresâ 

Bessa Hotel 

Boavista 

20 de abril 

de 2017 
5 horas Curso geral da gama Médi-Cosmétique. 

MartiDermâ 
Hotel AC 

Porto 

11 de 

maio de 

2017 

2 horas 

Apresentação do novo produto anti-ageing 

SkinComplex Black Diamondâ e suas bases 

científicas, assim como um overview das restantes 

gamas anti envelhecimento. 

Comunicação 

Clínica para 

Farmacêuticos 

FFUP 

18 de 

maio de 

2017 

8 horas 
Aquisição num contexto prático de competências para 

o desenvolvimento de uma perspetiva centrada no 

doente. 

Danone 

Nutriciaâ 

Sheraton 

Porto Hotel & 

SPA 

18 de 

maio de 

2017 

2 horas 

Importância dos primeiros 1000 dias na saúde futura 

do bebé e apresentação das diferentes fórmulas infantis 

da Aptamilâ e estudos científicos que possibilitaram o 

seu desenvolvimento. 

Asma e Técnicas 

Inalatórias pela 

MundiPharmaâ 

Porto Palácio 

Congress 

Hotel & SPA 

30 de 

maio de 

2017 

2 horas 

Introdução à patologia, intervenção dos farmacêuticos 

no controlo da doença e na dispensa de inaladores, 

explicitação da técnica inalatória com inaladores 

pressurizados e de pó seco com e sem câmara 

expansora. 

Laboratoire 

SVRâ 

Bessa Hotel 

Boavista 

8 de junho 

de 2017 
2 horas 

Formação geral de todas as gamas de cuidados 

dermatológicos, de envelhecimento e diários, com 

especial foco na nova gama Sun Secureâ. 

Eau Thermale 

d’Avèneâ 

Hotel 

Mercure 

Porto Gaia 

20 de 

junho de 

2017 

2 horas 
Formação na gama de Solares da marca e apresentação 

de estudos científicos de tolerabilidade e de 

biodegradabilidade dos ingredientes das fórmulas. 

Laboratórios 

Letiâ 

Porto Palácio 

Congress 

Hotel & SPA 

27 de 

junho de 

2017 

2 horas 
Apresentação do novo produto LetiAT4 Defense e suas 

bases científicas e panorama geral das restantes gamas, 

com especial foco na gama de pele atópica. 
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Anexo VI - Algoritmo para seleção de fórmulas em lactentes de termo (adaptado de [26]) 

 

Abreviaturas: APLV: alergia à proteína do leite de vaca; HA: hipoalergénica; AR: anti regurgitante. 

  

Incentivar o 
aleitamento 

materno

Se a mão não puder 
amamentar ou não tiver 

leite suficiente, recorrer a 
fórmulas infantis

Criança está a 
adaptar-se 

bem à fórmula

Continuar até 
aos 12 meses 

de idade

Intolerância à 
fórmula 
standard

Cólicas 
persistentes, 
flatulência

Recomendar uma 
mudança de 

ambiente ou posição, 
uma massagem e um 

banho morno

Testar fórmula 
sem lactose, 

HA ou 
Confort

Refluxo persistente 
associado a pouco 
ganho de peso e 

desconforto

Recomendar a 
redução do volume 

de mamadas e 
medidas posturais

Testar fórmula 
AR

Sintomas de APLV (eczema, 
sibilância, sangue nas fezes), 
história familiar de doença 

atópica ou alergias

Fórmula HA Consulta de 
alergologia
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Anexo VII - Sumário de todas as fórmulas infantis disponíveis na Farmácia d'Arrábida 
 

Tabela 3 - Overview das Fórmulas Infantis existentes na Farmácia d'Arrábida 

Leites de iniciação (0-6 meses) Leites de transição (6-12 meses) Leites de crescimento (1-3 anos) 

Aptamilâ 1 

Enfamilâ Premium 1 

Milkidâ 1 

NANâ Optipro 1 

Nidinaâ Expert 1 

Novalacâ 1 e Premium 1 

Nutribén Innova 1 

Nutribénâ Natal Pro-a 

Aptamilâ 2 

Enfamilâ Premium 2 

Milkidâ 2 

NANâ Optipro 2 

Nidinaâ Expert 2 

Novalacâ 2 e Premium 2 

Nutribén Innova 2 

Nutribénâ Continuação Pro-a 

Aptamilâ 3 e Junior 4 e 5 

Enfamilâ Premium 3 

Milkidâ 3 

NANâ Optipro 3 e 4 

Nidinaâ Expert +crescidos 

Novalacâ 3 e Premium 3 

Nutribén Innova 3 

Nutribénâ Crescimento Pro+ 
Apresentação líquida: Aptamil Junior 

líquido 

Parcialmente hidrolisado 

(história familiar de alergia alimentar ou 

doença atópica) 

Extensamente hidrolisados 
(tratamento da alergia à proteína do leite 

de vaca) 

Anti-regurgitação (refluxo 

gastroesofágico acompanhado por baixo 

ganho ponderal e desconforto 

significativo) 

Aptamilâ HA 1 e 2 

Aptamilâ Confort 1 e 2 

Enfamilâ HA Digest 

Milkidâ HA 

NANâ Optipro HA 1 e 2 

Nidinaâ Confort 

Novalacâ Confort HA 1 e 2 

Nutribénâ Natal HA 

Nutribénâ AC Confort 

Althèraâ 

Aptamilâ Pepti 1 e 2 

Aptamilâ Pepti Junior (semi-

elementar) 

Aptamilâ AA (elementar) 

Nutramigenâ 1 e 2 (elementar) 

Nutribénâ Hidrolisado 

 

Aptamilâ AR 1 e 2 

Enfamilâ AR 1 e 2 

Milkidâ AR 

Nidinaâ Expert AR 

Novalacâ AR 

Novalacâ AR Digest 

Nutribénâ Natal AR 

Anti-cólica (episódios de choro 

intenso com dor abdominal mais de 3 

horas por dia e pelo menos 3 dias por 

semana durante um período de 3 meses) 

Anti-obstipação (menos de 3 

dejeções/semana e fezes duras e/ou de 

dejeções dolorosas) 
 

Recém nascidos prematuros 

(idade gestacional < 37 semanas) ou de 

baixo peso à nascença 

Aptamilâ Confort 1 e 2 

NANâ Confort 1 e 2 

Novalacâ AC 

Nutribénâ AC Confort 

Aptamilâ Confort 1 e 2 

NANâ Confort 1 e 2 

Novalacâ AO 

Nutribénâ AO 1 e 2 Confort 

Aptamilâ PDF 

Pré-NANâ PDF 

Sem lactose (galactosemia e 

deficiência congénita de lactase, 

deficiência primária de lactase) 

Proteína de soja (galactosemia, 

deficiência congénita de lactase, crianças 

com intolerância severa e persistente à 

lactose, vegetarianos) 

Outros 

Aptamilâ sem lactose 

Nutribénâ sem lactose 

NANâ sem lactose 

Visoyâ 

Novalacâ SA (saciedade) 

Novalacâ Rice (proteína de arroz) 

Holleâ (biológico) 
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Alimentação e crescimento nos primeiros anos de vida 

 

o Data da entrevista: __ / __ / __ 

o Local onde vive: ___________ 

o Pessoa que responde ao questionário: _________ 

 

o Idade da criança: _________ 

o Sexo da criança: M / F 

o Peso da criança à nascença: _____ kg Altura da criança à nascença: ___ m 

o Peso atual: _________ kg   Altura atual: _____ m 

 

o Idade gestacional no momento do parto: _________ semanas 

o Fumou/bebeu álcool durante a gravidez? S / N 

o Tem asma, dermatite atópica, rinite alérgica ou alguma alergia alimentar? Se sim, qual? E o seu 

filho(a)? _________________________________________________________________________ 

o Nível de escolaridade: ____________ Profissão:___________________  Empregado/Desempregado 

 

o Iniciou o aleitamento materno? S / N Se não indique porquê: _______________________________ 

o Quando terminou o aleitamento materno? _____ meses e porquê: > 6 meses / < 2 anos / falta de 

saciedade do bebé / leite materno insuficiente / aconselhamento de profissional de saúde / 

________________________________________________________________________________ 

 

Fórmulas infantis 

Fórmulas de iniciação 

(<6 meses) 

Fórmulas de transição 

(6-12 meses) 

Fórmulas de crescimento 

(>12 meses) 

 

 
 

 

 

Se não, passou diretamente para o 

leite de vaca? S / N 

Porquê? ________________ 

_______________________ 

Porquê? ________________ 

_______________________ 

Porquê? ________________ 

_______________________ 

De quando até quando? 

Dos ___ aos ___ meses 

De quando até quando? 

Dos ___ aos ___ meses 

De quando até quando? 

Dos ___ aos ___ meses 

Este questionário está integrado num Projeto intitulado “Alimentação Infantil” realizado na Farmácia d’Arrábida 

pela farmacêutica estagiária Filipa Sousa no âmbito do seu Relatório de Estágio. Este Projeto tem por objetivo 

estudar pormenorizadamente a alimentação dos bebés e pretende promover um melhor aconselhamento por parte do 

seu farmacêutico. 

Se concordou em participar, por favor assine aqui: ___________________________________ 

Agradecemos a sua participação e a sua preferência. 

Anexo VIII - Questionário realizado no âmbito do Projeto "Alimentação Infantil" 
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o Razões para mudança de fórmula “standard” para “especial” ou inserção de nova fórmula: Falta de 

saciedade / De acordo com o rótulo / Regurgitação / Cólicas / Diarreia / Obstipação / Possível alergia 

à proteína do leite de vaca/lactose/glúten / Aconselhamento por profissional de saúde / Baixo peso à 

nascença após alta hospitalar / __________________________________________________ 

 

o Profissional de saúde que mais aconselhou relativamente à preparação dos leites/papas e inserção de 

diferentes fórmulas? Enfermeiro / pediatra / farmacêutico / _________________________________ 

 

o Quando iniciou a diversificação alimentar? _____ meses. Se foi > ou < 4-6 meses explique porquê: 

________________________________________________________________________________ 

 

o Profissional de saúde que mais a aconselhou relativamente à diversificação alimentar? 

Enfermeiro / pediatra / farmacêutico / __________________________________________________ 

o Onde é que o seu filho costuma almoçar e jantar mais frequentemente desde o 

nascimento?______________________________________________________________________  

Grupos de alimentos 

Alimentação do bebé 

Idade de início 

(meses) 

Frequência atual 

(x/ dia ou 

x/semana) 

Se a idade de início é 

diferente da recomendada, 

explique porquê. 

Farinhas láteas e cereais (Nutribén / 

Nestlé – Sinlac / Cerelac / Holle / Blédina 

/ ________________________________) 

  4º-6º mês 

Leite (de vaca / gordo / meio gordo / de 

soja / sem lactose / biológico / 

_________________________________) 

  
12 meses – gordo 

24 meses – meio gordo 

Iogurtes (Iogulino Nestlé / Holle / 

_________________________________) 
  9º mês 

Carne (Boiões Naturnés Nestlé / Holle / 

Nutribén / ________________________) 
  5-6º mês 

Peixe   5-6º mês 

Alimentação em família   12º mês 

Legumes (Boiões Naturnés Nestlé / 

Nutribén / ________________________) 
  4º-6º mês 

Fruta (Boiões Naturnés Nestlé / Holle / 

Nutribén / ________________________) 
  4º-6º mês 

Doces / bebidas açucaradas   ---- 

Bolachas / biscoitos (Holle / Blédina 

bolachinhas / ______________________) 
  8 meses 

Ovo   gema (9º), clara (12º mês) 

Leguminosas   9-11 meses 

Chá (Holle / Nutribén / ______________)   ---- 

Obrigada pela sua participação.      Farmácia d’Arrábida 
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Anexo IX - Resultados do Inquérito "Alimentação e Crescimento nos primeiros anos de vida" 

 
Figura 13 - Duração do aleitamento materno exclusivo 

 

 
Figura 14 - Caracterização do consumo de fórmulas infantis 
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Anexo X - Ilustrações que complementam o desenvolvimento científico do tema "Dermatite Atópica" 

 

 
Figura 15 - Incidência dos diferentes tipos de atopia por idade ("Marcha Atópica") 

[34] 

 
(A) 

 
(B) 

 
Figura 16 – Manifestações clínicas da 

dermatite atópica 
(A): Eczema flexural nas dobras num joelho 

de uma criança; 
(B) Eczema na rosto e cabeça de uma criança 

[34] 

 

 
Figura 17 - Fisiopatologia da dermatite atópica [45] 
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 Figura 18 - TubifastTM Garments da 
Molnlycheâ [54] 

 Figura 19 - Algoritmo de tratamento da 
dermatite atópica. Adaptado de [39] 
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Anexo XI - Conselhos distribuídos durante a ação de aconselhamento sobre dermatite atópica 

Farmácia Conselho Produto de saúde 

Conselhos para 
pele atópica 
(cuidados no 

banho) 

O banho deve ser de água tépida, 1x/dia, durante 5-10 
minutos. Evite o uso de sabão no banho. 
Uma boa opção para a limpeza do corpo e rosto é a 
loção de limpeza para peles sensíveis Cetaphilâ, 
adequada a todos os tipos de pele, incluindo peles com 
rosácea e bebés. 

