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Resumo 
 

 O estágio curricular realizado na Farmácia do Sameiro, significa o colocar em 

prática dos conhecimentos teóricos adquiridos nestes cinco anos curriculares, sendo o 

primeiro contacto com a realidade profissional. Visa a interação com os utentes e toda 

a gestão que está incorporada numa farmácia. Foram seis meses de conhecimento e 

de constante aprendizagem.  

 O presente relatório está dividido em duas partes. Uma primeira onde descrevo 

a Farmácia do Sameiro e as competências adquiridas. A segunda parte, onde 

desenvolvi temáticas que me proporcionaram um maior conhecimento para um melhor 

aconselhamento farmacêutico.  

 No primeiro tema desenvolvido relatei a Vitamina D, uma vez que se trata de um 

tema muito atual e em constante crescimento. Dado os utentes não perceberem a 

importância desta vitamina para a saúde e a manutenção dos seus níveis normais, 

realizei um panfleto para os ajudar nessa compreensão.   

 O segundo tema que desenvolvi foi a Acne, uma vez que apresentava algumas 

dificuldades no aconselhamento. Assim, foi possível aprofundar os meus 

conhecimentos sobre o tema e, assim esclarecer as dúvidas dos utentes.  Nesse 

sentido, tive oportunidade de realizar uma Palestra na Junta de Freguesia, mais dirigida 

aos jovens, uma vez que são eles que mais sofrem com este problema na adolescência, 

conseguindo assim desmistificar e esclarecer os conceitos desta patologia.   

 Assim, todas as atividades realizadas na farmácia do Sameiro, ajudaram-me a 

crescer enquanto pessoa e profissional de saúde.   
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PARTE I 

1) Introdução 

O estágio em Farmácia Comunitária tem como principais objetivos a 

consciencialização do papel do farmacêutico e o contato com todas as atividades que o 

constituem. Posto isto, ao longo dos seis meses de estágio, desempenhei todas as 

tarefas necessárias ao bom funcionamento de uma farmácia, decorrendo do seguinte 

modo (Tabela 1): 

Tabela 1 - Cronograma das Atividades Realizadas em Estágio 

 Janeiro Fevereiro Março  Abril  Maio Junho Julho 

Integração na equipa 

técnica; 

Adaptação ao espaço de 

trabalho. 

       

Receção, conferência e 

armazenamento de 

produtos. 
       

Controlo de prazos de 

validade. 
       

Inicio do procedimento de 

trabalho ao balcão; 

Aprendizagem do modo 
de funcionamento do 

sistema informático. 

       

Atendimento ao balcão 

com supervisão. 
       

Atendimento ao balcão 

com autonomia. 
       

Determinação de 

parâmetros bioquímicos. 
       

Apresentação “Acne”        

 

2) Farmácia do Sameiro 

A farmácia comunitária, fácil de aceder por parte da população é uma porta de 

entrada no sistema de saúde. É um espaço onde se realizam cuidados de saúde 

servindo a comunidade com a melhor qualidade e seriedade possível. Para que estas 

atividades sejam realizadas da melhor forma, existem necessidades ao nível de 

instalações, equipamentos e fontes de informação fidedigna, ou seja, a farmácia precisa 

de uma estrutura que seja adequada ao cumprimento das suas funções.1 
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2.1) Localização 

A Farmácia do Sameiro (FS), inaugurada a 19 de janeiro de 2004, situa-se num 

dos locais mais emblemáticos da cidade de Penafiel, o Sameiro, na Rua D. António 

Ferreira Gomes, Milhundos. Uma vez que se localiza perto do Centro de Saúde de 

Penafiel e escolas, permite aos utentes um acesso fácil e cómodo, já que apresenta 

parque de estacionamento gratuito. Estas caraterísticas fazem com que haja uma 

elevada fidelização dos utentes, tornando o exercício da atividade farmacêutica muito 

mais gratificante, já que é possível acompanhar a evolução dos resultados da 

terapêutica. 

2.2) Horário de funcionamento 

A FS encontra-se aberta de segunda a sexta-feira das 9:00h às 21:00h, não 

efetuando paragem na hora de almoço. Aos sábados funciona das 9:00h às 13:00h. O 

domingo é o dia de descanso semanal, no entanto como se encontra no regime de 

rotatividade das farmácias de serviço, abre aos sábados de tarde, domingos, feriados e 

faz serviços noturnos quando lhe compete.  

A equipa técnica tem horário fixo, que é realizado por turnos. O serviço noturno 

e os fins de semana são feitos de forma rotativa. O horário acordado com o meu 

orientador foi de segunda a sexta-feira, das 9:00h às 19:00h, com duas horas de almoço.  

2.3) Equipa profissional 

A FS é constituída por cinco farmacêuticos, o Dr. Luís Cantante, proprietário e 

diretor técnico da farmácia, a Drª. Gisela Salvador, farmacêutica adjunta, o Dr. Nuno 

Pedrosa, a Drª. Raquel Melo e a Drª. Margarida Barbosa. Tem ainda dois técnicos 

auxiliares de farmácia, Cristina Maioto e António José Magalhães. Como serviços de 

limpeza, a FS contrata a empresa PENALIMPA que efetua a limpeza às segundas, 

quartas e sextas. 

Os meus 6 meses de estágio foram realizados em simultâneo com outras 

estagiárias: Cláudia Magalhães (Escola Superior de Saúde do Porto), Vânia Meireles 

(Faculdade de Ciências de saúde), Juliana Barbosa (estagiária do curso profissional de 

Química do colégio de São Gonçalo de Amarante) que só ia uma vez por semana, 

Carolina Sousa (Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra), Daniela Moreira 

(Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto) e Cláudia Pascoal (CESPU). Apesar 

de serem muitas, não foram todas no mesmo período, apenas três de cada vez, 



Relatório de Estágio de Farmácia Comunitária – Farmácia do Sameiro 
 

11 
 

havendo oportunidade para todas aprendermos, com a mesma atenção por parte dos 

profissionais da farmácia. 

2.4) Espaço físico e funcional da Farmácia  

A FS apresenta um espaço físico e funcional que se encontra de acordo com as 

Boas Práticas de Farmácia, bem como a legislação que regula os requisitos do espaço 

físico da farmácia de oficina, interna e externamente.2  

2.4.1) Espaço Exterior 

No espaço externo apresenta-se uma montra utilizada para colocar publicidade 

e informações relevantes. A FS não se encontra à face da estrada (Anexo I), por isso 

neste local, possui uma cruz identificativa das “Farmácias Portuguesas” facilmente 

visível e identificável, garantindo a acessibilidade de forma fácil a todos os utentes, 

crianças, idosos e portadores de deficiência.1  

2.4.2) Espaço Interior 

A estrutura interna da farmácia é bastante simples e organizada. Possui uma 

zona de atendimento ao público com dois balcões e um outro de atendimento prioritário, 

onde também, se realizam as análises bioquímicas ao colesterol, triglicerídeos e 

glicemia. Nesta zona, também se encontra o medidor de pressão arterial e a balança. 

Atrás dos balcões são expostos os Medicamentos Não Sujeitos A Receita Médica 

(MNSRM), produtos cosméticos, protetores solares, higiene oral e corporal, 

suplementos vitamínicos, produtos capilares, alimentação infantil e medicamentos 

veterinários (Anexo II).  

