
 
 



 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

Mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

 

 

Farmácia de São Bento 

 
Setembro de 2017 a Março de 2018 

 

 

 

Lisandra Andreia Loureiro Sousa 

 

 

Orientador: Dra. Ana Sofia Pereira 

 

 

Tutor FFUP: Profa. Doutora Irene Rebelo   

 

 

 

 

 

Abril de 2018



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia de São Bento 

 

 I 

 

Declaração de Integridade 

 

Eu, Lisandra Andreia Loureiro Sousa, abaixo assinado, nº 201402186, aluno do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade 

do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, 

mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes 

dele). Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a 

outros autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso 

colocado a citação da fonte bibliográfica. 

 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de _______________de 2018 

 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia de São Bento 

 

 II 

AGRADECIMENTOS 

Terminar o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é o culminar de uma das 

etapas mais desafiadoras da minha vida. Sozinha, não teria sido possível.  

Quero agradecer à professora Irene Rebelo pela disponibilidade e agilidade com que 

sempre me prestou auxilio na elaboração do presente relatório de estágio. Não poderia deixar 

de agradecer à professora Susana Casal por tão prontamente me ter esclarecido e guiado em 

questões que ao estágio dizem respeito. 

Quanto à Farmácia São Bento, agradeço a todos sem exceção a forma como me 

fizerem sentir em casa, toda a partilha de conhecimento e companheirismo. Aos utentes da 

Farmácia São Bento, o meu sincero obrigado pela paciência e pelo carinho.  

Um agradecimento especial e sentido para a Dra. Ana Sofia Pereira pela sua 

imensurável capacidade de orientação, ajuda e tutoria sendo a principal promotora do meu 

crescimento profissional durante o período de estágio. É para mim um exemplo profissional 

e humano, com alta escala de valores, e a quem devo o meu maior obrigada. 

Aos meus queridos pais, as palavras nunca farão jus à gratidão que sinto pelo quanto 

se sacrificaram em prol das minhas conquistas, pelo quanto sofreram comigo ao longo desta 

caminhada e ao amor e confiança que depositaram em mim.  

Ao meu irmão Edgar, agradeço-lhe o facto de me ter estimulado a todas 

oportunidades, permitiu-me sonhar alto e ser uma melhor pessoa e profissional.  

Aos meus avôs agradeço todo o carinho, todas as palavras sábias e toda a confiança 

e amor que me transmitiram. À minha avó Gabriela, por se ter deslocado dos Açores ao 

Porto para me acompanhar e proporcionar épocas de exames mais agradáveis.  

Para o meu namorado, palavras nunca chegarão para lhe agradecer. Esteve comigo 

do primeiro dia até ao presente, incondicionalmente, sempre com uma palavra de incentivo 

e apoio. Obrigado Matthew, por todo o carinho, compreensão e amor. Foste essencial para 

que tudo fosse possível. 

Quanto aos meus amigos, um especial obrigado àqueles que partilharam comigo o 

que de melhor e pior se vive na faculdade. Obrigado por me darem a mão e nunca me 

deixarem desistir, estão no meu coração. 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia de São Bento 

 

 III 

RESUMO 

O mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas culmina num estágio curricular, 

optei por realizá-lo integralmente em farmácia comunitária, na Farmácia de São Bento. O 

estágio é fundamental para adquirir conhecimentos práticos bem como consolidar os teóricos 

provenientes dos cinco anos de estudo.  

O presente relatório de estágio encontra-se dividido em duas partes. A primeira parte 

tem como principal objetivo a descrição dos conhecimentos técnico-científicos adquiridos e 

as metodologias usadas nas atividades diárias durante o período de estágio, sob orientação 

da Dra. Ana Sofia Pereira. O cronograma de estágio na Farmácia de São Bento está 

representado no Anexo 1, indicando as diferentes áreas de trabalho que tive oportunidade de 

acompanhar e por consequência abordadas com mais detalhe ao longo deste relatório. Na 

segunda parte deste relatório refiro os temas que desenvolvi, ligados à prática profissional, 

tendo em conta as necessidades que surgiram no contexto do meu estágio, mais 

precisamente, aquando o atendimento. O primeiro tema desenvolvido, “Antibióticos e 

contraceção hormonal”, destinou-se a desmistificar a premissa “os antibióticos diminuem a 

eficácia dos contracetivos hormonais combinados”, para tal optei por uma primeira 

abordagem à equipa técnica, através de uma formação interna, onde pude atualizar a equipa 

com conhecimentos científicos atuais. Como consequência da formação interna o projeto 

estendeu-se a comunidade através de um aconselhamento preciso e atual complementado 

com panfletos informativos. Segue-se o segundo tema desenvolvido sobre os Inibidores da 

Bomba de Protões, com o objetivo de consciencializar a equipa técnica da farmácia de São 

Bento acerca das consequências da automedicação bem como do excessivo uso de IBP. O 

tema surgiu em consonância com a campanha do Infarmed que têm como objetivo incentivar 

o uso racional de medicamentos para a acidez do estômago. No âmbito do tema foi realizada 

uma formação interna onde se pode compreender quais as situações em que os IBP, 

comprovadamente, podem ser utilizados e que opções existem para as restantes situações. 