 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(emolientes diários 

de corpo) 

Imediatamente após o banho e antes que a pele seque 
completamente, aplique um hidratante, como a loção 
para o corpo Eucerinâ AtopiControl. É uma loção de 
fácil absorção, com ácidos gordos ómega-6 e um 
extrato de raiz de alcaçuz com ação calmante. Juntos 
restauram a barreira natural da pele e aliviam o prurido. 
Adequado a partir dos 3 meses de idade. Pode ser usado 
em fase de manutenção ou em fase aguda. 

 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados no 

banho) 

Tome banho de água morna, já que a água muito quente 
pode danificar a barreira cutânea e causar vasodilatação 
a qual despoleta o prurido. A aveia presente no gel de 
banho Aveeno Dermexaâ tem a capacidade de fixar 
água do extrato córneo e as avenantramidas 
naturalmente presentes apresentam propriedades 
antioxidantes chave no alívio do eritema. Sendo assim 
é um cuidado de banho adequado para pele atópica, 
inclusive para bebés. Enxaguar abundantemente após 
utilização.  

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados especiais 

no bebé) 

Se o seu filho tem pele atópica e se coça muito durante 
a noite, deve cortar-lhe as unhas curtas e pode inclusive 
calçar-lhe umas luvas de algodão para dormir. O kit 
Happy Hands da Chiccoâ oferece-lhe tudo o que 
precisa para cuidar das mãos do seu bebé.  

 
Conselhos para 

pele atópica 
(emolientes diários 

de corpo) 

Os emolientes devem ser aplicados imediatamente após 
o banho e com a pele não totalmente seca de modo a 
reter a humidade na epiderme e evitar que a evaporação 
da água cause a secura da pele. A vaselina apresenta 
textura de uma pomada e tem um excelente poder 
oclusivo, no entanto a sua elevada oleosidade torna-a 
menos agradável para um uso diário. 
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Farmácia Conselho Produto de saúde 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(emolientes diários 

de corpo) 

Os emolientes em creme são os eleitos pelos doentes 
pois são menos gordurosos que as pomadas, apesar de 
não terem tanta capacidade de fixar a água. O creme 
emoliente Aveeno Dermexaâ contém aveia coloidal 
que restaura a barreira cutânea evitando a perda 
transepidérmica de água e é uma excelente opção diária 
para aplicar generosamente na pele limpa e seca.  

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados de rosto 

diários) 

O creme facial hidratante Sesderma Atopisesâ contém 
ceramidas, consideradas a nova geração de hidratantes 
para pele atópica, pois restauram a função de barreira 
do estrato córneo, diminuem a severidade das crises e a 
perda transepidérmica de água. Pode ser usado como 
coadjuvante no tratamento com corticoides ou 
imunomoduladores. Está indicado para bebés, crianças 
e adultos. É recomendado como um tratamento focal 
em qualquer área corporal e pode ser aplicado sempre 
que necessário.  

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados 

específicos diários) 

O creme XéraCalm A.D. Relipidante da Avèneâ está 
indicado para a pele do bebé, criança e adulto. Para 
além de nutrir a pele e reforçar o seu filme hidrolipídico 
protetor, diminui a sensação de prurido provocada pela 
secura severa e suaviza as vermelhidões resultantes da 
irritação cutânea. Apresenta uma tecnologia D.E.F.I., 
um mecanismo de abertura e fecho que permite 
conservar a fórmula estéril durante a duração do 
produto. Pode ser aplicado 1-2x/dia nas zonas mais 
secas do corpo, numa fina camada. No caso de uma 
secura mais severa, poderá optar pelo bálsamo da 
mesma marca. 

 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(proteção solar) 

O creme A-Dermaâ Protect AD 50+ foi especialmente 
desenvolvido para atender à necessidade de proteção da 
pele atópica contra a radiação solar UVA/UVB. Para 
além disso, tem a capacidade de reforçar a barreira 
cutânea que fica fragilizada com o sol e preserva o 
DNA celular, pois protege as células da oxidação. Pode 
ser aplicado no rosto e corpo do adulto ou da criança, 
sendo resistente à água; no entanto, a aplicação deve ser 
renovada a cada 2 horas e após cada banho. 
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Farmácia Conselho Produto de saúde 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados especiais 

no bebé) 

O óleo de banho Stelatopia da Mustelaâ pode ser 
adicionado à água do banho do bebé ou diretamente 
sobre a sua pele, sendo seguro o seu uso desde o 
nascimento. Possui várias substâncias ativas 
relipidantes naturais patenteadas, nomeadamente o óleo 
de girassol que promove a síntese de lípidos essenciais 
da epiderme, o óleo de abacate que reforça a barreira 
cutânea natural e ainda o extrato de camomila que 
possui propriedades suavizantes. Em associação com o 
Bálsamo e o Creme Lavante da mesma gama, ficou 
comprovado que compensa em 90% os efeitos 
deslipidantes da água calcária usada no banho. 

 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados especiais 

no bebé) 

A água micelar dermolimpadora da Babeâ é uma 
alternativa ideal às toalhitas húmidas na muda da fralda, 
caso os bebés com pele atópica se mostrem intolerantes 
aos seus componentes. Para além de ser hipoalergénico, 
não ter perfume, álcool ou parabenos, possui vários 
compostos com excelentes propriedades hidratantes, 
como a glicerina, alantoína e pantenol. Pode ainda ser 
utilizada para refrescar e remover sujidade do rosto e 
das mãos, com um disco de algodão. 

 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados 

específicos SOS) 

O cerato da Xémose (Uriageâ) tem-se revelado um 
aliado dos doentes com dermatite atópica pois reduz a 
necessidade de recorrer aos cremes com 
corticosteroides em fases de crise. Este produto contém 
25% de manteiga de karité que nutre imediatamente e 
um complexo patenteado de lípidos que apaziguam 
rapidamente o prurido, eliminando assim a necessidade 
de coçar.  

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados de rosto 

diários e SOS) 

Prurido, vermelhidão, descamação e reatividade são as 
palavras-chave para definir um rosto infantil com 
atopia. O creme facial Nutratopic Pro-AMP da 
ISDINâ é um excelente adjuvante no controlo destes 
sinais de crise, mas também deve ser usado em períodos 
de remissão de sintomas, ou seja como um tratamento 
de manutenção. É rapidamente absorvido e apresenta 
uma textura lamelar que mimetiza a pele. 
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Farmácia Conselho Produto de saúde 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(emolientes diários 

para zonas 
específicas) 

O prurido e as lesões provocadas pelo coçar 
incrementam a inflamação de uma pele atópica, 
causando a supressão dos péptidos antimicrobianos 
(AMP) que constituem a primeira linha de defesa da 
pele. O creme emoliente Nutratopic Pro-AMP da 
ISDINâ possui L-isoleucina que estimula a produção 
destes péptidos. Possui ainda um composto 
diferenciador, o Rhamnosoft que inibe a adesão de 
bactérias, nomeadamente a colonização por 
Staphylococcus aureus, a qual se correlaciona 
diretamente com a gravidade do eczema atópico. 

 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(emolientes diários 

de corpo) 

O creme Elaveâ Sensitive Intensive Cream representa 
a escolha ideal e mais económica para o cuidado diário 
do corpo, pois proporciona uma nutrição intensa da pele 
ressequida, suavizando o prurido. As suas ações 
hidratante e calmante resultam da combinação de dois 
ingredientes ativos: a parafina suave e o óleo de coco.  

 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(emolientes diários 

de corpo) 

Para evitar, dentro dos possíveis, os períodos agudos da 
dermatite atópica, é recomendado manter a pele 
hidratada com cremes emolientes. Esta loção Mitosylâ 
Tri-active restaura a barreira cutânea, reduzindo a 
comichão e tornando a pele menos suscetível a 
irritações, devido à presença dos triglicerídeos de óleo 
de milho e do óleo de canola com ácido hialurónico ao 
qual se alia também uma ação hidratante. Sendo assim, 
é uma excelente opção para uma pele atópica, podendo 
a sua aplicação ser repetida sempre que necessário. 

 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(suplementos 
alimentares) 

Lipoleum Atopicâ é um suplemento alimentar 
indicado para pele muito seca a atópica, funcionando 
como preventivo de situações de crise. Contém zinco 
que contribui para a manutenção de uma pele saudável, 
vitamina E que protege as células do stress oxidativo e 
a vitamina D que apresenta um papel chave no 
funcionamento do sistema imunitário. Recomenda-se a 
toma de 1-2 cápsulas/dia às refeições, durante períodos 
de 1-2 meses. Em caso de dificuldade de deglutição, as 
cápsulas podem ser diluídas na alimentação, através do 
corte da sua extremidade.  
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Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados capilares) 

O couro cabeludo da pessoa atópica apresenta 
geralmente uma secura característica que pode ser 
agravada pela utilização de produtos inadequados de 
higiene e hidratação. O champô da LetiAT4â é 
adequado para a higiene, cuidado e proteção do couro 
cabeludo descamado do adulto, criança e bebé, com ou 
sem crosta láctea. O néctar de algodão presente na sua 
formulação forma uma película protetora sobre o 
cabelo, o que permite o prolongamento da sua ação 
mesmo após a lavagem.  

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cremes barreira e 

proteção solar) 

Os agentes externos (radiação solar, poluição, 
bactérias, cloro e suor) podem agravar os sinais de pele 
atópica, pois incrementam o stress oxidativo das 
células. O creme LetiAT4â Defense constitui o 
primeiro com barreira multiprotetora que protege 
contra agentes externos e também repara a pele atópica; 
permite a formação de uma barreira biológica que 
promove as defesas naturais cutâneas e de uma barreira 
física que impede o contacto da pele com os agentes 
externos através da formação de uma película. O 
extrato de karité tem uma ação protetora contra o stress 
oxidativo. O creme deve ser aplicado todo o ano em 
zonas expostas a agentes externos ou antes de praticar 
qualquer atividade ao ar livre. 

 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados 

específicos SOS) 

Em situações de crise, o banho de um doente de pele 
atópica deve complementar os restantes tratamentos. 
Para tal existe o creme de banho A-Dermaâ Exomega 
que representa um cuidado calmante e emoliente para o 
corpo e tem a vantagem de não precisar de 
enxaguamento. É um produto que não lava, nem faz 
espuma. Podem medir-se 2 tampas para criança ou 4 
para adulto, se for o caso. Ao secar deve-se evitar 
esfregar. A sua fórmula contém extrato de aveia, 
glicerina e silicones não oclusivos que acalmam, isolam 
e protegem a pele suscetível à irritação, hidratando as 
camadas superiores. 

 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados no 

banho) 

Para a limpeza diária da pele atópica deve optar-se por 
um gel gordo. Um exemplo é o Ducrayâ Dexyane 
Gel. A isoleucina e a glicerina que contém são as 
responsáveis pela ação de limpeza anti irritante, 
protegendo também a pele da desidratação e 
proporcionando um conforto imediato. Contém uma 
base lavante suave e rica, com um pH neutro. Pode ser 
aplicado durante o banho no rosto e corpo (e no cabelo 
do bebé a partir dos 3 meses) seguido de um 
enxaguamento abundante. 
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Farmácia Conselho Produto de saúde 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados das 

mãos) 

As mãos de um doente atópico apresentam-se 
geralmente ressequidas e com sinais de agressão por 
condicionantes externos. Para isso, deve usar-se um 
creme que repare e restaure a camada lipídica da pele. 
O creme da La Roche-Posayâ Lipikar Xerand 
apresenta uma textura cremosa de absorção rápida, com 
alantoína e glicerina para hidratar as mãos e manteiga 
de karité para dar mais conforto à pele.  