Na zona de acesso reservado da FS está presente: 

• Local de receção de encomendas: área constituída por um computador e 

respetiva impressora multifunções, impressora de receitas, faturas e etiquetas, fax, 

telefone e leitor ótico de código de barras; 

  

• Escritório do Diretor técnico: onde é realizada toda a gestão comercial e 

financeira, sendo o local de armazenamento de documentação legalmente exigida; 

 

• Casa de banho: utilizada quer pelos utentes quer pelos profissionais de 

saúde; 
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• Laboratório: onde se realiza a preparação de soluções extemporâneas. 

Apresenta uma bancada de trabalho com um lavatório, balança analítica, devidamente 

calibrada e algum material de vidro que possa ser necessário. Também nesta zona se 

encontra o Formulário Galénico Português e a Farmacopeia Portuguesa IX; 

 

• Gabinete de apoio personalizado: onde são realizados atendimentos que 

requerem uma maior privacidade, bem como administração de injetáveis pelos 

profissionais com qualificações para tal; 

 

• Armazém de stock (Anexo III): onde estão armazenados todos os 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM).  De forma sucinta, a FS apresenta 

uma organização muito própria, de forma a facilitar o acesso e procura dos 

medicamentos. Os medicamentos de marca estão arrumados em prateleiras por ordem 

alfabética, os medicamentos genéricos estão, igualmente em prateleiras divididos por 

laboratório, por ordem alfabética de substância ativa. Adicionalmente, existem gavetões 

onde são guardadas as ampolas, saquetas, granulados e soluções cutâneas e gavetas 

para produtos ginecológicos, pílulas, cremes, pomadas, géis e emulsões, gotas orais, 

oculares e auriculares, supositórios, enemas e clísteres, injetáveis e antibióticos. Os 

psicotrópicos/estupefacientes estão armazenados num armário restrito, impedindo o 

fácil acesso. Fraldas, pensos, testes de gravidez, adesivos, águas de mar e ligaduras 

encontram-se numa outra prateleira. Os medicamentos excedentes são guardados 

numa parte mais resguardada do armazém, de fácil acesso.  

O armazenamento dos medicamentos é feito seguindo as condições de 

iluminação, temperatura, humidade e ventilação específicas para produtos 

farmacêuticos, químicos, matérias-primas e materiais de embalagem, que são avaliadas 

e registadas periodicamente.1 Os produtos de frio armazenados a uma temperatura 

inferior a 8°C e, os restantes com a temperatura inferior a 25°C e com uma humidade 

relativa não superior a 60%. 

3) Gestão e administração da farmácia 
 

3.1) Sistema Informático 

O sistema informático (SI) utilizado pela FS é o Sifarma 2000® da Glintt, que 

nasceu na tentativa de facilitar a atividade farmacêutica. Ao longo dos anos este 

programa foi sofrendo alterações que lhe permitiu manter-se evoluído nas aplicações 

farmacêuticas, no que diz respeito às necessidades crescentes das farmácias. É através 

dele que são realizadas as vendas, encomendas, faturação, fim do dia e inventários. 
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Assim, este SI corresponde a uma aplicação desenvolvida para a gestão diária 

de uma farmácia, que gere o produto desde a sua entrada à sua saída de acordo com 

as suas especificidades, gerindo stocks e controlando prazos de validade.3 

3.2) Encomendas e Fornecedores 

Diariamente, a FS faz duas encomendas a dois grossistas: a OCP Portugal® e 

ao Grupo Cooprofar-Medlog®. É feita uma encomenda até 12:00h, para a entrega ser 

realizada por volta das 14:30h, e outra até as 19:00h, para ser entregue por volta das 

9:00h do dia seguinte. No entanto, se a farmácia estiver de serviço, esta última é feita 

mais cedo, para chegar às 22:00h. As encomendas são realizadas de acordo com o 

stock mínimo e máximo que está estabelecido para cada produto no SI.  

Esporadicamente, quando algum produto se encontra esgotado nestes dois 

fornecedores, recorre-se à Alliance Healthcare®. Todo este processo é realizado via 

Sifarma, de acordo com a gestão dos stocks. Quando há falta de um medicamento 

urgente, o pedido é realizado via telefone. 

O Diretor técnico também realiza encomendas diretamente aos laboratórios, 

através de negociação com os delegados responsáveis de cada laboratório, uma vez 

que há compensação ao efetuar esse tipo de encomenda, que se destina, 

principalmente a MNSRM, produtos dermocosméticos, medicamentos genéricos e 

produtos sazonais.  

Com a chegada da encomenda à farmácia é feita a receção, primeiro dos 

medicamentos do frio, guardando-os no frigorifico, como é o caso das insulinas e 

vacinas. Posteriormente, são colocados os restantes medicamentos que fazem parte da 

encomenda, verificando-se os prazos de validade sempre que o stock estiver a zero. No 

final, são verificados os preços de compra de cada produto, o número de embalagens 

rececionadas, margens e se o preço de venda ao público (PVP) se mantém. Posto isto, 

os medicamentos são arrumados, seguindo a regra First Expire, First Out (FEFO), nos 

respetivos locais. Os produtos de venda livre são etiquetados e, igualmente, arrumados. 

3.3) Gestão de prazos de validade  

O prazo de validade é um fator importante da viabilidade dos medicamentos, 

sendo necessário efetuar um controlo rigoroso, de modo a garantir a qualidade do 

produto dispensado aos utentes. Dessa forma, todos os meses é retirada a listagem dos 

produtos que expiram o seu prazo de validade, no máximo nos 3 meses seguintes. São 

retirados dos seus locais e colocados num contentor com a respetiva nota de devolução. 

Se o fornecedor aceitar a nota de devolução, envia uma nota de crédito referente a 

esses produtos ou envia esse mesmo produto com um prazo de validade superior. 
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3.4) Gestão de devoluções  

 As devoluções de produtos podem ser realizadas desde que haja justificação 

credível, como é o caso de embalagens danificadas, prazos de validade, frascos 

quebrados, formulações com aspeto anormal, na textura ou cor e quantidades 

superiores de produtos enviados para a farmácia. Neste caso, é efetuado o registo, que 

necessita: da justificação da devolução, do número da fatura da encomenda a que 

pertence, do fornecedor, hora do levantamento e transporte utilizado. Este documento 

é impresso em triplicado, sendo uma cópia arquivada na farmácia e as outras duas 

enviadas para o fornecedor juntamente com o produto. De forma a regularizar a 

situação, o fornecedor pode fazer a troca direta do produto ou emitir uma nota de crédito.  

4) Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Independentemente do tipo de dispensa – receita eletrónica, receita manual, 

sem receita – existem um conjunto de regras que o profissional de saúde, na farmácia 

tem que cumprir conforme detalhado a seguir.  