Por fim, apresento o terceiro tema que diz respeito à escabiose. O tratamento da doença 

implica uma série de medidas não farmacológicas para que o mesmo seja bem-sucedido. 

Deste modo, elaborei um guia prático para o utente com vista a que este tenha conhecimento 

do que é a doença, da forma como se transmite e principalmente que medidas optar para o 

sucesso do tratamento. 
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

1. Introdução  
O farmacêutico é um profissional de saúde, distintamente, especializado no 

medicamento, desempenhando um papel de destaque em todas as fases do seu circuito. Os 

farmacêuticos exercem a sua atividade em diversas áreas, nas quais se destacam as áreas 

clássicas [1].  No entanto, é o farmacêutico comunitário que tem o privilégio de desempenhar 

a face mais visível da profissão uma vez que é à farmácia comunitária (FC) que os utentes 

recorrem primeiramente em questão de saúde. Deste modo, o farmacêutico comunitário tem 

uma posição privilegiada devendo o mesmo contribuir em áreas como a gestão terapêutica, 

a determinação de parâmetros, a identificação de pessoas em risco, a deteção precoce de 

diversas doenças, bem como a promoção de estilos de vida mais saudáveis. Portanto, os 

utentes reconhecem no farmacêutico, um profissional de saúde de confiança, próximo e, 

acima de tudo, dedicado e competente profissionalmente [2]. O quado legal em vigor para o 

setor das farmácias encontra-se caraterizado no Decreto-Lei n.º 75/2016 de 8 de novembro 

em Diário da República n.º 214/2016 [3]. 

O meu estágio curricular realizou-se integralmente em FC, na Farmácia de São Bento 

(FSB), com uma duração de 6 meses, entre o dia 4 de setembro e 5 de março. Ao longo do 

meu estágio realizei o horário das 9h ás 17h com uma hora de almoço (13h-14h), de segunda-

feira a sexta-feira, correspondendo a 35 horas semanais. Ocasionalmente, tive a 

oportunidade de realizar o horário das 11:30h ás 20:30h, o horário de serviço das 8:30h às 

22:00h e 4h diárias em feriados e domingos. O processo de integração nas atividades da FSB 

foi gradual com objetivo central de me tornar apta a realizar as tarefas de forma autónoma. 

O cronograma das principais atividades realizadas encontra-se organizado no Anexo I.  

2. Farmácia de são bento 
A FSB foi fundada em 1952 pelo Dr. Francisco Moniz Oliveira, licenciado como 

químico-farmacêutico, com o nome de Farmácia Oliveira localizada em Angra do Heroísmo. 

Em 2000 a farmácia foi trespassada à Dra. Maria Jacinta Lima, passando a designar-se 

Farmácia Menezes. A 30 de Janeiro de 2012 a farmácia obteve autorização para a instalação 

do Posto Farmacêutico do Porto Judeu (PFPJ), localizado na freguesia do Porto Judeu e 

pertencente ao concelho de Angra do Heroísmo. Este mesmo ano ficou assinalado pelo facto 

da Farmácia Menezes ter sido transformada numa sociedade comercial, designada por 

Farmácia Menezes LDA. Esta sociedade foi levada a cabo com o Dr. Ricardo Mota, também 

proprietário da Farmácia Mântua e Farmácia Água de Pau, em São Miguel, e associado à 
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Farmácia Graciosa, na ilha Graciosa. Esta sociedade permite uma parceria constante entre o 

grupo de farmácias supracitadas, possibilitando uma economia de escala, isto é, realizar 

encomendas em maior volume e consequentemente a um menor custo de aquisição, 

possibilitando, ao cliente final, medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) a 

preços mais competitivos. Outra vantagem é repercutida no movimento de produtos entre as 

referidas farmácias e de acordo com as necessidades das mesmas, sendo uma solução no 

caso de existir um stock que no momento esteja com menor potencial de venda em uma das 

farmácias do grupo ou, solucionar pedidos de produtos esgotados. 

 A farmácia Mântua é considerada a farmácia “Mãe”, uma vez que é nela que é 

centralizada toda a atividade comercial do grupo de farmácias sob a tutela do Dr. Ricardo 

Mota. 

Em 2013, foi autorizada a transferência das instalações, da antiga Farmácia Menezes, 

do centro de Angra do Heroísmo para o Largo de São Bento, concelho de Angra do 

Heroísmo. As novas instalações, sob o novo desígnio Farmácia de São Bento, são um espaço 

amplo, moderno e eficiente e com uma localização geoestratégica, que será abordada na 

temática seguinte. 