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados dos 

lábios) 

Os lábios de um doente atópico apresentam-se 
tendencialmente mais ressequidos. Como tal requerem 
algo que hidrate em profundidade, alivie a secura e que 
proteja contra os radicais livres provenientes de agentes 
externos. O stick labial da Novidermâ Boréade R tem 
vários ingredientes ativos que promovem a hidratação 
(óleo de girassol, glicerina, óleo de jojoba, cera de 
abelha e manteiga de karité) e dão assim mais 
elasticidade aos lábios, o que alivia a secura. A 
vitamina E tem a dita ação anti radicais livres (poluição, 
tabaco, stress) e os péptidos de quinoa auxiliam na 
cicatrização da pele. 

 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados das 

pálpebras) 

Por vezes, os eczemas característicos da pele atópica 
podem surgir na zona das pálpebras. Isso deixa as 
pálpebras mais sensíveis e irritadas. O creme SVRâ 
Topialyse Palpebral possui ómegas 3,6 e 9, ceramidas 
e ácido hialurónico que reparam a barreira cutânea, 
possibilitando a ação antipruriginosa. Também pode ser 
usado diariamente pois é capaz de proteger contra as 
agressões externas devido ao seu efeito barreira. Para 
além disso, este creme tem a vantagem de funcionar 
como uma excelente base de maquilhagem.  

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados no 

banho) 

Os sabonetes sintéticos podem ser utilizados na higiene 
diária desde que sejam suaves e respeitem o equilíbrio 
fisiológico natural da pele, nomeadamente o pH. O 
sabonete ultra-rico da Biodermaâ Atoderm Pain 
constitui um cuidado sobreengordurante, não 
deslipidante e hidratante devido à ação da glicerina, 
xilitol e manteiga de karité. Para além disso, é 
enriquecido com sulfato de zinco que tem uma ação 
antibacteriana e ramnose, com efeito calmante.  
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Farmácia Conselho Produto de saúde 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados de pés) 

O creme Eucerinâ reparador para os pés hidrata e 
alivia a pele extremamente seca dos pés e calcanhares 
gretados. É enriquecido com ureia e lactacto que 
conferem uma hidratação prolongada. Estudos clínicos 
revelaram que a aplicação deste creme pelo menos 
2x/dia proporcionou melhorias na pela ressequida, 
calosidades e gretas em 97,4% dos doentes atópicos. 

 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados no 

banho) 

O bálsamo lavante da SVRâ Topialyse apresenta a 
concentração mais elevada em ativos relipidantes e 
hidratantes (35%), nomeadamente óleo de algodão, rico 
em ómegas 3,6 e 9, niacinamida, com ação anti-
inflamatória e antipruiginosa, açúcares prebióticos 
normalizadores do microbioma, açúcares hidrófilos 
com ação hidratante de longa ação e ainda óleo de coco. 
Apresenta um odor delicado e permite uma higiene 
diária suavizante com uma hidratação garantida por 24 
horas.  

 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(suplementos 
alimentares) 

SVRâ Topialyse Cápsulas é uma formulação 100% 
vegetal, indicada especialmente para peles secas e 
atópicas, com secura cutânea intensa. Contém óleo de 
borragem, concentrado em ácido gama linolénico com 
propriedades reestruturantes e hidratantes. Contém 
ainda vitamina E que protege a pele dos efeitos nocivos 
dos radicais livres, estando assim também indicada na 
prevenção do envelhecimento cutâneo. Lactente: 1 
cápsula/dia e criança: 2/dia (pode ser diluído na 
alimentação), adulto: 4/dia às refeições, tratamentos de 
1-2 meses renováveis. 

 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(proteção solar) 

Um creme solar completo deve ter, para além dos 
sistemas de filtros UVA/UVB que protejam contra 
queimaduras solares, compostos capazes de proteger o 
DNA e as células contra os danos causados pelos 
radicais livres, permitindo a sua regeneração. Assim, o 
Creme Solar de Rosto Eucerinâ FPS50+ apresenta uma 
fórmula inovadora que fornece uma proteção 
abrangente, absorve-se rapidamente e é resistente à 
água, estando a sua eficácia comprovada para pacientes 
com eczema atópico.  
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Farmácia Conselho Produto de saúde 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados 

específicos SOS) 

Bepantheneâ Eczema é um creme reparador da 
barreira cutânea danificada e é eficaz no tratamento dos 
sintomas da dermatite atópica ligeira a moderada, sem 
cortisona. Pode ser usado por toda a família e deve ser 
aplicado nas zonas afetadas, sempre que necessário até 
resolução dos sintomas. Não utilizar em pele ferida. A 
formulação resulta da combinação de 3 ingredientes 
essenciais: os lípidos, que se integram na barreira 
cutânea, melhorando a comichão, o dexpantenol que 
aumenta a hidratação e a glicerina que retém a água. 

 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cremes barreira) 

Um creme barreira forma uma proteção invisível à 
superfície da pele, mantendo-a isolada da água e 
protegida de fontes de irritação e/ou secura. O creme 
barreira da A-Dermaâ Exomega protege a pele da água 
do mar e piscina, tendo a aveia como ingrediente ativo, 
a qual tem propriedades extremamente calmantes, 
emolientes, hidratantes e reparadoras. Pode ser 
aplicado nas zonas a proteger antes de cada banho, fora 
das alturas de crise e após o protetor solar, se 
necessário.  

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados periorais) 

Por vezes os sintomas de pele atópica podem revelar-se 
por irritações no contorno da boca devido ao contacto 
com saliva e podem agravar-se pelo frio e pelo vento. 
Para tal, a Biodermaâ desenvolveu o creme 
ABCDerm Péri-oral para a dermatite perioral que 
purifica e promove a reparação da pele do contorno da 
boca de bebés e crianças. Atua bloqueando a ação 
irritante da amilase, uma enzima presente na saliva. 
Apesar da cor do creme, este fica incolor quando 
aplicado e não deixa marcas brancas.  

 
Conselhos para 

pele atópica 
(cuidados especiais 

no bebé) 

Os bebés com pele atópica necessitam de um creme 
para o rabinho irritado que seja eficaz desde a 1ª 
utilização. Para tal, a ISDINâ desenvolveu Nutraisdin 
ZN 40, especialmente formulado para estes bebés, 
graças ao seu conteúdo em 40% de óxido de zinco o 
qual cria uma barreira que permite à pele o descanso 
necessário à sua reparação. Também é útil em períodos 
prolongados de uso da fralda (à noite) que podem 
propiciar o aparecimento de irritações. 
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Farmácia Conselho Produto de saúde 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(corticosteroides 

para crises) 

O tratamento de primeira linha para uma crise de 
dermatite atópica é a corticoterapia. Pandermilâ é um 
corticosteroide tópico de baixa potência, não sujeito a 
receita médica, mas de dispensa exclusiva em farmácia. 
Pode ser aplicado 2-3x/dia nas áreas afetadas em casos 
de crises leves a moderadas. A zona a aplicar não deve 
ser extensa nem deve ser aplicado durante mais de 7 
dias. Caso haja necessidade de aplicação após esse 
período, deve ser consultado um médico. Não deve ser 
usado em crianças, nem aplicado na região ocular e 
deve ser colocado sempre antes do hidratante diário. 

 

 
Conselhos para 

pele atópica 
(antibióticos para 
lesões infetadas) 

Fucidineâ é uma pomada de ácido fusídico, não sujeita 
a receita médica. Está indicada para lesões infetadas 
localizadas na pele. Num doente com dermatite atópica 
essas lesões geralmente apresentam pus ou pústulas 
visíveis. Pode ser aplicada 2-3x/dia na área afetada 
durante 8 dias. Se a área for extensa ou se as lesões 
estiverem muito infetadas, deve recorrer-se a um 
médico. Não deve ser aplicada na região ocular. Devido 
ao aumento das resistências a antibióticos, esta não 
deve ser utilizada por longos períodos de tempo. 
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• Mitosyl: Tri-Active Loção Corporal. Acessível em: http://mitosyl.pt/produto/mitosyl-tri-active-locao-

corporal/ [acedido em 23 maio de 2017] 

• Leti: AT4 champô para pele atópica. Acessível em: http://dermatologia.leti.com/pt/letiat4-champo-para-

pele-atopica_1627 [acedido em 27 maio de 2017] 

• Documentação fornecida na formação dos Laboratórios Leti 

• A-Derma: Soothing Bath. Acessível em: https://www.aderma.fr/fr-en/exomega/soothing-bath [acedido em 

13 maio de 2017] 

• Ducray: Dexyane Gel. Acessível em: https://www.ducray.com/fr-fr/dexyane/dexyane-gel-nettoyant-

surgras [acedido em 13 maio de 2017] 

• La Roche-Posay: Lipikar Xerand. Acessível em: http://www.laroche-posay.pt/produtos-

cuidados/Lipikar/Lipikar-Xerand-p3221.aspx [acedido em 27 maio de 2017] 
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• Noviderm: Boréade R – Stick Lábios Reparador Suavizante. Acessível em: http://www.noviderm.com/pt-

pt/produit/1152/stick-labios-reparador-suavizante [acedido em 27 maio de 2017] 

• Documentação fornecida na formação (curso geral) da SVR 

• Bioderma: Atoderm Pain. Acessível em: http://www.bioderma.pt/produtos/atoderm/pain [acedido em 27 

maio de 2017] 

• Eucerin: UreaRepair PLUS creme para pés 10% ureia. Acessível em: http://www.eucerin.pt/produtos/urea-

repair/plus-creme-pes-10-percento-ureia [acedido em 1 maio de 2017] 

• Eucerin: Creme Solar Rosto FPS 50+. Acessível em: http://www.eucerin.pt/produtos/sun-protection/creme-

solar-rosto-fps-50plus [acedido em 1 maio de 2017] 

• Bepanthene: Eczema. Acessível em: http://www.bepanthene.pt/pt/produtos/bepanthene-eczema.php 

[acedido em 1 junho de 2017] 

• A-Derma: Exomega Creme Barreira. Acessível em: https://www.aderma.fr/fr-fr/exomega/creme-barriere 

[acedido em 13 maio de 2017] 

• Bioderma: ABC Derm Péri-oral. Acessível em: http://www.bioderma.pt/produtos/abcderm/peri-oral 

[acedido em 13 maio de 2017] 

• ISDIN: Nutraisdin Zn40. Acessível em: http://www.isdin.com/pt-PT/Pele-bebe/Rabinho-irritado/ [acedido 

em 23 maio de 2017] 

• INFARMED: Resumo das Características do Medicamento (2015). Pandermil pomada 10 mg/g 

• INFARMED: Resumo das Características do Medicamento (2015). Fucidine pomada 20 mg/g  
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Anexo XII - Póster identificativo da ação de aconselhamento sobre dermatite atópica 
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Anexo XIII - Fotografias da ação de aconselhamento 

 
Figura 20 - Vista frontal do local onde decorreu a ação de aconselhamento 

 

 

 
Figura 21 - Vista de cima do local onde decorreu a ação de aconselhamento 
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Anexo XIV - Guia de aconselhamento desenvolvido no âmbito do projeto "Enxaqueca" 

Aconselhamento Farmacêutico 

ao Doente com Enxaqueca em 7 etapas 

Por: Filipa Sousa (Farmacêutica Estagiária)  
 

ETAPA 1: Efetuar o diagnóstico 

 

 
 

Perguntas adicionais para confirmar o diagnóstico: 

• É a primeira vez que experimenta este tipo de dor ou costuma sentir-se assim com frequência? Se sim, 

quantas vezes por mês/ano? A enxaqueca manifesta-se em crises, uma ou duas vezes por ano em certas 

pessoas, mas pode atingir várias vezes por mês noutras. 

• Até que ponto esta dor dificulta a realização das suas atividades diárias habituais, nomeadamente 

agravando-se com atividade física? Na enxaqueca a dor pode dificultar bastante a realização destas 

atividades e agrava-se com a atividade física de rotina. 