 A dispensa de medicamentos é o ato em que o farmacêutico, após avaliação da 

medicação, os cede aos doentes, mediante prescrição médica, automedicação ou 

indicação farmacêutica, acompanhada de toda a indicação necessária para a correta 

utilização dos mesmos.4 

 Os medicamentos são classificados, de acordo com a venda ao público, como 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM).5 

4.1) Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Segundo o Decreto-Lei nº 209/94, de 6 de agosto, os MSRM devem preencher 

uma das seguintes condições:  

• Constituem risco, direta ou indiretamente, quando usados para o fim a 

que se destinam, caso sejam usados sem vigilância médica; 

• Sejam utilizados em quantidade considerável para fins a que não se 

destinam, resultando daí risco, direto ou indireto, para a saúde; 

• Contenham substâncias cuja atividade e efeitos secundários seja 

indispensável aprofundar; 

• Sejam prescritos pelo médico para administração parentérica.5 
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4.1.1) Receita médica 

A prescrição de medicamentos é feita por via eletrónica. Em casos excecionais 

por via manual: falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio 

e quando o médico prescreve, no máximo, 40 receitas/mês.  

Até que seja possível a desmaterialização da prescrição, existem duas formas 

de disponibilizar a prescrição eletrónica: receita sem papel, enviada para dispositivos 

eletrónicos, em que o software valida e regista a receita no sistema central de 

prescrições. Uma outra forma é a receita eletrónica materializada em que a prescrição 

é impressa, existindo a possibilidade de trabalhar em modo offline, caso haja falha do 

SI. No entanto, posteriormente é necessário validar e registar a receita para ficar na 

Base de Dados Nacional de Prescrições (BDNP). 

Independentemente do modo de disponibilização da receita, esta tem que conter 

o seu número único, que é atribuído pela BDNP, constituído por 19 dígitos, código de 

acesso e código de opção, a identificação do médico prescritor, local de prescrição, 

dados do utente (nome e número de utente), entidade financeira responsável, 

identificação do medicamento, por Denominação Comum Internacional (DCI), 

posologia, duração do tratamento, número de embalagens, data de validade, data de 

prescrição e  justificações técnicas que são: 

• Exceção a): margem ou índice terapêutico estreito; 

• Exceção b): reação adversa prévia; 

• Exceção c): continuidade do tratamento superior a 28 dias. 

No caso especifico das receitas manuais, para além da informação referida em 

cima, tem que apresentar a vinheta do médico prescritor, data e assinatura, bem como 

a vinheta do local da prescrição.6,7 

4.1.2) Medicamentos Sujeitos a Legislação Especial 

Os fármacos que requerem legislação especial são os psicotrópicos e 

estupefacientes, dos quais se conhece o efeito terapêutico. Apesar de conhecido, 

sabe-se que apresentam uma estreita margem terapêutica.  

Como estão associados a atos ilícitos é necessário a existência de um controlo 

rigoroso por parte das autoridades competentes e de acordo com a lei, que afirma que 

estes medicamentos requerem uma atenção especial por parte do farmacêutico, em que 

na hora da dispensa é exigida a identificação (número de cartão de cidadão, validade, 

data de nascimento e morada) quer do utente comprador, quer do utente para o qual a 
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medicação é dispensada. Se se tratar de receita em papel, é necessário tirar fotocópia 

como prova, que é anexada ao documento emitido pelo SI com a 

identificação/adquirente da medicação. Estes documentos têm que ser guardados na 

farmácia durante 3 anos, segundo o Decreto-Lei 15/93, de 22 de janeiro. Por isso, a 

prescrição destes medicamentos tem que ser realizada isoladamente de outros 

medicamentos, sendo dispensados apenas, e só, na apresentação de RM.8 

4.2) Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM destinam-se ao tratamento de problemas de saúde ligeiros e sem 

gravidade. Têm um perfil de segurança bem conhecido, pelo que podem ser publicitados 

junto ao público, serem escolhidos livremente e comprados sem receita médica. 

No geral, são medicamentos que não devem ser utilizados mais de 5 dias. 

Nestes casos, o papel do farmacêutico é fundamental para alertar no uso racional do 

medicamento e na prática de automedicação responsável, pois como especialista do 

medicamento deve ter a capacidade de avaliar, informar e orientar o doente na hora da 

dispensa deste, indicando o mais adequado para cada situação, orientando-se pelas 

Normas de Orientação Farmacêutica, protocolos e guias.9 O farmacêutico tem o dever 

de informar sobre a dosagem, modo de administração, frequência da toma, duração do 

tratamento, medidas farmacológicas e não farmacológicas ou outros cuidados de saúde 

que ache pertinentes. 

Durante o meu estágio, deparei-me com diversas situações de aconselhamento 

de MNSRM tentando desenvolver, ao máximo, o meu conhecimento, já que no início 

senti algumas dificuldades e receio na dispensa, principalmente para crianças e bebés. 

Esta foi sem dúvida a área mais aliciante/interessante onde houve um maior contacto 

farmacêutico-utente. Sempre que necessário consultei o meu orientador ou a equipa 

profissional da FS para retirar todas as dúvidas existentes e em casos mais graves 

encaminhava o utente para o médico.  

4.3) Medicamentos de Uso Veterinário 

Segundo o Artigo nº2 do Decreto-Lei 232/99, de 24 de junho, o produto de uso 

veterinário corresponde a uma substância ou mistura de substâncias destinadas quer 

aos animais, para tratamento ou prevenção das doenças e dos seus sintomas, maneio 

zootécnico, promoção do bem-estar e estado higio-sanitário, correção ou modificação 

das funções orgânicas ou para diagnóstico médico, quer às instalações dos animais e 

ambiente que os rodeia ou a atividades relacionadas com estes ou com os produtos de 

origem animal.10 
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Durante o meu estágio tive a oportunidade de contatar muito com estes produtos, 

uma vez que a população penafidelense, na sua maioria, possui animais domésticos ou 

animais de quinta, sendo a FS o primeiro local a que recorrem para poder resolver os 

problemas com os seus animais. São dispensados principalmente desparasitantes 

internos e externos e contracetivos orais. As principais dúvidas dos utentes são a 

duração do tratamento e intervalo de toma, o que requer uma maior atenção da nossa 

parte, de forma a explicar o melhor possível, de forma simples e de fácil compreensão. 

Esta foi uma das áreas onde desenvolvi mais competências.  

4.4) Produtos Dermocosméticos e de Higiene Corporal 

Segundo o Decreto-Lei 296/98, de 25 de setembro, produto cosmético e de 

higiene corporal é qualquer substância ou preparação destinada a ser colocada em 

quaisquer das partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, 

sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou dentes e mucosas 

bucais, com a finalidade de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, 

mantê-los num bom estado e/ou corrigir os odores corporais.11 

 A FS trabalha com algumas marcas de dermocosmética e higiene corporal, 

nomeadamente: Avène®, Klorane®, Vichy®, Roche Posay®, Isdin®, Uriage®, 

Eucerin®, A-derma®, Bioderma®, Saforelle®, Roc®, entre outras. Como esta área é 

pouco aprofundada no curso, exigiu um aprofundamento de conhecimentos essenciais 

para um bom aconselhamento, através de pesquisas e esclarecimento de dúvidas com 

a equipa da FS. Desta forma, no final, senti uma grande evolução de conhecimento 

sobre este tema. 