2.1. Localização e horário de funcionamento  

A FSB localiza-se no Largo de São Bento n.º 17, concelho de Angra do Heroísmo, 

na Ilha Terceira pertence ao arquipélago dos Açores. Situa-se numa zona residencial, com 

bons acessos bem como vários locais de estacionamento na sua envolvência. Além do mais, 

encontra-se a uma distância de 2,4 km do Hospital de Angra do Heroísmo, a 2,0 km do 

centro histórico da cidade, na vizinhança de uma escola básica e de um Continente ®. Deste 

modo, a FSB possui uma localização geoestratégica por se encontrar numa zona limítrofe 

do centro da cidade de Angra do Heroísmo, por estar junto a uma via de circulação ativa, 

mas longe quer do congestionamento central quer da falta de zonas para estacionamento e, 

como referido anteriormente, por estar perto do Hospital.  

A farmácia preenche todos os requisitos a nível de acessibilidades, pois encontra-se 

instalada ao nível da rua, possuindo ainda uma rampa interior que permite o fácil acesso a 

utentes portadores de deficiência, idosos e crianças.  

A FSB possui um horário alargado, uma vez que, está aberta de segunda a sábado 

sem interrupção para almoço. De segunda a sexta está aberta no horário das 8:30 às 20:30 e 

ao sábado das 9h às 20h. Ao domingo a farmácia encontra-se encerrada para descanso 

semanal. 
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No conselho de Angra do Heroísmo estão localizadas 8 farmácias, FSB inclusive, 

onde 7 delas realizam serviço de 24 horas rotativo entre as mesmas. Neste grupo, inclui-se 

a FSB que está de serviço 24h uma vez por semana, sendo que neste referido dia, a partir 

das 00h00 o atendimento é realizado por um postigo.  

2.2. Instalações gerais 

A organização do espaço físico da FSB, quer interior quer exterior, está de acordo 

com as normas do Manual de Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, 

possuindo estrutura adequada para o cumprimento das suas funções [4].   

2.2.1. Espaço exterior 

A FSB constitui o primeiro andar de um prédio residencial de 3 andares, sendo este 

detentor de fachada tradicional que se encontra limpa e em boas condições de conservação. 

Na fachada está a inscrição “Farmácia” bem como uma cruz luminosa, o que permite a sua 

fácil identificação. Na porta da farmácia encontra-se o cronograma das farmácias de serviço 

em Angra do Heroísmo, atualizado semanalmente. À entrada da farmácia pode-se observar 

o nome da Diretora Técnica, o horário de funcionamento bem como informação relativa a 

alguns serviços prestados na Farmácia. 

2.2.2. Espaço interior 

O espaço interior da FSB está organizado em duas áreas distintas: front-office e back-

office. 

2.2.2.1. Front-office 

A área de front-office compreende a zona de atendimento ao público, sala de espera 

bem como Gabinete de Boas Práticas Farmacêuticas. A zona de atendimento ao público 

situa-se ao fundo da sala de espera, compreende 3 balcões em uma zona iluminada e 

ventilada, não existindo elementos que dificultem a comunicação/visualização entre o 

farmacêutico e o doente. Os balcões de atendimento estão devidamente equipados com 

computadores e respetivas impressoras de faturas e receitas, terminal de multibanco e 

leitores óticos de código de barras. Os balcões das extremidades apresentam um iPad para 

uso do utente. Na retaguarda dos balcões de atendimento encontra-se o cashlogy. Este é um 

equipamento que que permite realizar pagamentos em dinheiro, possibilitando a realização 

do troco de forma automática, evitando assim erros por parte do operador e facilitando a 

contagem no final de cada dia bem como o controlo detalhado de todos os processamentos 

em dinheiro. Também na retaguarda dos balcões estão lineares e gavetas, a que os utentes 

não tem acesso direto, mas podem observar alguns MNSRM que não dispensam 
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aconselhamento farmacêutico. Os lineares a que os utentes podem ter acesso estão na sala 

de espera da farmácia, numa zona ampla e atrativa. No centro da sala pode-se encontrar 3 

gondolas expositoras onde são colocados MNSRM que a farmácia necessita dar destaque, 

como por exemplo, produtos da época, campanhas, coffrets, aparelhos de nebulização, 

tensiómetros, entre outros. Os lineares acessíveis ao público estão organizados por áreas 

distintas que compreendem a puericultura, produtos de obstetrícia, produtos de higiene 

corporal e íntima, nutrição infantil, produtos dietéticos, produtos de higiene oral, produtos 

para cuidado dos pés e pernas cansadas, produtos capilares, produtos de dermocosmética 

organizados pelas respetivas marcas, entre outros. Na sala de espera, o utente tem a sua 

disponibilidade uma casa de banho, equipada para utentes portadores de deficiência bem 

como cadeiras para os utentes e/ou acompanhantes. O atendimento aos utentes é realizado 

por um sistema de senhas, onde o utente pode selecionar atendimento geral, prioritário ou 

levantamento de produtos, o que permite uma boa organização das filas de espera. O 

Gabinete de Boas Práticas Farmacêuticas encontra-se separado da zona de atendimento, no 

entanto, para o utente lá chegar tem de passar por uma pequena zona de back-office. O 

gabinete de boas práticas farmacêuticas permite um diálogo privado e confidencial com o 

doente, bem como a prestação de serviços farmacêuticos e medição de parâmetros 

bioquímicos.  