• Tem algum familiar direto que tenha o mesmo problema ou tenha frequentemente enxaquecas? A 

enxaqueca pode ser hereditária, sendo que as mulheres têm uma probabilidade três vezes maior de a 

desenvolver, especialmente na puberdade, durante a menstruação ou ainda durante a gravidez ou menopausa 

(fatores de predisposição). 

• Há quanto tempo está assim? Uma crise de enxaqueca dura geralmente entre 4 a 72 horas. 

 

Diagnóstico final de enxaqueca:  

 

Dor unilateral com 

alternância de lado 

entre crises 

Crises múltiplas 
Fotofobia, fonofobia, 

náuseas e/ou vómitos 
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ETAPA 2: Identificar em que fase se encontra 

 
 

ETAPA 3: Optar entre um MNSRM ou o reencaminhamento para um médico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fa
se

 p
re

m
on

itó
ri

a Ocorre horas ou mesmo 
dias antes da dor 
começar
Irritação
Irritabilidade e 
depressão
Fadiga / sensação de 
energia anormal
Rigidez no pescoço
Dificuldades de 
concentração
Desejos alimentares

Fa
se

 d
a 

au
ra Dura geralmente 10-30 

minutos
Sintomas visuais
(manchas, luzes 
cintilantes, linhas em 
ziguezague, perda de 
visão)
Sintomas sensoriais 
(formigueiro, picadas, 
adormecimento)
Dificultade em falar
Existe só na 
enxaqueca com aura

Fa
se

 d
a 

ce
fa

le
ia Dura entre algumas 

horas até três dias
Enxaqueca intensa 
geralmente unilateral, 
com incidência na 
frente ou na têmpora
Dor latejante e 
pulsátil agravada pelo 
movimento, que causa 
enjoo e que motiva 
desconforto à luz e 
ruído

Fa
se

 d
e 

re
so

lu
çã

o Pode demorar até um 
dia
Cansaço
Irritação
Irritabilidade e 
depressão
Dificuldades de 
concentração

Anti-inflamatórios não esteroides: 

 

Interações medicamentosas: outros AINEs incluindo inibidores 

seletivos da COX2 e salicilatos, corticosteroides, 

anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, SSRI, lítio, 

digoxina, metotrexato, sulfonamidas, sulfamidas 

hipoglicemiantes e hidantoínas. 

Contraindicações: reações alérgicas a AINEs (broncoespasmo, 

asma, rinite, urticária), úlcera péptica ativa/recorrente, 

insuficiência hepática, renal e cardíaca, <12 anos (AAS), 3º 

trimestre de gravidez e amamentação 

Principais reações adversas: dispepsia, gastrite erosiva, úlcera 

péptica, diarreia, alterações hematológicas, nefropatia, reações 

de hipersensibilidade 

Crises leves a 
moderadas

• Ácido acetilsalicílico ou
acetilsalicilato de lisina (500-
1000 mg) 1ª linha - ex:
Migraspirina cp efervescentes

• Paracetamol (500-1000 mg) 1ª
linha

• Cetoprofeno (100 mg) -
Profenid cp e supositórios

• Diclofenac (50-100 mg) -
Voltaren Rapid

• Ibuprofeno (400-600 mg)
• Indometacina (25-50 mg) -

Indocid
• Naproxeno (250-500 mg) -

Naprosyn

• Associações de fármacos:
• Dol-U-Ron (paracetamol +

codeína)
• Ben-U-Ron Caff, Panadol

Extra (paracetamol + cafeína)
• Melhoral (ácido acetilsalicílico

+ cafeína)

Crises moderadas a 
severas

• Alcalóides da cravagem do centeio
• Ergotamina (até 4 mg/dia)

• Triptanos 1ª linha
• Sumatriptano (injeção

subcutânea - Imigran)
• Zolmitriptano (cp

orodispersíveis 2,5 mg e spray
nasal 5 mg/dose) - Zomig

• Naratriptano (2,5 mg) -
Nacralid, Naramig

• Rizatriptano (10 mg) - Maxalt
• Almotriptano (12,5 mg) -

Almogran
• Frovatriptano (2,5 mg) -

Dorlise, Migard
• Eletriptano (40 mg) - Relert

• Associações de fármacos: Migretil
(ergotamina + paracetamol +
alcalóides da beladona + cafeína)

Crises muito 
severas

• Corticosteroides
• Prednisona (40-60 mg/dia

durante 3-5 dias) - Lodotra
• Dexametasona (8-16 mg IM)

• Fenotiazinas
• Cloropromazina (25-50 mg IM,

EV) - Largactil
• Prometazina (50 mg IM) -

Fenergan

Crises com vómitos

• Gastrocinéticos
• Domperidona: 10-60 mg (retal

ou IM)
• Antieméticos

• Fenotiazinas (para vómitos mais
intensos)
• Metoclopramida: 10-20 mg

(retal, IM, EV) - Primperan
• Cloropromazina: 25-50mg

(IM, EV) - Largactil
• Prometazina: 50 mg (IM) -

Fenergan
• Antagonistas 5-HT3

• Ondansetrom

Ergotamínicos 

Precauções/Contraindicações: enxaqueca hemiplégica ou basilar, hipertiroidismo, 

isquémia cardíaca ou das extremidades, doença hepática ou renal, gravidez, 

amamentação 

Principais reações adversas: náuseas, vómitos, dores abdominais, diarreia, contraturas 

musculares, parestesias, isquémia de órgãos, fibrose mediastínica ou retroperitoneal 

 

Triptanos 

Precauções/Contraindicações: arritmias cardíacas, cardiopatia isquémica, gravidez, 

amamentação e AVC isquémico 

Principais reações adversas: náuseas, tonturas, sonolência, sensação de calor, astenia, 

boca seca, aperto ou opressão no pescoço, tórax ou membros, mialgias e parestesias 

Antieméticos e gastrocinéticos 

 

A sua administração deve preceder a dos analgésicos. 

Precauções/Contraindicações: obstrução ou hemorragia gastrointestinal, feocromocitoma, síndroma extrapiramidal e epilepsia 

Principais reações adversas: sonolência, astenia, vertigens, sintomas extrapiramidais, galactorreia e amenorreia 

MNSRM 

MSRM 
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ETAPA 4: Esclarecer o doente sobre a sua doença 

• Referir que é uma situação benigna; 

• Ensinar o doente a identificar fatores desencadeantes e/ou agravantes e ajudá-lo a controlá-los, como 

por exemplo: 

o Dieta: ingestão de certos alimentos ou bebidas alcoólicas, hipoglicemia (saltar refeições ou 

ingerir refeições inadequadas), desidratação; 

o Medicação: toma de alguns fármacos (como vasodilatadores, THS, contraceção hormonal); 

o Psicológicos: transtorno emocional, períodos de stress e ansiedade; 

o Sono: perturbações do ritmo e padrão do sono (falta ou excesso de horas de sono); 

o Ambientais: luzes brilhantes, odores intensos e alterações meteorológicas acentuadas; 

o Estilo de vida: esforço físico excessivo, trabalho por turnos, hipoxémia gerada por elevada 

altitude, jetlag, entre outros. 

• Recomendar a toma da medicação SOS assim que pressentir que vai ter uma crise, pois a toma destes 

medicamentos numa fase avançada da crise vai ter menos eficácia, já que nestas alturas o sistema 

digestivo apresenta uma menor velocidade de absorção das substâncias ativas. No entanto, é também 

necessário: 

o Prevenir a automedicação e o consumo excessivo de medicamentos para crise (a toma de 

analgésicos mais de 2-3 vezes por semana pode condicionar uma cefaleia por abuso de 

analgésicos); 

 

ETAPA 5: O que fazer caso haja crises muito frequentemente? 

• Recomendar uma ida ao médico para que este pondere a toma de medicação profilática diariamente 

(aumenta o limiar de enxaqueca) caso o doente tenha 3 ou mais crises por mês. 

• Relembrar que esta só vai ser efetiva se houver uma toma diária, sem esquecimentos e ressalvar que 

muitos destes medicamentos foram inicialmente desenvolvidos para situações bastante diferentes, mas 

que também funcionam para este caso. 

 

Medicação profilática: 
 

Fármaco Dose (mg/dia) Precauções/Contraindicações Principais reações adversas 

Antagonistas dos recetores adrenérgicos beta 
Hipotensão, isquémia das 

extremidades, insuficiência cardíaca 

congestiva, doença de Raynaud, 

diabetes mellitus tipo 1, bradiarritmia, 

DPOC, asma 

Bradicardia, hipotensão, pesadelos, 

sonhos vividos, insónias, 

depressão, impotência, fadiga, 

extremidades frias, alterações 

gastrointestinais, síndroma de 

privação, dispneia 

Propranolol - Inderal 40-320 

Atenolol - Tenormin 50-100 

Metoprolol - Lopresor 50-200 

 

 

Fármaco Dose (mg/dia) Precauções/Contraindicações Principais reações adversas 



 

 

 
76 

Antagonistas do cálcio   

Flunarizina - Sibelium 5-10 
Gravidez, Doença de Parkinson, 

depressão, obesidade 

Sedação, depressão, aumento de peso, 

parkinsonismo 

Verapamilo - Isoptin 240-320 Bradicardia, bloqueio A-V, hipotensão 
Bradicardia, hipotensão, obstipação, 

bloqueio A-V 

 

E ainda: 

• Analgésicos anti-inflamatórios não esteroides: naproxeno (500-1000 mg/dia), ácido acetilsalicílico (500-1000 

mg/dia), ácido mefenâmico (250-750 mg/dia) 

• Ergotamínicos: dihidroergotamina (10 mg/dia) 

 

ETAPA 6: Verificar se há interações medicamentosas 
De realçar: 

• AINEs com anticoagulantes orais (ex: varfarina): evitar devido ao aumento do risco de hemorragia; 

• Fenotiazinas e lítio: evitar devido à potenciação do risco de efeitos extrapiramidais e neurotoxicidade 

do lítio; 

• Ergotamina e antibióticos macrólidos (ex: eritromicina): contraindicado devido à inibição do 

metabolismo hepático da ergotamina que causa vasoconstrição excessiva; 

• Ergotamina/triptanos e inibidores da MAO (ex: selegilina): precaução devido ao risco aumentado 

de síndrome serotoninérgico; 

• Triptanos e propanolol: precaução devido à inibição do metabolismo hepático (maior risco de efeitos 

adversos); 

• Ergotamina e beta-bloqueadores: precaução devido ao maior risco de vasoconstrição periférica e 

isquémia (efeitos sinérgicos); 

• Beta-bloqueadores e verapamilo/diltiazem: aumento da depressão cardíaca; 

Antidepressivos 

Glaucoma, hipertrofia prostática, 

gravidez, amamentação, condução de 

máquinas, mania, hipoglicemia 

(diabetes sob tratamento) 

Sonolência, fadiga, boca seca, aumento 

de peso, alteração da tensão arterial, 

náuseas, obstipação, perturbação da 

visão, taquicardia, excitação do SNC, 

tremor, perda de peso, alterações 

gastrointestinais, dermopatias 

Amitriptilina - Adt 10-150 

Fluoxetina - Prozac 20-30 

Anticonvulsivantes   

Valproato de sódio – 

Diplexil-R 
800-1500 

Hepatite, insuficiência hepática, 

gravidez 

Disfunção hepática, trombocitopenia e 

outras alterações da hemostase, 

náuseas, vómitos, alteração do apetite, 

pancreatite, alopécia, dermopatias, 

tremores, ataxia, confusão mental 

Topiramato - Topamax 50-100 
Predisposição para nefrolitíase, 

insuficiência renal ou hepática 

Alteração das funções cognitivas, 

sonolência ou agitação, fadiga, 

diminuição de peso, ataxia, confusão 

mental 
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• Metoclopramida/domperidona e antiparkinsónicos (carbidopa/levodopa): evitar porque 

condiciona uma menor eficácia dos antiparkinsónicos com maior risco de depressão do SNC e 

disfunções psicomotoras. 