4.5) Produtos fitoterápicos e Suplementos Vitamínicos  

Por produtos fitoterápicos, entende-se qualquer substância que tenha 

exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de 

plantas, uma ou mais preparações à base de plantas, de acordo com o Decreto-Lei 

176/2006, de 30 de agosto.12 

A FS apresenta alguns produtos fitoterápicos e suplementos para variadíssimas 

funções, como por exemplo, emagrecimento, problemas digestivos, carências 

vitamínicas, suplementos específicos para grávidas, cansaço físico e psicológico com 

os quais tive a oportunidade de obter muito conhecimento, uma vez que muitas das 

vezes basta um suplemento alimentar ou produto natural para ajudar o utente a sentir-

se melhor.  
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4.6) Produtos Homeopáticos 

Segundo o Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P 

(INFARMED), um produto homeopático é um medicamento obtido a partir de sucessivas 

diluições que garantam a sua inocuidade e que sejam administrados por via oral ou 

externa.13 

 A homeopatia utiliza substâncias capazes de produzir a mesma enfermidade 

numa pessoa sã – lei da similitude. Contudo, é observado o princípio da 

infinitesimalidade, ou seja, utilizam-se doses pequenas e muito diluídas sem toxicidade 

para a cura de doenças. Resultando, num produto com menores efeitos secundários 

comparativamente aos produtos não homeopáticos.14 Na FS existem alguns 

Homeopáticos, no entanto, o mais vendido é o Oscillococcinum®, utilizado no alivio de 

estados gripais e seus sintomas. 

4.7) Dispositivos Médicos  

Os dispositivos médicos são destinados, pelo seu fabricante, a serem utilizados 

para fins comuns aos dos medicamentos, tais como, prevenir, diagnosticar ou tratar uma 

doença humana. Porém, estes devem atingir os seus fins através de mecanismos que 

não se traduzam em ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, daí se 

distinguirem dos medicamentos.15 

Na FS encontra-se uma variedade de dispositivos médicos como, por exemplo: 

• Produtos ortopédicos (meias de compressão, pés, mãos e pulsos 

elásticos); 

• Pensos e material de sutura; 

• Produtos pediátricos (chupetas, biberões, mamilos de silicone); 

• Sistemas de uso parentérico (seringas, agulhas) 

• Produtos higiénicos (pensos higiénicos e de incontinência, fraldas); 

• Sistemas para ostomizados (algálias, coletores de urina); 

• Produtos contracetivos (preservativos). 

 

5) Cuidados de Saúde e Serviços Comunitários 

O farmacêutico além de dispensar medicamentos, tem como função prestar 

cuidados farmacêuticos, contribuindo para uma melhoria dos resultados terapêuticos, 

com base na prevenção e gestão da doença para uma melhor qualidade de vida. Por 

isso, na FS existem serviços que visam isso mesmo, como: 
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• Determinação dos níveis de glicémia; 

• Determinação dos níveis de triglicerídeos; 

• Determinação dos níveis de colesterol total; 

• Determinação do peso, altura e Índice de massa corporal (IMC); 

• Determinação da tensão arterial; 

• Testes de gravidez; 

• Administração de injetáveis intramusculares e subcutâneos; 

• Consultas de nutrição (exigem marcação prévia); 

Para além dos serviços farmacêuticos realizados aos utentes individualmente, a 

FS presta serviços comunitários como: 

• Recolha de seringas usadas; 

• Entrega de kit de troca de seringas: 

• Recolha de radiografias (para AMI); 

• VALORMED®; 

• Entrega de resíduos do grupo (IV) – agulhas dos diabéticos. 

6) Valormed® 

A VALORMED® é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a 

responsabilidade da gestão de resíduos, como embalagens vazias e medicamentos fora 

de uso. Resultando da colaboração entre a indústria, farmacêutico, distribuidores e 

farmácias, face à consciencialização do medicamento enquanto resíduo, conduzindo 

um processo de recolha e tratamento seguro, por razões de saúde pública.  

Disponibiliza aos cidadãos, através dos contentores que estão instalados nas 

farmácias, local de entrega e deposição, um sistema cómodo e seguro, daí ser recolhido 

seletivamente e sob controlo farmacêutico para, posteriormente ser processado em 

estações de tratamento adequados. Assim que se encontram cheios, os contentores 

são selados e entregues aos distribuidores de medicamentos, que os transportam para 

o centro de Triagem, onde são separados e classificados, seguindo para reciclagem 

(papel, plástico, vidro) ou incineração com valorização. Devido às crescentes 

campanhas de informação e sensibilização que a VALORMED® desenvolve, as taxas 

de recolha destes resíduos têm vindo a aumentar em grande número.16 
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7) Formações 

Durante os meus 6 meses de estágio, tive oportunidade de assistir a três 

formações que contribuíram para um melhor aconselhamento prestado aos utentes e 

completando o meu conhecimento sobre os produtos e suas funções: 

• Meritene e nutrição clínica: Workshop Farmácia Nestlé HealthScience. Dia 

8 de março de 2017. Realizado na Associação Nacional de Farmácias (ANF) (3h); 

• Resource Nutrição Clínica: realizada na FS (1h); 

• Indicação Farmacêutica na Diarreia Aguda: realizada online no site 

www.healthwebinar.pt. No dia 13 de julho (1h). 
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PARTE II 

1) Vitamina D 

1.1) História  

Até ao Século XX, não era possível descrever o essencial de uma dieta que 

pudesse sustentar a vida, o crescimento e a reprodução dos animais. Segundo químicos 

alemães, liderados por Liebig17, uma dieta adequada consistia em 12% de proteína, 5% 

de minerais, 10-30% de gordura e o restante de hidratos de carbono, no entanto, 

rapidamente essa crença foi colocada de lado através de pesquisas realizadas em 

animais por Lunin, Magendie, Hopkins e Funk. 

A ideia de vitaminas foi sugerida pela primeira vez por Funk, que afirmava a 

existência de uma “amina vital” presente nos alimentos, essencial à saúde e 

sobrevivência, bem como pelo departamento de Ciências da Universidade de Wisconsin 

através de experiências realizadas em animais. Começou, desta forma, o início da 

pesquisa e descoberta das vitaminas.17 

Assim, através de experiências em ratos, McCollum e Davis descobriram que a 

gordura da manteiga e o óleo de fígado de bacalhau continham um fator lipossolúvel, 

essencial na prevenção da xeroftalmia e para o crescimento, a que deram o nome de 

vitamina A. Essa descoberta atraiu Osborne e Mendel que ao realizarem experiências, 

observaram um fator solúvel em água, responsável pela prevenção de uma doença 

neurológica designada Beribéri, a que deram o nome de vitamina B. A vitamina C foi 

descoberta através do escorbuto, aparentando ser uma doença exclusivamente 

humana, apesar de ter sido também observada em pombos. Nestes animais, uma 

alimentação rica em sementes e extratos frescos promovia a remissão da doença. Na 

sequência deste estudo, descobriu-se um composto solúvel em água, o ácido ascórbico, 

com essa capacidade, a que deram o nome de vitamina C, presente em produtos 

cítricos.18 

Voltando à vitamina D, Edward Mellanby, na Grã-Bretanha, preocupou-se com a 

extrema incidência de raquitismo no Reino Unido, especialmente na Escócia, 

designando-a como “Doença Inglesa”. Este cientista interessou-se pelo trabalho de 