2.2.2.2. Back-office 

A área de back-office está organizada por diferentes zonas de trabalho, tais como: 

Gabinete da Diretora Técnica, zona de receção e conferência de encomendas, zona de 

armazenamento dos produtos rececionados, laboratório e garagem.  

O gabinete da Diretora Técnica é o espaço onde a mesma se ocupa das suas atividades 

diárias, funcionando também como arquivo de alguma documentação, como biblioteca para 

consulta de diferentes fontes de informação e como espaço de armazenamento de receitas e 

conferência das mesmas. 

 A zona de receção e conferência de encomendas está equipada de uma secretária 

com um computador associado a um leitor ótico de código de barras, um fax e uma 

impressora. Nesta zona é realizada a receção e conferência de encomendas, a marcação de 

preços, a conferência de produtos reservados/pagos, a transferência de encomendas para o 

PFPJ, para a Farmácia Mântua e para a Farmácia Graciosa. 

 Os produtos rececionados são armazenados em zonas distintas da farmácia. Os 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são armazenados nos módulos de gavetas 

deslizantes, na retaguarda à zona de atendimento. Estes são organizados por Medicamentos 
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Genéricos e Éticos por ordem alfabética e de dosagem. O excedente destes medicamentos é 

arrumado, do mesmo modo, em áreas distintas de armazenamento em stock. Os MNSRM 

são arrumados nos sítios respetivos no front-office e nos lineares na retaguarda dos balcões 

de atendimentos sendo que o excedente é igualmente arrumado no back-office em sítios 

específicos. Os medicamentos que exigem condições de temperatura de frio são guardados 

no frigorífico, que se encontra no laboratório, igualmente por ordem alfabética sendo que a 

primeira prateleira é destinada a produtos reservados ou em trânsito para o PFPJ. O 

laboratório está equipado com superfícies de trabalho lisas e material adequado, sendo esta 

a zona onde são preparados os medicamentos manipulados. No back-office existem ainda 

cacifos pessoais, micro-ondas e frigorífico para uso dos colaboradores. 

Na garagem, que se encontra no mesmo prédio da FSB, são armazenados alguns 

produtos de época, expositores, decoração de Natal, entre outros.  

2.3. Recursos Humanos 

A FSB é composta pela seguinte equipa de colaboradores: 

• Diretora Técnica: Dra. Ana Sofia Pereira; 

• Gestor e proprietário: Dr. Ricardo Mota  

• Licenciados em Farmácia: Cátia Valadão e Joana Ribeiro; 

• Técnicos de Farmácia: Vítor Carreiro e Paulo Miranda (trabalha 

permanentemente no PFPJ); 

• Técnicos Auxiliares de Farmácia: Sandra Silveira, Andreia Miranda, Afonso 

Menezes e Patrícia Correia; 

• Auxiliar de limpeza: Nélia Rocha 

• Colaboradores externos: Marcelo Borges (encarregue da atualização da 

pagina de Facebook da FSB) e Luís Ferreira (realiza transporte de 

encomendas da FSB para o PFPJ bem como o transporte de encomendas para 

o Aeroporto que transitem para a Farmácia Mântua ou Farmácia Graciosa).  

Os funcionários da FSB encontram-se devidamente identificados mediante o uso de 

um cartão contendo o nome e título profissional.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade ver a equipa crescer com a contratação da 

Cátia Valadão em novembro bem como da Joana Ribeiro em Fevereiro. No entanto, a 

Andreia Miranda e a Patrícia Correia entraram em licença de Maternidade e o Vítor Carreiro 

esteve por alguns períodos de baixa médica.  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia de São Bento 

 

 6 

2.4. Perfil dos utentes 

A FSB, dada a sua localização estratégica, é composta por uma grande variedade de 

utentes, pelo que não é possível traçar um perfil comum a todos eles. Existe uma 

percentagem de utentes habituais, muitos destes, já eram fidelizados com a antiga Farmácia 

Menezes e migraram para a FSB, enquanto outros fidelizaram com a mudança da mesma. 

Estes utentes são de classes económicas distintas o que exige dos colaboradores da FSB uma 

grande flexibilidade.  

Dada a proximidade ao Hospital de Angra do Heroísmo a FSB recebe utentes 

pontuais desta unidade de saúde. O facto da FSB se localizar muito próxima da cidade de 

Angra do Heroísmo bem como de outros estabelecimentos comerciais e, com fácil 

estacionamento também possibilita o afluxo de clientes pontuais, que muitas vezes se 

fidelizam com a FSB pela qualidade dos serviços prestados.  