 

ETAPA 7: Aconselhar medidas não farmacológicas 

• Evitar os fatores desencadeantes, sempre que possível; 

• Acupuntura – parece aumentar o limiar da dor, mas tem um efeito de curta duração; 

• Técnicas de relaxamento e biofeedback – melhorias significativas especialmente quando associados 

com terapêutica antidepressiva; 

• Terapêutica ergonómica – consiste na correção da postura no local de trabalho, nomeadamente na 

utilização de secretárias e assentos adequados. Deve ser incentivada pois apresenta uma fácil 

execução; 

• Fisioterapia – indicar sempre que coexistam perturbações osteoarticulares ou músculo-esqueléticas 

desencadeantes da enxaqueca; 

• Atividade física regular; 

• Psicoterapia/técnicas cognitivo-comportamentais – aconselha-se quando há problemas 

psicológicos a desencadear as crises ou quando estas se associam a depressão e ansiedade; 

• Tratamento ortodôntico – é considerado sempre que há uma disfunção oromandibular; 

• Beber um copo cheio de água ao primeiro sinal de crise para evitar a desidratação, especialmente caso 

haja vómitos posteriormente; 

• Descansar ou dormir num quarto silencioso e sem luzes acesas; 

• Massagem no pescoço e/ou têmporas; 

• Mudanças de temperatura: aplicação de calor ou de frio na zona afetada. 

 

 

 

 

Não existe qualquer cura conhecida para a enxaqueca. No entanto, para a maioria das pessoas as crises vão 

reduzindo de frequência com o envelhecimento.  

Cefaly é um estimulador externo do nervo trigémeo que se 

liga magneticamente a um elétrodo colado na testa. 

Através do elétrodo, este dispositivo médico produz 

micro-impulsos que estimulam o ramo superior do nervo 

referido. Está indicado para doentes que sofrem de 

enxaquecas frequentemente, tanto como meio de 

tratamento como de prevenção, principalmente quando se 

pretende reduzir o consumo de medicamentos nestes 

doentes.  
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Resumo 

 
O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas nos Serviços Farmacêuticos do 

Hospital de Magalhães Lemos, E.P.E.. O estágio curricular foi realizado no âmbito do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) e decorreu entre 17 de janeiro e 3 de março de 2017. 

Durante este período, foi possível estabelecer contacto com a realidade da Farmácia Hospitalar e 

desenvolver competências necessárias ao exercício farmacêutico.  

Durante a realização do estágio, adquirimos conhecimentos acerca da organização e gestão 

dos serviços farmacêuticos, da seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos, 

validação de prescrições médicas, sistemas de distribuição de medicamentos e produção e controlo 

de medicamentos. Foi também possível nos envolvermos em atividades de Farmácia Clínica, 

nomeadamente na colaboração com outros profissionais de saúde, seguimento farmacoterapêutico 

de doentes do Hospital de Magalhães Lemos e revisão bibliográfica de alguns temas solicitados. 

Este estágio revelou-se essencial para nós enquanto estudantes do MICF já que a realidade da 

Farmácia Hospitalar é pouco abordada ao longo do curso. Enquanto futuras profissionais, estamos 

cientes do papel que o farmacêutico pode exercer neste âmbito, sendo fulcral a sua ação nas 

equipas multidisciplinares hospitalares.  
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Introdução 

O estágio a seguir apresentado decorreu entre 17 de janeiro e 3 de março de 2017, nos 

Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital de Magalhães Lemos, E.P.E. (HML). Durante o período 

de estágio, tivemos não só a possibilidade de adquirir conhecimentos a nível teórico e prático da 

orgânica dos SF como também a oportunidade de contactar com a realidade diária de um hospital 

psiquiátrico. Foi possível tomar um contacto com os fundamentos legais de carácter geral que 

regem a gestão dos SF públicos em Portugal assim como os procedimentos internos adotados 

no hospital para um funcionamento mais eficaz e seguro dos mesmos. Tivemos, ainda, a 

oportunidade de nos envolvermos nas atividades práticas que fazem parte do dia-a-dia dos SF. 

 

1. Apresentação do Hospital de Magalhães Lemos 

O HML é uma instituição especializada em cuidados de psiquiatria e saúde mental, de 

referência da região norte. O Hospital tem por missão a prestação de cuidados de saúde 

especializados de psiquiatria e saúde mental à população adulta da respetiva área 

geodemográfica, assegurando em simultâneo o desenvolvimento profissional dos seus 

colaboradores [1]. 

O HML presta serviços de internamento e de ambulatório, sendo o serviço de internamento 

constituído pelo serviço de intervenção intensiva (SII), serviço de agudos (B, C e D3), unidade 

de internamento de longa duração (E4) e psicogeriatria (D4). Já o serviço de ambulatório inclui 

a unidade de consultas externas especializadas em psiquiatria, unidade de hospitalização 

parcial, unidade de reabilitação psicossocial e cuidados domiciliários. Este Hospital possui 

também outras unidades de consultas externas, nomeadamente a Unidade de Saúde Mental 

Comunitária Póvoa de Varzim/Vila do Conde e a Unidade Costa Cabral [1] [2] [3]. 

O Hospital é também reconhecido pelo tratamento por eletroconvulsivoterapia, sendo esta 

usada no tratamento de depressão e psicoses resistentes aos fármacos, situações de 

emergência psiquiátrica, depressão e psicose em grávidas, reações adversas à terapêutica 

medicamentosa, entre outros casos. A realização de eletroconvulsivoterapia está contraindicada 

em caso de patologias cardiovasculares ou pulmonares graves. É desejável a redução ou 

interrupção do maior número de medicamentos psicotrópicos que apresentem efeitos 

colinérgicos ou interfiram com o limiar convulsivante, para que seja diminuído o risco de delírio 

e haja minimização dos efeitos laterais cognitivos [4]. Ao longo do estágio, tivemos oportunidade 

de assistir a algumas sessões de tratamento. 

 

2. Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos 

Fazem parte dos Serviços Farmacêuticos (SF) três farmacêuticas, três técnicos de 

diagnóstico e terapêutica (TDT) e uma assistente técnica administrativa, estando a direção 

técnica a cargo da Drª. Isabel Grilo. 
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O horário de funcionamento dos SF é das 8h30-17h30, de segunda a sexta-feira. As suas 

instalações encontram-se divididas em diversas áreas: armazém, sala de Sistema de 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU), sala de reembalagem dos 

medicamentos, gabinete dos farmacêuticos, gabinete dos TDT, biblioteca e secretariado. 

Fazem parte dos SF do HML, os seguintes setores de atividade: aprovisionamento, 

distribuição e reembalagem de medicamentos, dispositivos médicos e produtos farmacêuticos, 

participação em comissões técnicas, Farmácia Clínica, Farmacovigilância, elaboração de 

protocolos terapêuticos, informação de medicamentos e ações de formação. Dos SF faz ainda 

parte um sistema informático de gestão integrada do circuito do medicamento, o Programa 

Informático de Gestão Hospitalar de Aprovisionamento e Farmácia (GHAF) [3].  

 

3. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos 
farmacêuticos 

O farmacêutico hospitalar tem um importante papel no que diz respeito à seleção, aquisição, 

gestão de stocks e armazenamento de produtos farmacêuticos. Deve-se, assim, assegurar a 

correta seleção e aquisição de produtos farmacêuticos, garantir que estes são armazenados de 

forma correta e que a rotação de stocks é feita adequadamente. Estes procedimentos são da 

responsabilidade da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), dos Serviços Farmacêuticos e 

do Serviço de Aprovisionamento [5]. 

 

3.1. Sistemas e critérios de aquisição 
A seleção de produtos farmacêuticos deve promover o uso racional do medicamento, sendo 

da competência da CFT selecionar os produtos farmacêuticos que constam no Formulário do 

Medicamento do Hospital de Magalhães Lemos (FMHML). Aquando da elaboração dos 

concursos, o farmacêutico deve fazer periodicamente previsões de consumo, que têm em conta 

as tendências de consumo, o consumo dos dois anos anteriores e a média mensal de consumo 

do ano atual. Neste estágio, foi-nos solicitada a realização de um estudo do consumo dos 

antipsicóticos injetáveis de longa duração que representam um maior investimento económico 

por parte dos SF (Anexo I). 

O concurso de aquisição é supervisionado pelo Serviço de Aprovisionamento, após a 

previsão de consumo. A seleção de fornecedores pelo farmacêutico deve ter em conta critérios 

de qualidade, por exemplo, adaptação à dose unitária e prevenção de erros com medicamentos 

LASA - look-alike, sound-alike (medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto 

semelhantes) e o preço.  

De forma a saber qual o momento ideal para realizar a próxima encomenda, é colocado um 

cartão (kanban) que separa o stock fisicamente, de acordo com o ponto de encomenda. Assim, 

sempre que o TDT retirar a embalagem com este cartão, coloca-o em local próprio para o 

farmacêutico saber que há necessidade de encomendar medicação. Uma das atividades 

desenvolvidas durante este estágio foi a reorganização do armazém pelo sistema kanban devido 
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à atualização dos níveis de stock e pontos de encomenda realizada no início do ano. Na Figura 

1 pode ser encontrado um exemplo de um dos kanbans.  

Todos os medicamentos prescritos que não constem do FMHML devem vir acompanhados 

de uma justificação clínica. A justificação é analisada pelo farmacêutico sendo depois remetida 

para a CFT. Durante o estágio, participámos na análise dos pedidos de medicamentos extra 

formulário; um exemplo pode ser observado no Anexo II. 

Do mesmo modo, a aquisição de produtos farmacêuticos estupefacientes e psicotrópicos 

deve ser feita pelo farmacêutico responsável ou legal substituto, autorizado pela Autoridade 

Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED). Assim, a requisição é 

efetuada por escrito, em documento próprio, assinada e autenticada pelo farmacêutico. Quando 

estes medicamentos chegam à farmácia, vêm novamente acompanhados pelo mesmo 

documento, o qual, desta vez, vem também autenticado pela distribuidora [5]. 

Caso seja necessário importar medicamentos, é preciso pedir AUE (Autorização de 

Utilização Especial). Pode ser necessário recorrer a procedimentos deste género quando um 

determinado medicamento é descontinuado ou não está disponível no mercado nacional e as 

alternativas são mais caras ou apresentam menor aceitabilidade por parte dos doentes, como 

acontece no caso dos medicamentos órfãos. 

 

 
Figura 1 - Exemplo de um kanban. 

 

3.2. Receção e conferência de produtos adquiridos 
Quando um produto farmacêutico é entregue nos SF do HML, é verificada a sua quantidade 

física e qualidade, prazos de validade e lotes e guia de entrada, de forma a garantir que os 

produtos recebidos correspondem aos produtos encomendados a nível de qualidade, quantidade 

e preço. Sempre que os produtos não correspondem aos que foram encomendados, quer por 

serem de má qualidade ou estarem em excesso/defeito, é feita a sua devolução/reclamação 

imediata ao fornecedor.  

Após a receção dos produtos farmacêuticos, a assistente técnica introduz no programa 

GHAF o número de guia de remessa, quantidade, validade, lote e valor de aquisição [5]; o Anexo 

III representa um exemplo de produtos farmacêuticos rececionados. 
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3.3. Armazenamento de produtos farmacêuticos 
Após a receção dos produtos farmacêuticos, deve-se proceder ao seu armazenamento de 

forma a garantir as condições necessárias, nomeadamente a nível de espaço, luz, temperatura, 

humidade e segurança. Para isso, procede-se à monitorização dos parâmetros de temperatura 

e humidade do armazém, não devendo estes ser superiores a 25ºC e 60% de humidade. O 

armazenamento no armazém ocorre por ordem alfabética de Denominação Comum 

Internacional (DCI), sendo que durante o estágio realizámos a renovação dos rótulos 

identificativos nas prateleiras. Para além disso, é feito tendo por base o princípio first-expire, first-

out, isto é, o produto farmacêutico com validade mais curta, por ser o primeiro a expirar, deve 

ser o primeiro a sair do armazém.  

Alguns produtos farmacêuticos requerem armazenamento especial, nomeadamente os 

inflamáveis (armazenados num local separado dotado de porta corta-fogo), estupefacientes 

(armazenados em local individualizado e com fechadura de segurança) e produtos que 

necessitam de refrigeração (armazenados no frigorífico com sistema automático de registo de 

temperatura devendo esta estar compreendida entre 2 e 8ºC). 