McCollum e suspeitou que o raquitismo poderia ser uma doença de deficiência 

vitamínica. Fez testes em animais, mais especificamente em cães, utilizando a dieta 

típica dos Escoceses, rica em aveia, mantendo-os isolados e sem luz solar. Verificou-

se o desenvolvimento de raquitismo idêntico ao dos humanos. Administrando óleo de 

fígado de bacalhau concluiu que a vitamina A poderia ser responsável pela prevenção 

desta doença.19 No entanto, McCollum seguiu esta descoberta e decidiu testar a 
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hipótese de a vitamina A ser responsável pela recuperação de raquitismo. Ele destruiu 

a vitamina A, presente no óleo de fígado de bacalhau, através da sua oxidação com 

oxigénio e descobriu que realmente esta já não era responsável pela prevenção de 

xeroftalmia. Contudo, ainda se verificava a capacidade de curar o raquitismo. Desta 

forma, surgiu uma nova vitamina a que deram o nome de vitamina D.17 

Enquanto isso, apareceu uma cura completamente diferente para o raquitismo, 

a luz ultravioleta (UV). Uma tradição de longa data sustentava que o ar fresco e o sol 

eram bons para a prevenção do raquitismo. Hess e Unger, em 1921, apresentaram a 

explicação através das suas experiências clínicas, de que a incidência sazonal de 

raquitismo ocorre devido a variações sazonais da luz solar. No seu trabalho com 

crianças, Chick e sua equipa, observaram que a luz solar curava o raquitismo, bem 

como o óleo de fígado de bacalhau.20  

 Steenbock, em 1916, em estudos com cabras, descobriu que quando elas eram 

mantidas ao sol de verão, ao ar livre, estavam em equilíbrio de cálcio positivo, mas 

quando mantidas no interior, na ausência de luz solar, elas entravam num equilíbrio 

negativo de cálcio. Steenbock fez uma conexão entre a luz solar e a retenção de cálcio.18  

1.2) Introdução 

A vitamina D corresponde a uma pró-hormona produzida fotoquimicamente na 

pele, cuja estrutura química é semelhante aos esteroides, ou seja, possuem o anel 

ciclopentanoperidrofenantreno. Mais especificamente, trata-se de um secosteróide, uma 

vez que um dos anéis desta estrutura apresenta uma ligação carbono-carbono quebrada 

na ligação 9,10 do anel B.21 

Fig. 1-Síntese de Vitamina D. Transformação do 7-desidro-

colesterol em Pré-vitamina D3, por ação do sol.21 



Relatório de Estágio de Farmácia Comunitária – Farmácia do Sameiro 
 

23 
 

 A pele ao receber radiação ultravioleta desencadeia a fotólise do 7-desidro-

colesterol, também denominado pró-vitamina D3, presente na epiderme, formando-se 

pré-vitamina D3 na membrana plasmática dos queratinócitos (Figura 1). A temperatura 

da pele, normalmente 36/37°, proporciona a formação de Vitamina D. A vitamina D3 

(colecalciferol) é obtida através da dieta em produtos lácteos e óleos de peixe ou é 

produzida pela pele a partir do 7-desidro-colesterol por ação da luz UV. Esta, vai variar 

de acordo com a estação do ano e da latitude, ou seja, de acordo com a intensidade de 

radiação UV.21 Assim, a vitamina D3 pode ser produzida de forma endógena, no caso 

de haver luz solar adequada, não sendo necessário adquiri-la através da dieta. No 

entanto, os dermatologistas estão preocupados com a exposição extensa a radiação 

UV, que aumenta o risco de cancro de pele ou melanoma. 

 Outra forma de vitamina D, é a vitamina D2 (ergocalciferol ou ergosterol), obtida 

através da dieta em produtos lácteos, óleos de peixe e margarinas. Contudo, foram 

realizados estudos que colocavam em evidência a equivalência dos efeitos biológicos 

da vitamina D3 e D2. Num desses estudos, determinou-se se a Vitamina D2 era da 

mesma forma eficaz, na elevação dos níveis séricos de 25-hidroxi-vitamina D como a 

vitamina D3, concluindo-se que não. A vitamina D3 era, substancialmente, mais eficaz 

que a vitamina D2 (Figura 2).22 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3) Mecanismo de ação 

A vitamina D, nas suas duas principais formas, é transportada pelo sangue para 

o fígado através de uma proteína transportadora, vitamin D binding protein (DBP), 

específica para este composto e seus metabolitos, presentes no soro. No fígado, sofre 

hidroxilação pelo Citocromo P450, transformando-se na sua forma ativa a 25-hidroxi-

vitamina D3 e 25-hidroxi-vitamina D2. Estes dois metabolitos são quantificados no soro 

Fig. 2 - Diferenças e semelhanças estruturais e biológicas 

da Vitamina D3 e Vitamina D2.21 
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para definir os níveis de vitamina D de um indivíduo.21 A 25-hidroxi-vitamina D3 é ainda 

transportada para o rim, onde é hidroxilada, novamente, no túbulo proximal a 1,25-

dihidroxi-vitamina D3 (calcitriol), que é responsável pela maioria das ações biológicas 

da vitamina D, como se pode verificar na figura 3. Para além do rim, a enzima 

responsável pela hidroxilação desta vitamina encontra-se na placenta, monócitos e 

macrófagos.23 

1.4) Funções  

A vitamina D apresenta funções genómicas e não genómicas. Nas funções 

genómicas, a 1,25-dihidroxi-vitamina D interage com os recetores nucleares desta 

vitamina, identificados no osso, intestino, rim, pulmão, músculo e pele influenciando a 

transcrição de genes. Nas funções não genómicas, o calcitriol, atua como hormona 

esteróide, ativando mecanismos de transdução de sinal ligados aos recetores de 

vitamina D nas membranas celulares, que têm como principais locais de ação as células 

intestinais, ósseas, paratiróides, hepáticas e pancreáticas.25  

Como funções biológicas, o calcitriol liga-se com alta afinidade ao Recetor da 

Vitamina D (VDR) desencadeando um aumento da absorção do Cálcio e Fósforo. 

Diretamente, reduz os níveis séricos da Hormona da Paratiróide (PTH), diminuindo a 

atividade desta glândula, que é responsável pela manutenção da homeostase do cálcio, 

fósforo e da fisiologia do osso. Indiretamente, aumenta os níveis séricos de cálcio.23,26 

Fig. 3 - Metabolismo da vitamina D.24 
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Em suma, a vitamina D está envolvida na formação, reabsorção e mineralização 

óssea, bem como, na manutenção da função neuromuscular e imunológica, modulação 

do crescimento celular e redução da inflamação.26,27 Por isso, quando os níveis de 

vitamina D são inadequados, a homeostase de cálcio e fósforo fica prejudicada.26 

1.5) Doenças causadas por níveis baixos de vitamina D 

A vitamina D pode ser adquirida através de exposição solar ou da dieta, variando 

consideravelmente nas populações em todo o mundo, devido às diferenças de 

exposição solar, à eficiência da sua síntese e, também, nas práticas alimentares e 

suplementação. Corresponde a um fator determinante da saúde óssea em todas as 

idades. Nas crianças, a sua deficiência provoca Raquitismo e nos adultos 

Osteomalacia.28 

1.5.1) Raquitismo 

Corresponde a um distúrbio autossómico recessivo, que condiciona a atividade 

da enzima 25-hidroxi-vitamina hidrolase, responsável pela conversão da 25-hidroxi-

vitamina D em 1,25-dihidroxi-vitamina D. Estudos radiológicos mostraram ossos longos 

dos membros inferiores e superiores, epífises alargadas e desgastadas, bem como, 

hipocalcemia, hipofosfatemia e hiperfosfatasia. As concentrações de 25-hidroxi-vitamina 

D eram elevadas e as de 1,25-dihidroxi-vitamina D eram baixas ou indetetáveis. Assim, 

deformidades esqueléticas, hipoplasia do esmalte dental, aumento da atividade da 

fosfatase alcalina, são todas características de raquitismo.  