2.5. Sistema Informático 

Na FSB o sistema informático (SI) que opera em todos os computadores é o Sifarma 

2000, da Glint. O Sifarma 2000 é uma ferramenta intuitiva e essencial no dia-a-dia de uma 

farmácia permitindo a gestão da Farmácia nos mais diversos domínios. O SI permite deste 

modo efetuar: controlo do stock máximo e mínimo de modo a realizar encomendas, 

realização de encomendas diretamente aos fornecedores bem como receção das mesmas, 

controlo dos prazos de validade, gestão financeira e contabilística, gestão do receituário e 

ainda atendimento aos utentes e, isto apenas para salientar as tarefas realizadas mais 

frequentemente. No que diz respeito à utilização do Sifarma 2000 no atendimento dos 

utentes, com a criação da ficha do utente é possível, aquando o atendimento, ter acesso aos 

medicamentos que o utente costuma comprar, bem como as respetivas marcas, evitando 

erros e fidelizando o cliente. O SI é um aliado no atendimento no que diz respeito a quaisquer 

dúvidas que possam surgir na posologia, a interações, entre outros. Tendo em conta que o 

Gestor da FSB se encontra em São Miguel, o SI permite que a gestão seja feita remotamente.  

2.6. Fontes de Informação 

Com uma visão de futuro, os Farmacêuticos preparam-se para os diversos desafios 

apostando diariamente no seu desenvolvimento profissional e contínuo, com o intuito de 

acompanhar os progressos técnico-científicos e dar resposta às necessidades dos cidadãos, 

dos profissionais de saúde com que se relacionam, do Serviço Nacional de Saúde, e do país 

em geral. Deste modo, é possível assumir um nível de competência adequado à prestação de 

uma prática eficiente, segura e com qualidade. 
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No meu estágio tive a oportunidade de consultar diferentes fontes de informação e 

documentação nacionais e internacionais, úteis para esclarecer dúvidas que possam surgir 

na prática clínica, nomeadamente: Prontuário Terapêutico, Índice Nacional Terapêutico, 

Farmacopeia Portuguesa, Formulário Galénico Português, Legislação Farmacêutica 

(Despachos e Portarias) e ainda as normas informativas da Direção Geral de Saúde e as 

circulares informativas da Associação Nacional de Farmácias (ANF), entre outras fontes de 

informação. Para uma consulta mais rápida de informação, aquando do atendimento ao 

público, recorre-se, geralmente, à informação científica disponível no SI e aos Resumos das 

Características dos Medicamentos (RCM), facultados online pelo site da Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED)  

3. Gestão de medicamentos e produtos de saúde 
Uma gestão criteriosa e rigorosa de stocks é essencial para o bom funcionamento de 

uma Farmácia Comunitária. O stock de uma farmácia deve ser o suficiente para satisfazer as 

necessidades diárias sem que haja uma rutura do mesmo. No entanto, um stock demasiado 

elevado pode gerar perdas de produtos devido ao prazo de validade (PV). Posto isto, a gestão 

do stock é imprescindível para minimizar perdas financeiras. O SI desempenha um papel 

crucial na gestão de stocks dado que é possível definir stocks máximos e mínimos de cada 

produtor tendo em conta as necessidades da farmácia. Esta ferramenta do SI é então uma 

ajuda essencial na realização de encomendas.  

A gestão de stocks, bem como a definição das condições de compra aos fornecedores 

e laboratórios é realizada pelo gestor da FSB em colaboração com a Diretora Técnica (DT). 

Na FSB existe um livro de registo de stocks, permitindo deste modo que quando um 

funcionário encontra um produto cujo stock físico não está de acordo com o stock 

informático, anota no referido livro para posterior correção pela DT.  

3.1. Aquisição e armazenamento de medicamentos e produtos de saúde 

3.1.1. Fornecedores 

A FSB adquire os medicamentos e produtos de saúde (MPS) a uma vasta lista de 

fornecedores, na sua maioria a distribuidores grossista, e diretamente a laboratórios em 

situações pontuais, como por exemplo, para efetuar encomendas de produtos que os 

distribuidores grossistas não tenham, produtos sazonais, entre outros. As encomendas diárias 

são realizadas de acordo com os limites de stocks que estão definidos no SI e pelo histórico 

de compras e vendas dos produtos. 
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 Os fornecedores da FSB são: Alliance Healthcare Açores; S.A, Oliveira Leitão & 

Pensa; S.A., Nanques Farma; Luís Peixoto, LDA.; Urialdo Bettencourt Limitada e Carlos 

Vasconcelos, LDA. 

3.1.2. Realização de encomendas 

As encomendas de MPS podem ser realizadas por 3 vias distintas: contacto 

telefónico, email ou através do Sifarma 2000. As encomendas apenas se realizam por 

contacto telefónico quando não é possível através do SI ou quando se verifica que o stock 

do fornecedor está rateado, através do SI, e precisamos confirmar para dar uma resposta ao 

utente. Realizar encomendas através do SI apenas é possível para a Alliance Healthcare 

Açores, S.A e para o Oliveira Leitão & Pensa, sendo que para os outros fornecedores é por 

endereço eletrónico.  