Na sala de SDIDDU, os medicamentos estão divididos em medicamentos pertencentes ao 

formulário e medicamentos extra-formulário, estando depois organizados por ordem alfabética 

de DCI. Nos Serviços Clínicos do HML, os produtos farmacêuticos encontram-se em armários 

fechados à chave e ordenados por ordem alfabética de DCI, estando também separados por 

formas farmacêuticas [5],[6]. 

 

3.4. Gestão de existências 
Para cada medicamento deve ser definido um ponto de encomenda, recorrendo a fórmulas 

matemáticas e seguindo critérios dependentes das condições logísticas do hospital. 

O ideal passa por reduzir ao mínimo o encargo financeiro e a ocupação de um espaço físico 

com o stock de segurança. Os SF devem ter stocks de segurança, devido ao tipo de cuidados 

que prestam, mas existem maneiras de os reduzir ao mínimo. Para tal, foi-nos introduzido 

teoricamente o método de análise ABC, através da Lei de Pareto. Considerando o número de 

artigos diferentes que compõem o stock e o valor do stock médio de cada artigo, observa-se que 

a maior parte do valor investido (cerca de 80%) se concentra num pequeno número de artigos 

chave armazenados (cerca de 20%). No HML são os antipsicóticos injetáveis de longa duração 

de ação risperidona e paliperidona que representam o top de consumos. Os stocks são assim 

divididos em três categorias (A, B e C) consoante as somas investidas em cada conjunto de 

artigos (A – 80%, B – 15%, C – 5%). Esta divisão permite que o farmacêutico preste maior 

atenção aos artigos de classe A, no que respeita à política de compras e à gestão dos stocks 

propriamente dita, estabelecendo-se assim um sistema de vigilância essencial à gestão dos 

mesmos. Para os artigos desta classe, deve proceder-se trimestralmente à identificação do seu 

histórico de consumo, análise do valor em existências, comparação com os níveis verificados em 

períodos análogos, análise das perdas de existências e revisão dos pontos de encomenda. 
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Os artigos de classe A seguem essencialmente o sistema just in time, quando são solicitadas 

pequenas quantidades de artigos imediatamente antes de serem necessárias. 

Outro parâmetro a ter em conta na gestão de stocks é o controlo do prazo de validade dos 

produtos farmacêuticos. Durante o estágio, tivemos oportunidade de identificar quais os produtos 

farmacêuticos com validade a expirar nos três meses seguintes, sendo esta atividade feita 

mensalmente de modo a haver possibilidade de solicitar a sua substituição ao fornecedor. 

 

4. Validação de prescrições médicas 
Uma das funções do farmacêutico que o tornam tão indispensável no âmbito hospitalar é a 

validação da prescrição médica. As prescrições médicas são feitas por via eletrónica e estão 

sempre associadas a um doente, perfeitamente identificado pelo seu nome e número de 

processo interno. No sistema informático GHAF, o farmacêutico tem acesso às prescrições 

diárias e procede à sua interpretação e análise. Este processo implica que seja verificada a 

substância ativa, dose, via de administração, posologia bem como se o medicamento prescrito 

se encontra restrito a algum procedimento interno de suspensão ao fim de certo tempo de 

administração (por exemplo, antibióticos ou anti-inflamatórios não esteroides). Já que, durante 

este processo, o farmacêutico tem acesso a todo o perfil farmacoterapêutico do doente é possível 

que se verifique se existem interações entre os medicamentos prescritos ao mesmo. Deste 

modo, é dever e função do farmacêutico notificar o médico sempre que deteta algum problema 

na prescrição, como dose não adequada à situação, presença de interações medicamentosas, 

existência de alternativa terapêutica mais benéfica para a circunstância em causa, manutenção 

de medicamento em caso em que se deveria proceder à sua suspensão, prescrição de 

medicamento não disponível no FMHML, etc. Esta notificação materializa-se pela introdução de 

um alerta no processo do doente a que o médico terá acesso quando o abrir. Por vezes, para 

agilizar o processo, o farmacêutico contacta o médico diretamente quer por via telefónica quer 

pessoalmente. 

 Uma situação que pode ocorrer em contexto de análise das prescrições é a presença de 

indicações off label de um medicamento. Estas surgem sempre que um medicamento é prescrito 

de forma não prevista no seu RCM, como por exemplo quando é prescrita uma dose acima da 

recomendada. Para tal, o médico deve fundamentar devidamente a sua prescrição, que tem de 

ser aprovada pela CFT, responsabilizando-se pelo uso off label do medicamento. Para além 

disto, é aconselhável a existência de um consentimento informado por parte do doente ou tutor 

responsável, caso este não se encontre apto para o fazer. 

 Existem alguns casos de fármacos que, por implicarem elevados custos e por estarem 

associados a efeitos secundários preocupantes, estão sujeitos a uma justificação especial de 

prescrição, solicitada pelos SF do HML. É o caso do palmitato de paliperidona injetável cuja 

prescrição requer o preenchimento de um guia de consciencialização clínica e justificação 

terapêutica, como se vê no Anexo IV. 
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5. Sistemas de distribuição de medicamentos 

Os sistemas de distribuição de medicamentos podem ser divididos em dois grupos: o sistema 

de distribuição individual diária em dose unitária (SDIDDU) e a distribuição clássica. Esta última 

pode ainda subdividida em três grupos tal como demonstrado na Figura 2.  

 

 
Figura 2 - Representação esquemática dos vários sistemas de distribuição de medicamentos e respetiva composição. 

 

5.1. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 
A dose unitária pode ser definida como a dose de medicamento que não necessita de mais 

manipulações para ser administrada aos doentes. O SDIDDU é um sistema que, como o próprio 

nome indica, permite que seja fornecido o medicamento certo, na hora certa e ao paciente certo, 

evitando muitos erros de troca de medicação. A implementação deste sistema nos hospitais 

trouxe várias vantagens nomeadamente a redução de erros, já que vários profissionais de saúde 

revêm a prescrição do doente, aumentando-se assim a segurança no circuito do medicamento. 

Para além disto, ao entregar esta tarefa aos SF está-se a libertar outros profissionais de saúde 

de tarefas relacionadas com a gestão dos medicamentos, para que estes possam dedicar mais 

tempo aos cuidados dos doentes. É também possível um melhor conhecimento do perfil 

farmacoterapêutico dos doentes, uma melhor racionalização da terapêutica e uma redução do 
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risco de interações. Por último, este sistema evita que exista um stock de medicamentos elevado 

nas enfermarias, o que estaria associado a um maior desperdício económico pois as validades 

são mais facilmente ultrapassadas e o controlo do stock é mais complicado.  
A receção das prescrições médicas nos serviços de internamento é efetuada até às 13h30. 

Após impressão das listagens do perfil farmacoterapêutico dos doentes, os TDT preparam os 

módulos de dose unitária por toma e para 24 horas de 2ª a 5ª ou para 72 horas de 6ª feira a 

domingo. Nesses módulos, cada gaveta corresponde a um doente e a medicação é dividida 

consoante a hora da toma, sendo o esquema adotado o seguinte: 9h (pequeno-almoço), 13h 

(almoço), 19h (jantar) e 21h (deitar). Aquando dessa preparação, é também registada a 

medicação devolvida, que será revertida posteriormente. Os módulos de dose unitária são 

transportados para os serviços clínicos pelo serviço de transporte interno, sendo que este ocorre 

a partir das 14h. O enfermeiro deve confirmar os módulos de dose unitária com base na 

terapêutica prescrita do Serviço Clínico e, sempre que detetar uma não conformidade, deve 

informar os Serviços Farmacêuticos, devendo estas reclamações ser feitas até às 16h30 [3]. 

Este sistema é aplicado a todos os serviços com exceção do Serviço de Reabilitação 

Psicossocial e das Unidades de Consultas Externas Póvoa de Varzim/Vila do Conde e Costa 

Cabral, nos quais os doentes levam para casa a medicação para uma semana ficando 

responsáveis pela sua toma, proporcionando-lhes maior autonomia e autocontrolo da doença. 

 

 
Figura 3 - Representação esquemática do Circuito de Distribuição do Medicamento pelo Sistema de Distribuição 

Individual Diária em Dose Unitária. 
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5.2. Distribuição clássica 
Este sistema de distribuição é o utilizado nos serviços clínicos quando não é possível praticar 

o SDIDDU, sendo o seu stock reposto mediante a requisição do Enfermeiro Responsável. Este 

stock é igualmente controlado por enfermeiros que retiram do mesmo os artigos necessários 

para administrar aos doentes. 

A distribuição clássica inclui a distribuição tradicional propriamente dita, a reposição de 

stocks por níveis e a distribuição tradicional personalizada. 

 

5.2.1. Reposição de stocks por níveis 
Na distribuição tradicional de medicamentos deve ser tido em conta este sistema de 

reposição. Este caracteriza-se pela existência de um stock fixo em quantidade e qualidade, 

estabelecido para cada serviço que deve ser realizado em conjunto pelo Diretor do Serviço, o 

Enfermeiro Chefe e o Farmacêutico. São os SF que se responsabilizam por verificar 

periodicamente estes stocks, mantendo os níveis de existências. Durante o estágio, tivemos a 

oportunidade de participar numa auditoria interna ao armazém avançado (AA) do Serviço de 

Psicogeriatria (Anexo V). 

Em cada Serviço Clínico existem armazéns avançados, isto é, armazéns com níveis de 

stocks definidos com base nos consumos de cada serviço. Dos AA fazem parte: 

 

• Stock de urgência - Cada serviço tem um armário de medicação urgente, estando 

adaptado às necessidades do mesmo. O farmacêutico responsável por esse serviço 

deve fazer uma revisão da sua composição pelo menos uma vez por ano, em 

colaboração com o enfermeiro e diretor responsáveis do serviço. O consumo da 

medicação do armário de urgência deve estar sempre associado ao respetivo doente. O 

stock de urgência deve ser reposto diariamente com a saída dos módulos para os 

serviços. 

 

• Multidoses - Em cada serviço está presente um armário de multidoses pois, tal como o 

nome indica, são produtos cujo fornecimento não pode ser feito em unidose. Estes 

produtos seguem procedimentos semelhantes aos usados para o stock de urgência, 

sendo estabelecido um stock máximo para cada serviço tendo em conta as suas 

necessidades. Sempre que é necessário retirar algum produto, o enfermeiro deve 

registar o seu consumo, não sendo neste caso preciso associar a um doente. O stock é 

reposto uma vez por semana, às quintas-feiras com a saída dos módulos de dose 

unitária. 

 

• Saco de emergência - Também neste caso é estabelecido um stock fixo atendendo às 

características de cada serviço. Sempre que é necessário retirar um produto do stock, o 

enfermeiro deve registar o seu consumo no AA e fazer a associação ao doente. O 

enfermeiro deve de seguida telefonar para os SF a avisar que foi feito um consumo neste 
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armazém de modo a que o stock seja reposto imediatamente. Este saco encontra-se 

selado com lacre pelo que a sua abertura para utilização é facilmente evidenciada. 

Procedeu-se à verificação do material contido no saco, de acordo com o inventário 

(Anexo VI). 

 

Durante o período de estágio participámos na reposição dos AA, nomeadamente no stock 

de urgência (Anexo VII) e multidoses (Anexo VIII).  

 

5.2.2. Distribuição tradicional personalizada 
Este tipo de distribuição é utilizada nos serviços clínicos que não permitem uma distribuição 

individual por dose unitária e para medicamentos sujeitos a controlo especial devido ao seu custo 

elevado ou às condições de armazenagem, como acontece para as consultas externas com as 

soluções injetáveis risperidona e paliperidona. A requisição tem que conter a identificação do 

doente, o número do processo, designação do medicamento por DCI, dose e posologia. A 

reposição de stocks é feita de acordo com a periodicidade acordada com o enfermeiro chefe.  

 

5.2.3. Medicamentos sujeitos a controlo especial 
Devem estar sujeitos a um circuito de distribuição especial os seguintes grupos de 

medicamentos: psicotrópicos e estupefacientes, hemoderivados, citotóxicos e medicamentos em 

ensaios clínicos. Neste estágio, apenas tivemos a possibilidade de contactar com o circuito dos 

psicotrópicos e estupefacientes.  