1.5.2) Osteomalacia  

 Trata-se de um problema nos ossos que se caracteriza pelo seu 

enfraquecimento devido a problemas de formação ou construção óssea. A vitamina D 

ajuda na absorção do cálcio, mantendo os níveis de cálcio e fosfato normais, 

contribuindo para a formação adequada do osso. Se houver falta dela, este processo 

não vai ocorrer da melhor forma, provocando Osteomalacia, que tem como principais 

sintomas fratura de ossos e fraqueza muscular.29 

1.5.3)  Doenças infeciosas e autoimunes 

 Estudos realizados demonstraram que a vitamina D aumenta a atividade 

bactericida de macrófagos contra Mycobacterium tuberculosis, o que aumentou o 

interesse dos investigadores sobre o papel desta vitamina na resposta imune a 

bactérias. 
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 O mecanismo relatado é o seguinte: há estimulação de um recetor, presente nos 

macrófagos, pelos antigénios de M. tuberculosis, que regula a expressão de VDR, 

ocorrendo indução de um péptido microbiano, designado Catelicidina, que contribui para 

a morte do organismo patogénico. Apesar deste processo ter sido demonstrado nesta 

bactéria, sabe-se que a Catelicidina tem atividade num amplo espetro de bactérias, 

incluindo bactérias de Gram negativo e de Gram positivo, bem como vírus e fungos. 

Esta vitamina também é conhecida por regular a expressão de β-defensina, outro 

péptido antimicrobiano, com propriedades no sistema imunológico e a modular 

citoquinas pró-inflamatórias em doenças auto-imunes, como o Fator de Necrose 

Tumoral Alfa e interleucina 12. Em suma, no caso de deficiência de vitamina D, o 

macrófago infetado não é capaz de produzir 1,25-Dihidroxi-vitamina D para regular 

positivamente a produção de todos os componentes referidos anteriormente, não 

controlando as doenças infeciosas e autoimunes.30 

1.5.4) Outras condições 

 Estudos necessitam de ser desenvolvidos relativamente a certas condições e à 

importância da vitamina D e seu controlo. É o caso da diabetes, depressão, demência 

e gravidez, em que os estudos têm sido contraditórios, uma vez que existem tanto 

estudos que afirmam que a Vitamina D é benéfica e outros que afirmam que não.31,32,33  

1.6) Níveis séricos recomendados 

Geralmente, os níveis séricos de Vitamina D não são quantificaados na prática 

clinica, porém, os níveis séricos de 25-hidroxi-vitamina D são o melhor índice para 

avaliar as reservas desta hormona. Aquilo que na realidade acontece é que os níveis 

são controlados através da verificação da otimização da absorção de cálcio, níveis de 

PTH reduzidos e o maior benefício para o osso e função muscular. No entanto, o valor 

atual recomendado é de 30ng/mL ou 75nmol/L. 

Em Portugal, a prevalência de valores inadequados não é conhecida, contudo, 

estudos indicam que não existe nenhuma região onde os valores são superiores a 

30ng/mL. Por isso, a Direção Geral de Saúde aconselha a toma de 700-800 UI/dia de 

vitamina D nas pessoas com idade superior a 65 anos.34 

1.7) Medidas Farmacológicas e Não Farmacológicas 

A vitamina D pode ser obtida através da dieta ou pela síntese cutânea através 

da exposição solar, que tem que ser realizada sem qualquer proteção solar, estando 
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condiciona pela latitude, estação do ano, hora do dia, superfície corporal exposta, 

duração de exposição, cor da pele, obesidade e idade.  

A escassez de produtos dietéticos é um problema, uma vez que a vitamina D 

está presente apenas em óleos de peixe e em produtos que foram enriquecidos com 

esta hormona, como produtos lácteos e pão, no entanto, em Portugal estes produtos 

enriquecidos não existem.32 Em Portugal, existem no mercado vários produtos 

farmacêuticos contendo vitamina D, a maioria em associação com outros compostos. 

Nestes produtos, a vitamina D encontra-se na forma de ergocalciferol e colecalciferol, 

como se pode verificar na tabela representada a baixo (tabela 2).35,36 

Tabela 2 - Suplementos de vitamina D35,36 

DCI Nome comercial Forma farmacêutica Dosagem 

Vitaminas do complexo B + 
ácido ascórbico + ergocalciferol 
+ retinol 

• Vi-Dalin 

• Tonosol 
• Frucaldê 

• Emulsão oral 

• Suspensão oral 
Associação 

Ácido alendrónico + 
Colecalciferol 

• Ácido alendrónico + 
colecalciferol 
genéricos 

• Adrovance 

• Fosavance 
• Vantavo 

• Comprimido 

• 70mg + 2800 UI 

• 70mg +5600 U.I 

Carbonato de cálcio + 
colecalciferol 

• Cacit 

• Calcimed D3 
• Calcitab D 

• Densical D 
• Reliscal 

• Recifor 

• Granulado 
efervescente 

• Comprimido para 
mastigar 

• Comprimido 
orodispersivel 

• 1250mg+440U.I 
• 2500mg+880U.I 

• 1000mg+880U.I 
• 1500mg+400U.I 

• 500mg+800U.I 

Colecalciferol 
• Deltius 
• Molinar 

• Egostar 

• Vigantol 

• Gotas orais 

• Solução oral 
• Comprimido 

revestido por 
pelicula 

• 800U.I 
• 1000U.I/mL 

• 20000 U.I 
• 25000U.I/mL 

• 22400U.I 

• 0.5mg/mL 

Fosfato tricálcico + colecalciferol 
• Bidiam 

• Granulado para 
suspensão oral 

• 1200mg+800U.I 

Glucoronato de cálcio + 
Hidrogenofosfato de cálcio + 
colecalciferol • Degravit D calcium 

• Comprimido para 
mastigar 

• 250mg + 250mg + 
100 U.I 

Hidrogenofosfato de cálcio + 
colecalciferol • Decalcit 

• Comprimido para 
mastigar 

• Pó oral 

• 600mg+500U.I 

• 600mg/g+750U.I/g 

Vitaminas do complexo B + 
acido ascórbico + colecalciferol 
+ Retinol • Dagravit 8 • Solução oral 

• Associação 
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1.8) Intervenção na Farmácia  

   Durante o meu estágio deparei-me com uma enorme quantidade de prescrições 

de Vitamina D. Perante muitas dúvidas que os utentes apresentavam e, mesmo após 

uma explicação, verifiquei que desvalorizavam a toma destes medicamentos, uma vez 

que se tratava de uma “simples” vitamina e os iria fazer gastar mais dinheiro para além 

do que já gastavam nos restantes medicamentos que achavam mais indispensáveis que 

estes.  