Através do Sifarma 2000 é possível fazer três tipos de encomendas:  

a) Encomendas instantâneas  

As encomendas instâncias são efetuadas, geralmente, em duas situações: aquando do 

atendimento a um utente que solicita um MPS, cujo stock não existe ou quando se verifica 

que um stock não está correto e não existe determinado produto na farmácia.  

b) Encomendas diárias  

As encomendas diárias são geradas tendo em conta o stock mínimo, definido para 

cada produto na correspondente ficha, de modo a evitar ruturas de stock. A nota de 

encomenda gerada no SI é revista pelo Gestor ou pela DT, antes de ser enviada para o 

fornecedor, na qual poderá ainda alterar a quantidade a pedir de um determinado produto 

e/ou incluir ou excluir produtos.  

c)  Encomendas manuais  

As encomendas manuais são efetuadas, geralmente, para a aquisição de produtos em 

grandes quantidades ou campanhas específicas nas quais a farmácia pode beneficiar de 

bonificações ou descontos, o que possibilita melhores margens de comercialização. Estas 

encomendas são, também, realizadas diretamente aos Delegados de Informação Médica, 

aquando da sua visita à farmácia, após análise do histórico de vendas do(s) produto(s), 

principalmente no que toca a produtos de dermocosmética, entre outros.  

3.1.3. Receção e conferência de encomendas  

As encomendas quando chegam à Farmácia, o funcionário que as recebe assina um 

comprovativo de receção. Se na encomenda existirem medicamentos de conservação no frio, 

é prioridade colocá-los no mesmo e anotar na fatura a quantidade, o Preço de Venda ao 
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Público (PVP) e a validade. As encomendas são acompanhadas de fatura original e 

duplicado, no caso de os produtos terem sido enviados antes de serem faturados acompanha-

os a guia de remessa.  

Em primeira instância, é necessário perceber de que encomenda se trata, ou seja, se 

já está ou não criada no SI. No caso de não estar, trata-se de uma encomenda manual e a sua 

receção inicia-se no módulo “Gestão de Encomendas”, no qual devemos criar a encomenda 

manualmente e, para isso é necessário identificar o fornecedor e introduzir os produtos bem 

como as respetivas quantidades, aprovar e enviar o pedido para “o papel”, de modo a que 

esta fique criada no módulo da “Receção de encomendas”. Quando se trata de encomendas 

diárias ou instantâneas, estas surgem automaticamente no módulo da “Receção de 

encomendas”. Após a seleção da encomenda que se pretende rececionar, é necessário 

introduzir, em primeiro lugar, o número da fatura e o valor monetário da encomenda e, em 

seguida, os produtos faturados por leitura ótica do código de barras ou por introdução do 

código identificador de cada produto, o Código Nacional do Produto (CNP). Aquando este 

processo é impreterível conferir o que está descrito na fatura com os produtos realmente 

enviados; introduzir ou atualizar o PV de cada produto, introduzindo sempre a validade mais 

curta; verificar se os PVP e os Preços de Venda à Farmácia (PVF) mencionados na fatura 

são os mesmos no SI e atualizá-los se necessário e ainda introduzir os bónus ou descontos 

aplicados. Em relação aos produtos de venda livre é introduzido no SI as margens definidas 

pelo Gestor e pela DT e a partir delas o SI calcula o PVP automaticamente. Posteriormente, 

procede-se à marcação do preço na respetiva embalagem, através de uma rotuladora manual, 

sem esconder nenhuma informação importante. No caso de existirem irregularidades na 

encomenda, como por exemplo, ter faltado algum produto, não ter vindo o número total de 

unidades de um produto, ter sido enviado um produto que não tinha sido encomendado ou 

ter vindo um produto não faturado, o responsável que está a realizar estas atividades contacta 

o fornecedor e expõe a situação. O fornecedor ao validar a irregularidade procede à sua 

regularização, geralmente, através do envio de uma nota de crédito, do produto em falta ou 

da troca de produtos.  

Quando são rececionadas encomendas instantâneas, que dizem respeito a produtos 

previamente reservados pelos utentes aquando do atendimento ou quando são reservados 

pelo telefone, estas sofrem um circuito diferente dos restantes produtos rececionados. Existe 

uma roldana na zona da receção de encomendas com papéis, preenchidos aquando da 

reservada ou venda, onde se pode ler o nome do produto, nome do utente, contacto telefónico 

e se está pago ou reservado. Os produtos rececionados que correspondem aos papéis da 
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roldana são envolvidos no mesmo e é feito o contacto telefónico para que o produto possa 

ser guardado, ou na gaveta dos produtos pagos ou no linear dos produtos reservados. 

O processo de receção e conferência é finalizado quando o operador arquiva as 

faturas previamente assinadas, por si, para fins contabilísticos. A receção e conferência de 

encomendas são atividades que requerem muito rigor e atenção redobrada. Esta tarefa deve 

ser realizada antes de qualquer outra em uma FC de modo a poder-se estar constantemente 

a par do stock existente na Farmácia e não se efetuar encomendas instantâneas sem 

necessidade.  

Durante o meu estágio, esta foi uma das minhas primeiras tarefas aprendidas, tendo 

realizado a receção de encomendas com muita frequência.  Perante a deteção de 

irregularidades, como as mencionadas anteriormente, contactava com os respetivos 

fornecedores e exponha a situação, de modo a resolvê-las com a maior brevidade possível. 