 
5.2.3.1. Psicotrópicos e estupefacientes 
Estes fármacos estão sujeitos a um controlo mais rigoroso dado o seu potencial uso 

abusivo, sendo obrigatório o preenchimento de uma folha onde se discrimina o medicamento, a 

quantidade fornecida, médico prescritor, farmacêutico responsável e enfermeiro que recebeu a 

medicação e que a administrou. No estágio observámos a realização deste procedimento de 

dispensa de medicamentos sujeitos a legislação especial.  

 
5.2.3.2. Anti-infecciosos 
Apesar de não estarem restritos a legislação especial, os medicamentos anti-infeciosos 

estão sujeitos a um controlo mais rigoroso da sua utilização. Dada a sua importância quer a nível 

económico quer a nível de saúde pública, o seu uso racional é prioridade no âmbito hospitalar 

com o objetivo de controlar o desenvolvimento de estirpes resistentes aos antimicrobianos, 

processo que é acompanhado pelo Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (GPCIRA). 

Assim, o GPCIRA elaborou um formulário de preenchimento obrigatório pelo médico, 

aquando da prescrição de um antibiótico, onde constam informações como o diagnóstico, o tipo 

de prescrição (primária, continuação ou alteração), o tipo de terapêutica (empírica - 72h ou 

documentada - 7 dias), o local da infeção, qual o agente isolado, presença de patologias renais, 
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hepáticas ou imunossupressão, alergia a β-lactâmicos, entre outros, tal como se apresenta no 

Anexo IX. 

 

5.2.3.3. Gases medicinais 
Segundo o Manual de Gases Medicinais da Ordem dos Farmacêuticos, os gases 

medicinais definem-se como “gases ou misturas de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar 

em contacto direto com o organismo humano e que desenvolvem uma atividade em 

conformidade com a de um medicamento, designadamente pelos seus usos em terapias de 

inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou 

células destinadas a transplantes, sempre que em contacto com estes”. 

A responsabilidade do farmacêutico hospitalar nesta área envolve procedimentos de 

seleção, aquisição, gestão de stocks, receção, armazenamento, distribuição, controlo e gestão 

do risco associado, garantindo-se assim a qualidade e segurança dos gases medicinais em todas 

as fases do circuito hospitalar até ao doente [7]. 

No HML, o armazenamento de gases medicinais - oxigénio (O2) e ar medicinal (N2+O2) - 

ocorre nos serviços de Psicogeriatria, Cuidados Especiais (Eletroconvulsivoterapia) e SII, sendo 

estes protegidos por porta corta-fogo. Nos outros serviços, a necessidade de oxigénio é menor, 

daí que apenas tenham um pequeno cilindro em stock. 

 

6. Produção e controlo de medicamentos 

Os medicamentos devem ser dispensados, sempre que possível, na embalagem fornecida 

pela indústria farmacêutica. Quando essa embalagem não está adaptada para a dose unitária 

por ser multidose (por exemplo, cápsulas num frasco), quando os blisters não estão adaptados 

para a dose unitária ou quando é necessário fracionar comprimidos para obter uma determinada 

dose, deve proceder-se ao seu reacondicionamento.  

O reacondicionamento deve permitir que seja fornecido ao doente o medicamento na dose 

certa para uma dada toma sem que seja necessária manipulação adicional antes da sua 

administração. No HML executam-se dois métodos de reacondicionamento: reetiquetagem e 

reembalagem. 

 
6.1. Reacondicionamento de medicamentos por reembalagem e 

reetiquetagem 
Na reetiquetagem é mantida a embalagem primária do medicamento, fazendo-se a 

identificação de cada unidade por meio de etiquetas autoadesivas onde consta informação sobre 

o medicamento: DCI, dose e prazo de validade, tal como se apresenta na Figura 4. Deveria ainda 

ser apresentado o lote, o que ainda não se verifica em todos os medicamentos reetiquetados no 

HML. Sempre que possível deve recorrer-se à reetiquetagem por não implicar a remoção do 

medicamento da sua embalagem primária. No entanto, nos casos em que tal não é possível, 

como é o que ocorre quando a embalagem é multidose, tem de se proceder à reembalagem. 
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Figura 4 - Exemplo de reetiquetagem de um medicamento. 

 

A reembalagem é considerada um ato de manipulação de uma especialidade farmacêutica 

pelo que, durante esta operação, devem ser seguidas as boas práticas de fabrico, cumprindo o 

Guia de Produção para Reembalagem de Medicamentos do HML. A quantidade de 

medicamentos reembalados é feita consoante o consumo mensal previsto. Esta operação é 

realizada por um TDT numa sala designada para o efeito, havendo a supervisão do farmacêutico, 

nomeadamente aquando da introdução dos dados no sistema informático e no final do processo. 

É utilizada uma máquina de reembalagem (ver Figura 8) que utiliza um sistema informático, o 

qual possibilita a programação de cada operação (ver Figura 6, Figura 7 e Figura 9). No início de 

cada procedimento, o local de trabalho, assim como a máquina, devem ser desinfetados com 

álcool a 70º e o operador deve usar luvas, bata e máscara. Só é permitida a reembalagem de 

um medicamento de cada vez e o processo deve ser feito sem interrupções. 
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Figura 5 - Tabela para registo manual de 

reembalamentos. 

 
Figura 6 – Programa utilizado para a reembalagem. 

 

 
Figura 7 - Janela para preenchimento dos dados a 

constar do rótulo do medicamento reembalado. 

 

 
Figura 8 - Máquina de reembalagem. 

 
Figura 9 - Janela para impressão de relatório após 

reembalagem. 

 
Figura 10 – Exemplo de medicamento reembalado. 

 

 

 

No final do processo, devem ser removidos do local todos os medicamentos reembalados, 

medicamentos inutilizados e rótulos não utilizados. De cada vez que um medicamento é 

reembalado, é-lhe atribuído um lote interno e tem de se proceder ao cálculo do prazo de validade, 

sendo-lhe atribuído um prazo arbitrário, normalmente 25% do prazo de validade excedente até 

um máximo de 6 meses. Estes dados devem estar indicados no rótulo de cada medicamento 
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reembalado, assim como a DCI e dose. Cada reembalagem implica o registo da substância ativa, 

dose, data, lote interno e perdas numa folha de registo manual mensal (Figura 5) [6]. 

Durante o estágio, tivemos a oportunidade de proceder à reembalagem de alguns fármacos, 

estando um relatório final no Anexo X. 

 

7. Atividades de Farmácia Clínica 

A farmácia clínica é considerada uma intervenção farmacêutica baseada no doente e na 

melhor maneira de lhe dispensar os cuidados farmacêuticos com os menores riscos possíveis. 
Para isso, o farmacêutico hospitalar tem de fazer parte da equipa clínica, acompanhando 

diretamente o doente. Assim, e como profissional de saúde, o farmacêutico deve ajudar os 

doentes a obter o máximo benefício com o uso dos medicamentos, evitando falhas no processo 

de uso. No âmbito hospitalar, os cuidados farmacêuticos podem possibilitar a eliminação de 

farmacoterapia desnecessária, aumentar a efetividade dos tratamentos, minimizar as reações 

adversas, reduzir os custos com hospitalizações e melhorar a adesão à terapêutica [3] [8]. 
No HML, o farmacêutico é responsável pela implementação de práticas seguras em relação 

aos medicamentos de alerta máximo. Medicamentos de alerta máximo ou alto risco são aqueles 

com um risco aumentado de provocar danos aos doentes como consequência de erros no seu 

processo de utilização. Estes erros podem não ser os mais frequentes mas são os mais graves, 

podendo conduzir a lesões permanentes ou até à morte do doente. De forma a minimizar os 

erros com estes medicamentos, estes estão identificados e são etiquetados, armazenados, 

prescritos, distribuídos e administrados de forma diferente. Procede-se também à redução do 

número de apresentações e doses disponíveis no FMHML e usam-se alertas eletrónicos para 

que a identificação destes medicamentos seja feita nas prescrições médicas, registos de 

enfermagem e mapas de preparação de medicação. O armazenamento destes medicamentos 

ocorre nos SF do HML e a sua disponibilidade aos Serviços Clínicos só ocorre quando for 

imprescindível. Uma lista destes medicamentos de alerta máximo discrimina-se no Anexo XI. 

Também para melhorar a segurança do doente, o farmacêutico hospitalar deve prevenir 

erros com medicamentos LASA. Estes medicamentos são uma frequente causa de efeitos 

adversos relacionados com a medicação devido à troca de medicamentos. Estes erros podem 

ocorrer em qualquer etapa do circuito hospitalar do medicamento, desde a prescrição até à 

administração. Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS), a inserção de letras maiúsculas no 

meio das denominações semelhantes funciona como um alerta eficaz para aumentar a prática 

segura. Assim, no HML é elaborada uma lista de medicamentos LASA e são definidas estratégias 

no armazenamento nos SF e Serviços Clínicos, nomeadamente a sinalização com cores, negrito 

ou grafismo diferente. 

Outras atividades orientadas para o doente que podem ser promovidas pelo farmacêutico 

são o seguimento farmacoterapêutico, a reconciliação terapêutica, a promoção do uso racional 

do medicamento e a farmacovigilância. 
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7.1. Comissões técnicas do Hospital de Magalhães Lemos 
No HML existem cinco comissões técnicas em que o farmacêutico se faz representar: a 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Ética para a Saúde (CES), o Grupo 

de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos (GPCIRA), o Núcleo de Auditoria da Qualidade e o Gabinete de Gestão da 

Qualidade. 

A CFT do HML desenvolve um trabalho que incrementa a acessibilidade e a utilização 

adequada e segura dos medicamentos em articulação e cooperação com os prescritores. Tem 

como principais funções a decisão de que medicamentos devem constar no FMHML e a 

elaboração de protocolos e recomendações acerca do correto uso do medicamento. A comissão 

é constituída por quatro membros: dois farmacêuticos e dois médicos [9]. 

A CES do HML é constituída por sete membros, designadamente médicos, enfermeiros, 

psicólogos e profissionais de outras áreas, incluindo um farmacêutico. Zela pela observância de 

padrões éticos, nomeadamente o respeito pelos direitos e dignidade dos doentes, especialmente 

no que refere à confidencialidade e nos cuidados prestados ao mesmo durante o seu tratamento 

[10]. 

O GPCIRA do HML colabora diretamente com a Direção Geral de Saúde e é constituído por 

um médico de medicina interna, um psiquiatra, um farmacêutico e um enfermeiro. Os objetivos 

gerais deste programa prioritário passam pela redução da taxa de infeção associada aos 

cuidados de saúde, pela promoção do uso correto de antimicrobianos e pela diminuição da 

resistência aos mesmos [11].  

O Núcleo de Auditoria da Qualidade elabora um plano anual que inclui todas as áreas 

temáticas a ser auditadas [12]. 

Os farmacêuticos do HML fazem-se ainda representar no Grupo de Gestão de Qualidade, o 

qual está encarregue do sistema de acreditação do HML e da gestão integrada do sistema de 

gestão da qualidade [1]. 

 

7.2. Farmacovigilância 
O INFARMED é a entidade responsável pelo acompanhamento e aplicação do Sistema 

Nacional de Farmacovigilância (SNF), tendo este sido criado em 1992. Os profissionais de saúde 

do HML, incluindo os farmacêuticos hospitalares, têm a obrigação de reportar à Unidade de 

Farmacovigilância do Norte as reações adversas que possam ocorrer com o uso de 

medicamentos. Deve, assim, haver um registo adequado de qualquer reação adversa grave ou 

não esperada a um medicamento e as notificações devem ser enviadas de forma imediata para 

o SNF [3]. 

Atualmente no HML é feito um estudo no âmbito da farmacovigilância em relação à 

olanzapina pois alguns médicos referiram que o medicamento genérico dispensado pelos SF, 

adquirido de acordo com a legislação em vigor, não está a ter a eficácia terapêutica esperada. 

Assim, neste momento está a ser reunida informação sobre este medicamento. Tratando-se de 

um medicamento cuja eficácia só pode ser avaliada após um longo período de tempo, vários 
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médicos de um serviço clínico do HML e uma farmacêutica dos SF estão responsáveis por 

verificar o efeito terapêutico e número de lote do medicamento. Se no final houver realmente 

suspeita de falta de eficácia, esta será reportada à Unidade de Farmacovigilância do Norte.  