 Desta forma, perante este pensamento e falta de informação sobre este tema, 

decidi fazer um panfleto (Anexo XI)  tentando esclarecer as dúvidas dos utentes. No 

panfleto coloquei uma amostra de Vigantoletten® saquetas, fornecido por uma 

delegada, para se aperceberem da sua toma fácil e do seu sabor agradável. A quem 

era prescrito este composto, fazia questão de oferecer um panfleto, explicando de forma 

geral o seu conteúdo. Os utentes mostraram-se muito interessados mostrando uma 

outra visão sobre esta vitamina, alguns deles garantindo, após semanas de tratamento, 

que já não sentiam tantas dores nos ossos, situação para a qual eram mais prescritos 

estes compostos. Na minha opinião, esta iniciativa ajudou na aceitação da terapêutica, 

perante as prescrições médicas.  
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2) Acne 

2.1) A pele  

A pele é o maior órgão do corpo humano e, como tal, apresenta variadas funções 

que incluem: proteção, excreção, termorregulação e metabolização.37 É constituída por 

três camadas a Epiderme, a Derme e a Hipoderme. A Epiderme corresponde à camada 

mais superficial, aquela que está em contacto direto com o exterior e tem na sua 

estrutura a queratina, uma proteína fibrosa responsável pela consistência da pele. Para 

além disso, é constituída por células muito especificas, os melanócitos, responsáveis 

pela produção de melanina, que absorve as radiações solares impedindo a passagem 

destas para o interior do organismo, originando a cor da pele, de acordo com a atividade 

e quantidade de melanócitos. A Derme é a camada subcutânea que se encontra logo 

após a epiderme, que contém proteínas e substâncias químicas. É formada por tecido 

conjuntivo, vários tipos de células como os fibroblastos, glândulas sudoríparas, 

sebáceas e folículos pilosos e é através dela que circulam os vasos sanguíneos que 

nutrem as células. A Hipoderme é a camada mais profunda da pele, constituída por 

adipócitos que representam a principal reserva energética do organismo, onde circulam 

vasos sanguíneos e fibras nervosas (figura 4). 

 

 

A pele é o maior e mais visível órgão do corpo humano e, por isso, qualquer 

alteração no seu estado pode causar desconforto e diminuição da auto-estima, sendo 

importante descobrir qual a origem da desordem. Como exemplo temos a acne, tema 

que vai ser desenvolvido nos próximos tópicos.37,38 

Fig.4 – Estrutura da pele. Epiderme, Derme, Hipoderme, 

folículo piloso, glândulas sebáceas e vasos sanguíneos.39  
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2.2) Acne  

A Acne é um problema muito comum, que afeta cerca de 90% da população, 

podendo ocorrer em diferentes fases da vida, mas que é mais comum na adolescência, 

uma vez que é quando se verificam alterações hormonais significativas.40 Por definição, 

corresponde a uma doença inflamatória crónica das estruturas pilossebáceas do rosto 

e do tronco, estruturas essas que são o folículo piloso e as glândulas sebáceas.41Esta 

patologia apresenta quatro mecanismos patogénicos: 

• Hiperprodução de sebo; 

• Hiperqueratinização folicular; 

• Inflamação das glândulas sebáceas; 

• Colonização por Propionibacterium acne (P.acne).41 

Em condições normais, as glândulas sebáceas produzem gordura para manter 

a pele sã, que é eliminada naturalmente para o exterior, formando uma barreira para a 

retenção de água e possibilitar a boa hidratação da pele. Contudo, as alterações 

hormonais, provocam alteração da textura e do fluxo de sebo, impedindo a sua 

eliminação. Isto, promove retenção sebácea e um excesso de queratinização do próprio 

poro, ocorrendo proliferação bacteriana, observada através de lesões vermelhas e 

inflamadas. O corpo, em resposta a este mecanismo, ativa a um processo imunológico, 

chamando glóbulos brancos para o combate da infeção, manifestando-se em 

degradação celular e produção de “pus” originando as designadas “borbulhas”.41,42 

2.3) Etiologia  

A principal causa de Acne são as drásticas alterações hormonais, mais 

propriamente dos androgénios, que estimulam a produção de sebo e a 

hiperqueratinização de queratinócitos, decorrentes na puberdade.  Mas não só, existem 

outros fatores em que ocorrem alterações hormonais, como é o caso da gravidez e das 

etapas do ciclo menstrual. A utilização de cosméticos oclusivos, produtos de limpeza, 

loções, roupas, humidade e transpiração também pode originar acne. Existem estudos 

que afirmam a exacerbação da acne devido à dieta rica em produtos lácteos ou produtos 

com alto índice glicémico, no entanto encontram-se infundados, sem provas concretas 

neste setor. Contudo, outros afirmam, com bases cientificamente provadas, que a acne 

diminui nos meses de verão devido aos efeitos anti-inflamatórios da luz solar e aumenta 

com fármacos e produtos químicos como, corticosteróides, lítio, fenitoína e isoniazida.41-

43 
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2.4) Tipos de Acne  

Podem ocorrer dois tipos principais de lesões acneicas: 

• Lesões não inflamatórias: caracterizadas por comedões, formados devido à 

obstrução dos folículos por sebo e células mortas. Podem ter cor negra, correspondendo 

aos tão conhecidos “pontos negros” por se dar oxidação dos lípidos, com um tamanho 

típico de 1-3mm. Para além disso, eles podem ser abertos ou fechados, dependendo se 

o folículo está dilatado ou fechado na superfície da pele. Os abertos formam os “pontos 

negros” e os fechados são os precursores das lesões inflamatórias. 

• Lesões inflamatórias: caracterizadas por pústulas, pápulas, nódulos e cistos. 

Ocorrem quando P.acne coloniza os comedões fechados,  quebrando o sebo em ácidos 

gordos livres que irritam o folículo e induzem uma resposta inflamatória por neutrófilos 

e, em seguida, por linfócitos, perturbando o epitélio. O folículo inflamado quebra, por 

lavagem áspera ou manipulação física, libertando o seu conteúdo, provocando uma 

reação inflamatória local, produzindo pápulas vermelhas, firmes e dolorosas, que podem 

evoluir para a formação de pústulas apresentando aspeto amarelado purulento. Os 

nódulos são lesões mais profundas que podem envolver mais do que um folículo e os 

cistos são grandes nódulos flutuantes.43-46 

2.5) Diagnóstico 
 

• Avaliação de fatores hormonais; 

• Determinação da gravidade, através da classificação leve, moderada e 

severa, segundo a tabela 3. 

Tabela 3 - Classificação da gravidade da Acne43,48 

Leve 

- Pontos brancos ou pontos negros no rosto. 

- ≤20 comedões, ≤15 lesões inflamatórias ou ≤30 lesões totais  

Moderada 

- Comedões e lesões inflamatórias no rosto e no tronco. 

- 20 a 100 comedões ou 15 a 50 lesões inflamatórias ou 30 a 125 lesões totais.  

Severa 

- Reação inflamatória intensa com presença de pápulas, pústulas, nódulos e 

cistos, no rosto e tronco. 