Estas atividades foram cruciais para estabelecer um primeiro contacto com os produtos 

disponíveis na Farmácia, para poder explorar o SI e para poder conhecer a informação 

científica dos produtos antes do primeiro contacto com o público. Participei num pequeno 

melhoramento do sistema de produtos pagos ou reservados criando um formulário no 

computador, Anexo II, para que o utente pudesse ficar com um comprovativo do 

medicamento pago ou reservado e também para melhorar problemas logísticos.  

3.1.4. Armazenamento e conservação  

Após a receção e armazenamentos os MPS são armazenados nos locais para eles 

definidos, como anteriormente descrito e, é prioridade guardar os medicamentos de marca 

bem como os éticos de modo a minimizar a procura dos mesmos aquando o atendimento ao 

público. O armazenamento dos MPS é realizado com base no seu prazo de validade, 

obedecendo aos princípios FIFO (First In, First Out) e FEFO (First Expired, First Out). De 

acordo com estes princípios, os produtos com PV mais curto devem ser os primeiros a serem 

dispensados, de forma a promover a rotatividade dos produtos sem acumular os com PV 

reduzido. A conservação adequada dos MPS é essencial para garantir a sua qualidade e 

segurança. Deste modo, é importante controlar e monitorizar regularmente as condições de 

temperatura e humidade dos diferentes locais da farmácia, devendo estas ser inferiores a 

25ºC e 60%, respetivamente, à exceção do frigorífico, cuja temperatura deve estar 

compreendida entre os 2ºC e os 8ºC. Na FSB existem termohigrômetros para o controlo 

destes valores, estando estes colocados estrategicamente, nos seguintes locais: 1 no 

frigorífico, 1 na zona de armazenamento dos MPS e outro na zona de atendimentos. 
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Durante o meu estágio, mais ativamente no início, participei no armazenamento de 

MPS, bem como na organização do seu espaço tanto no front-office como no back-office. 

Esta é uma atividade de extrema importância antes de se passar à fase de atendimento ao 

público. Aliada à importância óbvia de se saber onde se situa cada produto permite que o 

atendimento ao público seja com confiança, rápido e dinâmico.  

3.2. Controlo de prazos de validade  
O controlo frequente de PV é uma tarefa realizada no âmbito das Boas Práticas de 

Farmácia Comunitária [4]. Esta tarefa exige rigor de modo a garantir qualidade nos MPS 

dispensados aos utentes. O controlo dos PV, na FSB, inicia-se aquando da receção de 

encomendas, através da atualização e/ou registo no SI do PV de cada produto rececionado. 

O controlo dos PV, é realizado todos os meses, no qual a DT emite uma listagem de todos 

os produtos que expiram dentro de 3 meses, através do SI. Aquando do controlo, é conferido 

o stock e o PV para posterior correção pela DT. No caso de existirem produtos a expirar nos 

3 meses seguintes, mas que possam ser consumidos até término do seu PV, é-lhes colocado 

uma etiqueta removível na embalagem para alertar os colaboradores de vender aquele 

produto em primeiro lugar. Os produtos para devolução, são recolhidos e devolvidos aos 

respetivos fornecedores. Por norma é uma tarefa realizada logo no início do mês. Durante o 

meu estágio tive a oportunidade de realizar esta tarefa algumas vezes bem como acompanhar 

a DT nas respetivas correções através do Sifarma 2000. 

3.3. Gestão de devoluções  

A gestão de devoluções tem como objetivo minimizar as perdas e, 

consequentemente, os custos associados a irregularidades dos medicamentos. Uma 

devolução engloba duas etapas: realizar a devolução e regularizá-la.  

A devolução realiza-se através do SI, recorrendo-se à opção “Gestão de Devoluções”, 

do módulo das “Encomendas”. Uma devolução pode-se realizar devido a vários motivos, 

tais como: PV expirado, PV reduzido, produto com propriedades organoléticas alteradas, 

remarcação de PVP, erro no pedido de encomenda, ausência de pedido do produto, 

embalagem danificada ou incompleta e outros motivos (por exemplo, a emissão de circulares 

de suspensão de comercialização pela INFARMED e circulares de recolha emitidas 

voluntariamente pelo detentor da Autorização de Introdução no Mercado). Ao criar uma nota 

de devolução, deverá constar o seguinte: o nome do fornecedor, a identificação dos produtos 

a devolver e o motivo da devolução. Posteriormente, são impressos, carimbados e assinados, 

pelo responsável, três exemplares da nota de devolução: o original e o duplicado 
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acompanham o produto a ser devolvido ao fornecedor e o triplicado é rubricado pelo 

representante do fornecedor, ficando este guardado na farmácia para que depois se possa 

proceder à sua regularização.  