 

7.3. Farmacocinética Clínica 
A farmacocinética tem como objetivo estabelecer uma terapêutica individualizada, 

controlando os níveis séricos do fármaco e garantindo que estes se encontram dentro da janela 

terapêutica. A monitorização das concentrações séricas é, assim, bastante vantajosa pois 

permite administrar a dose certa sem o perigo de subdosagem ou sobredosagem [3]. 

No HML é frequente realizar-se o pedido de doseamento do lítio, valproatos e carbamazepina 

contudo estes ocorrem noutro hospital e sem conhecimento dos resultados por parte dos SF, o 

que não permite fazer ajuste de doses individualizadas. No laboratório de análises clínicas do 

HML apenas se faz a pesquisa de drogas de abuso. 

 

7.4. O Farmacêutico como integrante de equipas multidisciplinares 
O farmacêutico deve colaborar com outros profissionais de saúde de modo a melhorar a 

qualidade dos cuidados de saúde prestados ao doente. Durante o estágio, e no decorrer de um 

pedido por parte de uma médica psiquiatra, realizámos um trabalho de pesquisa sobre as 

interações do palmitato de paliperidona injetável, um antipsicótico usado no tratamento da 

esquizofrenia (Anexo XII). Foram encontradas inúmeras substâncias que apresentam interação 

com a paliperidona, sendo que muitas das interações encontradas eram interações graves com 

fármacos frequentemente prescritos no HML, como a loperamida. Devido a isso, surgiram 

também preocupações acerca da utilização da loperamida como obstipante pelos doentes do 

HML, razão pela qual procedemos à pesquisa sobre as suas interações (Anexo XIII). 

 
7.5. Seguimento farmacoterapêutico 
De forma a detetar problemas relacionados com os medicamentos e de forma a prevenir 

resultados negativos associados à medicação, procedemos à análise de casos clínicos e 

respetiva farmacoterapia de doentes do HML (Anexo XIV, Anexo XV e Anexo XVI). Para cada 

caso foi tida em conta a história clínica do doente e para cada medicamento foi averiguada a sua 

necessidade, efetividade e segurança. Tendo noção de que o farmacêutico não é responsável 

por diagnosticar doenças e que não deve alterar posologias prescritas, a não ser que tal esteja 

previsto num protocolo terapêutico, no final de cada caso clínico foram apenas documentadas 

as conclusões obtidas. 

 
7.6. Reconciliação Terapêutica 
A reconciliação de medicamentos na admissão dos doentes é da responsabilidade de 

médicos, enfermeiros, farmacêuticos e TDT. O objetivo é assegurar que os medicamentos 

prescritos no momento da admissão do doente são aqueles que o doente estava a tomar antes 
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da mesma. Assim, compara-se a farmacoterapia pré-hospitalar com a prescrição hospitalar, o 

que pode levar à deteção de erros de medicação. Estas diferenças entre a medicação são 

classificadas como discrepâncias e podem dever-se a diferentes doses, frequências ou vias de 

administração ou até à omissão ou duplicação do medicamento. As discrepâncias podem ser 

intencionais ou não intencionais, sendo que as intencionais devem ser documentadas e as não 

intencionais são as que requerem intervenção do farmacêutico. 

Podem definir-se três fases da reconciliação terapêutica: 

• Recolha e registo de informação relativa à medicação do doente - devem ser 

consideradas as prescrições médicas, embalagens trazidas ao hospital e informações 

obtidas junto do doente, família/cuidadores, médico de família ou farmacêutico 

comunitário (ver Anexo XVII). 

• Comparação da medicação prescrita na admissão com a medicação pré-hospitalar - 

deve ser feita dentro de 24 a 72 horas após admissão do doente. 

• Identificação, registo e comunicação das discrepâncias encontradas - o farmacêutico é 

responsável por registar a informação e sugerir alterações ao regime farmacoterapêutico 

[13]. 

 

7.7. Outros trabalhos desenvolvidos durante o estágio 
Durante o estágio observámos que a crescente complexidade e número de novos 

medicamentos justifica a necessidade de transmissão de informação científica sobre 

medicamentos a outros profissionais de saúde. Deste modo, efetuámos uma revisão e 

subsequente elaboração de uma tabela em que se listam os principais centros de informação de 

medicamentos e respetivos contactos (Anexo XVIII). 

Tivemos também oportunidade de reunir informação acerca das diferenças entre três 

espessantes existentes no mercado: Resource® Espessante, Resource® Espessante Clear e 

Nutilis Powder® (Anexo XIX). Esta pesquisa surgiu da necessidade de averiguar qual a opção 

mais segura para ser utilizada no tratamento dos doentes do HML com disfagia orofaríngea. 

Por fim, assistimos a uma reunião formativa promovida pela equipa de prevenção da 

violência em adultos do HML direcionada aos profissionais de saúde com o tema “Casas de 

família e urgências psiquiátricas violentas – Fluxogramas de comunicação e intervenção” (Anexo 

XX). 
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8. Sistema de Garantia da Qualidade 

Em saúde, define-se qualidade como o conjunto de propriedades e qualidades de um serviço 

de saúde que confere a capacidade de satisfazer adequadamente as necessidades dos doentes. 

Um sistema de garantia da qualidade tem por base a existência de procedimentos 

padronizados. Estes devem ser escritos e regularmente revistos e atualizados, devendo indicar 

o que se faz e como se faz em relação a todas as atividades. Para além disso, é importante 

considerar a gestão do risco, ou seja, devem ser implementados planos para proteger as 

estruturas e as pessoas. Os Sistemas de Gestão de Qualidade promovem a validação destes 

procedimentos, promovendo a melhoria contínua da qualidade [3]. 

Existem vários sistemas de Gestão da Qualidade. O HML encontra-se acreditado e 

certificado pela Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS), uma entidade acreditadora 

britânica que supervisiona e acredita unidades de cuidados de saúde em todo o mundo. O 

processo de acreditação envolve a realização de auditorias externas por parte de um grupo de 

auditores com conhecimentos a nível hospitalar [1] [14]. 

Para além das auditorias externas, são também feitas auditorias internas, sendo 

estabelecido um plano anual de auditorias da qualidade pelo Núcleo de Auditoria da Qualidade. 

O HML promove também auditorias no âmbito da DGS, nas quais, com base em orientações e 

normas da mesma, avalia várias áreas como a transferência de informação nas transições de 

cuidados, identificação inequívoca do doente, prevenção de úlceras de pressão e prevenção de 

quedas [12]. 

Nos SF, as auditorias incidem sobre os métodos de trabalho e a sua concordância com os 

procedimentos documentados, nomeadamente a nível da rotação de stocks, dispensa e 

administração, eliminação e prescrição. Os resultados da auditoria devem ser reportados e 

devem ser utilizados para corrigir situações ou reformular os procedimentos, sempre com o 

objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

No âmbito de uma auditoria a hábitos de prescrição terapêutica sobre interações 

medicamentosas ficou demonstrado que estas são muito prevalentes, sendo que cerca de 10% 

foram consideradas graves. Também aqui ficou demonstrada a importância do farmacêutico 

hospitalar, devendo este zelar pela segurança do doente polimedicado, evitando a morbilidade 

e mortalidade iatrogénica. 
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Conclusão 
O estágio realizado nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Magalhães Lemos 

possibilitou o estabelecimento de um contacto muito próximo com a realidade da Farmácia 

Hospitalar em Portugal. 

Dada a natureza do hospital, foi possível adquirir vários conhecimentos acerca da área da 

psiquiatria, nomeadamente a nível da terapêutica medicamentosa e do seu circuito, o que se 

traduziu numa experiência única. Apesar de não termos tido possibilidade de contactar com 

algumas valências existentes noutros hospitais, acabamos este estágio com a certeza de que foi 

bastante enriquecedor para nós enquanto futuras farmacêuticas, a nível do desenvolvimento de 

competências profissionais e pessoais. 

Ficou bastante claro para nós que o farmacêutico tem uma grande importância no âmbito 

hospitalar, sendo essencial o seu papel na ajuda da melhoria do estado de saúde dos doentes 

nomeadamente na prevenção de erros associados à medicação, garantia de um plano 

farmacoterapêutico adequado a cada doente e promoção da farmacovigilância. A sua integração 

em equipas multidisciplinares promove uma abordagem mais abrangente e sustentada do estado 

de saúde do doente e sua manutenção. Para além disso, o farmacêutico assume-se como um 

profissional indispensável na área da farmacoeconomia, particularmente pela promoção da 

racionalização da terapêutica, aquisição de produtos farmacêuticos e gestão de stocks. 

De seguida apresentamos uma tabela que resume todas as atividades desenvolvidas ao 

longo deste estágio. 
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Atividades desenvolvidas durante o Estágio Curricular - síntese 

 

Seleção, aquisição e 
armazenamento de 

produtos 
farmacêuticos 

ü Análise dos consumos de antipsicóticos injetáveis no ano de 

2016 

ü Reorganização do armazém pelo sistema kanban 

ü Análise de pedidos de medicamentos extra-formulário 

ü Receção e conferência dos produtos farmacêuticos 

adquiridos 

ü Armazenamento de produtos farmacêuticos 

ü Verificação dos prazos de validade 

Validação de 
prescrições médicas 

ü Observação e realização de validações de prescrições 

médicas 

Distribuição de 
medicamentos 

ü Preparação dos módulos de distribuição individual diária em 

dose unitária 

ü Reposição do stock dos armazéns avançados 

ü Observação do procedimento de dispensa de psicotrópicos e 

estupefacientes 

ü Observação dos locais de armazenamento dos gases 

medicinais 

Produção e controlo de 
medicamentos 

ü Reacondicionamento de medicamentos por reembalagem e 

reetiquetagem 

Farmácia Clínica 

ü Pesquisa sobre as interações da paliperidona injetável 

ü Pesquisa sobre as interações da loperamida 

ü Análise e resolução de casos clínicos - polimedicação, 

psicose esquizofrénica e intoxicação por metais pesados 

ü Pesquisa e listagem dos centros de informação de 

medicamentos 

ü Pesquisa das diferenças entre três espessantes 

comercializados 

Sistema de Garantia da 
Qualidade 

ü Participação em auditorias internas ao stock dos serviços 

(Psicogeriatria, C3 e C4) 

Eletroconvulsivoterapia ü Observação de dez sessões de tratamento 
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Anexo I – Gráficos representativos dos consumos mensais e trimestrais de antipsicóticos injetáveis de ação 
prolongada no HML. 

(*) – previsão de consumo para o primeiro trimestre de 2017 (nº de unidades em janeiro de 2017x3) 
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Anexo II - Exemplo de uma justificação da prescrição de um medicamento extra-formulário. 
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Anexo III - Guia de entrada de produtos farmacêuticos no Hospital Magalhães Lemos. 
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Anexo IV - Justificação da prescrição de palmitato de paliperidona (Xeplionâ). 
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Anexo V - Lista de verificação de medicação no serviço de Psicogeriatria. 
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Anexo VI - Inventário/Verificação dos produtos farmacêuticos no Saco de emergência. 
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Anexo VII - Lista para reposição do stock de urgência do armazém avançado do Serviço B3. 
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Anexo VIII - Lista para reposição de stock de multidoses do armazém avançado do Serviço de Reabilitação. 
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Anexo IX – Exemplo de uma justificação clínica preenchida da prescrição de antibióticos. 
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Anexo X - Relatório de medicamento reembalado. 
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Anexo XI - Lista de medicamentos de alerta máximo. 
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Anexo XII - Projeto: Interações do palmitato de paliperidona. 
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Anexo XIII - Projeto: Interações da loperamida. 
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Anexo XIV - Caso Clínico 1: Polimedicação. 
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Anexo XV - Caso Clínico 2: Psicose. 
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Anexo XVI - Caso Clínico 3: Toxicidade por metais pesados. 
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Anexo XVII - Recolha de dados para reconciliação terapêutica. 
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Anexo XVIII - Projeto: Lista de Serviços de Informação de Medicamentos. 
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Anexo XIX - Projeto: Comparação de espessantes contendo amido de milho modificado e/ou goma xantana. 
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Anexo XX - Programa da formação frequentada no âmbito do tema "Casas de Família e Urgências Psiquiátricas Violentas" 
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