- > 5 cistos ou >100 comedões ou > 50 lesões inflamatórias ou > 125 lesões 

totais 
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• Avaliação do impacto psicossocial, uma vez que se tratam de lesões 

visíveis e podem perturbar a autoestima e confiança. 43,48 

No diagnóstico de acne vulgar é realizado um exame, designado Diagnóstico 

Diferencial. Este, diferencia acne de rosácea, acne induzida por corticosteróides, 

dermatite periorial e erupções medicamentosas.43 

2.6) Tratamento 

Nos últimos anos, devido à melhor compreensão da patogénese da acne 

começaram a surgir várias opções de tratamento. Para ser bem sucedido, deve ser feita 

uma seleção cuidadosa dos fármacos, de acordo com a apresentação clinica e 

necessidades individuais do paciente. Assim, existem dois tipos de terapias disponíveis, 

terapia tópica, muito útil em acne leve a moderada e terapia sistémica, mais utilizada 

em acne moderada a grave. Para além destas terapias, existe um tratamento físico 

que pode ser realizado.49 

2.6.1) Terapia tópica 

• Peróxido de benzoílo: bactericida de amplo espetro devido à sua atividade 

antioxidante, anti-inflamatória, queratolitica e comedolítica. Tem como principais efeitos 

adversos irritação cutânea, secura e descamação. Usado em monoterapia, em 

combinação e em terapêutica de manutenção.49 

Exemplos: Epiduo® (adaptaleno + peroxido de benzoílo) em gel, Duac® 

(clindamicina + peroxido de benzoílo) em gel, Benzac 5® (peroxido de benzoílo) em gel, 

Peroxiben® (peróxido de benzoílo).50 

•  Retinóides tópicos: promovem a hiperproliferação epitelial folicular anormal, 

reduzem a obstrução folicular e reduzem lesões não inflamatórias e inflamatórias. Os 

seus principais efeitos adversos são dermatite irritante cutânea, eritema e ardor. São 

utilizados como terapia de primeira linha em monoterapia ou em combinação e 

tratamento de manutenção.49 

Exemplos: Acnatac® (clindamicina + tretinoína) em gel, Panretin® 

(alitretinoína) em gel, Diferin® (adapaleno) em creme ou solução.51 

• Antibióticos tópicos: inibem o crescimento de P.acne e reduzem a 

inflamação. Podem ser usados em monoterapia ou em combinação. E têm como efeitos 

secundários eritema, descamação, secura e ardor.49 

Exemplos: Zindaclin® (clindamicina) em gel, Akne-Mycin® (eritromicina) em 

creme, Clinac (eritromicina) solução cutânea.52 

• Ácido salicílico: utilizado em acne não inflamatória. 
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Exemplo: vaselina solicitada a 5 ou 10% (manipulado). 

• Ácido láctico: previne e reduz as lesões acneicas.49 

2.6.2) Terapia sistémica 

• Antibióticos orais: utilizados para acne inflamatória com a impossibilidade 

de ser tratada com terapia tópica. Os efeitos secundários mais evidentes são transtornos 

gastrointestinais e candidíases. A ocorrência de resistência de P.acne é muito comum, 

portanto o uso destes deve ser evitado ou então devem ser tomadas medidas, como 

não serem usados em monoterapia e a duração da terapia deve ser limitada, não 

ultrapassando as 6-8 semanas.49 

Exemplos: Tetraciclina (500mg/dia), Doxiciclina (50-200mg/dia), Minociclina 

(50-200mg/dia) Eritromicina (500mg/dia), Azitromicina (500mg, três vezes por 

semana).52 

• Terapia Hormonal: é utilizada em mulheres quando apresentam 

hiperseborreia grave, alopecia androgénica e acne tardio. A principal abordagem da 

terapêutica hormonal é prevenir os efeitos androgénicos na glândula sebácea e nos 

queratinócitos foliculares.  

Exemplos: Contracetivos orais, que diminuem os níveis de androgénios 

circulatórios, pela inibição das hormonas LH e FSH. Espiranolactona, um bloqueador 

dos recetores de androgénios que pode combinada com etinilestradiol no combate à 

acne.  

• Isotretinoína oral: é o único fármaco que atua nos quatro fatores patogénicos 

da acne. A dose aprovada é 0,5-2mg/Kg/dia durante 20 semanas. No entanto, também 

é o fármaco que produz mais efeitos secundários no sistema musculoesqueléitco, 

mucocutâneo e oftálmico, dor de cabeça e efeitos no sistema nervoso central, que se 

resolvem logo após interrupção do tratamento. Trata-se de um potente teratogénico e, 

como tal, não pode ser utilizado em grávidas.49 

2.6.3) Tratamento físico 

• Remoção da lesão: os comedões abertos e fechados podem ser removidos 

mecanicamente com um extrator de comedões e/ou com uma agulha fina ou lâmina 

pontiaguda. A aplicação de um retinóide tópico antes da realização deste procedimento, 

torna-o mais fácil. As limitações deste método são a extração incompleta e o risco de 

danos nos tecidos. No caso das lesões inflamatórias podem ser removidas por 

aspiração. 

• Fototerapia: utilização de luz visível em acne leve a moderada, o princípio 

deste método tem por base a exposição das bactérias da acne a 405-420nm, de luz azul 
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ultravioleta, resultando na foto-destruição da porfirina, produzida naturalmente pela 

P.acne. 

• Tratamento físico das cicatrizes: as cicatrizes da acne podem ser divididas 

em dois grupos, as que envolvem perda de tecido e as que têm excesso de tecido. O 

tratamento pode ser feito por excisão simples e sutura e laser, técnica que tem vindo a 

ser muito desenvolvida, uma vez que não é evasiva.49 

2.7) Intervenção na farmácia 

Durante o meu estágio eram muitos os jovens e pais que se dirigiam à farmácia 

para um aconselhamento em situações de acne. Procuravam essencialmente 

tratamento tópico, de fácil aplicação. Nos casos de acne moderada a grave o 

aconselhamento era consultar um dermatologista, uma vez que, por si só, o tratamento 

tópico não era suficiente. Contudo, nos casos de acne leve a moderada, o tratamento 

tópico poderia ser a resolução do problema. Como as duvidas apresentadas eram 

bastantes, decidi fazer uma palestra, realizada na Junta de Freguesia da Madalena, de 

forma a consciencializar e desmistificar a acne. 

Assim, a palestra foi realizada no dia 16 de junho de 2017, às 10:30h. A 

divulgação foi feita pessoalmente, quer por mim, quer pelos profissionais da farmácia. 

Com isto, estiveram presentes dez adolescentes, com idades entre os 12-15 anos e dois 

pais. A apresentação foi feita em power point (Anexo IV), com a duração de 20 minutos. 

No final disponibilizei ainda 15 minutos para retirar dúvidas e para aconselhamento 

individual, uma vez que se mostraram bastante interessados com este tema. A FS 

beneficiou na medida em que se chamou outro tipo de público, com necessidades 

diferentes dos utentes diários que são maioritariamente idosos. 
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Anexo I – Espaço exterior da FS 

 

Anexo II – Espaço Interior da FS, zona de atendimento ao público 
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Anexo III – Armazém de stock  
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Anexo IV – Panfleto sobre Vitamina D 
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Anexo V – Power point sobre acne. 
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