Uma devolução pode ser aceite pelo fornecedor ou não. No caso de não ser aceite, o 

produto é reenviado para a farmácia, sendo rotulado como quebra e armazenado num local 

específico da farmácia. Quando a devolução é aceite pelo fornecedor, procede-se à sua 

regularização. A regularização da devolução é efetuada também no SI, na opção 

“Regularização de Devoluções”, do módulo das “Encomendas”. Esta pode ser feita de duas 

formas, através da: emissão de uma nota de crédito, que é a forma mais comum de 

regularização de devoluções, cujo motivo foi o PV ter expirado ou a troca do produto por 

um igual, que ocorre principalmente quando o motivo da devolução foi a embalagem estar 

danificada ou incompleta. Quando a regularização é realizada através da emissão de uma 

nota de crédito, são impressos dois exemplares da mesma, ambas carimbadas e rubricadas 

pelo responsável, sendo o original anexado à nota de devolução e arquivado e o duplicado é 

enviado ao fornecedor.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de acompanhar a DT na gestão das 

devoluções.   

4. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde 
Numa FC o Farmacêutico tem variadíssimas funções, no entanto, é a dispensa de 

medicamentos que têm uma maior visibilidade. Esta função tem de ser desempenhada com 

a máxima responsabilidade colocando a saúde do utente em primeiro lugar, sem esquecer a 

vertente do negócio e a sustentabilidade económica da farmácia. A cedência de 

medicamentos é o ato profissional em que o farmacêutico, após avaliação da medicação, 

cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes mediantes prescrição 

médica ou em regimes de automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda 

a informação indispensável para o correto uso dos mesmos [4]. Deste modo, o Farmacêutico 

tem o dever e responsabilidade de promover a saúde através do uso racional dos 

medicamentos, da adesão à terapêutica, bem como interferir na automedicação.  

De acordo com o Estatuto do Medicamento, um medicamento de uso humano é 

definido como “toda a substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas 

ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a 
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restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas.” [5]. Deste modo, os medicamentos são 

classificados, no que diz respeito à dispensa ao público, em MSRM ou MNSRM. 

Durante o meu estágio, de todas as atividades desempenhadas, o atendimento ao 

público foi sem dúvida a atividade mais desafiadora. Toda a equipa da FSB ajudou-me a 

conhecer os MNSRM bem como a sua função e contraindicações de modo a auxiliar-me 

aquando do atendimento. Tive a oportunidade de consolidar os conhecimentos aprendidos 

na Faculdade e gradualmente fui tendo mais confiança no atendimento. No final do meu 

estágio senti que realizava o atendimento de forma autónoma e que os utentes depositavam 

confiança no meu aconselhamento.  

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM são todos aqueles que necessitam receita médica para serem dispensados 

ao utente. Esta prescrição deve preencher, pelo menos, uma das seguintes condições: “ 

possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indireta, mesmo quando usados 

para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; possam constituir 

um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham 

substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas 

sejam indispensável aprofundar ou destinem-se a ser administrados por via parentérica. [5]”.  

4.1.1. Receita médica e validação farmacêutica 

A receita médica é um documento oficial prescrito exclusivamente por Médicos. É 

exigido aquando a dispensa de MSRM nas farmácias e a sua interpretação e validação é da 

responsabilidade de um farmacêutico.  

De acordo com as Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

(NRDMPS), atualmente, coexistem três tipos de receita médica: receita manual, receita 

eletrónica materializada e receita eletrónica desmaterializada. A receita materializada, 

com papel, pode ser de dois tipos: renovável e não renovável. A receita não renovável 

compreende tratamentos curtos e têm uma validade de 30 dias a contar do dia da prescrição. 

A receita renovável, até 3 vias, destina-se a tratamentos prolongados e têm uma validade de 

6 meses [6].  

Para que o Farmacêutico possa dispensar MSRM em primeira instância deve estar 

atualizado das NRDMPS. Aquando o atendimento, devem ser verificadas um conjunto de 

informações: dados do utente (nome e número de utente; número de beneficiário e regime 

especial de comparticipação, se aplicáveis e entidade financeira responsável); identificação 
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do Médico prescritor (vinheta, respetiva assinatura manuscrita); local de prescrição (vinheta, 

carimbo ou inscrição manual); a data e a validade da prescrição; a identificação dos 

medicamentos prescritos e verificar se estão mencionados Despachos/Portarias/Diplomas e 

exceções prescritas pelo médico [4]. De modo a centrar a prescrição na escolha 

farmacológica, a legislação que suporta a prescrição foi alterada para promover a prescrição 

por Denominação Comum Internacional (DCI). Na prescrição deve estar especificado a 

dosagem, a forma farmacêutica, o tamanho, o número de embalagens bem como a posologia. 

Numa receita não podem ser prescritas mais do que quatro embalagens de medicamentos 

distintos e, no máximo duas embalagens por medicamento, exceto nos casos de 

medicamentos sob a forma de unidose, no qual podem estar prescritos até quatro embalagens 

do mesmo medicamento. Existem medicamentos que devem ser prescritos isoladamente 

numa prescrição, sendo estes: medicamentos manipulados, produtos dietéticos, produtos de 

protocolo e autocontrolo de Diabetes mellitus e os medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos. No que concerne as receitas manuais, estas são cada vez menos prescritas, 

apenas podem ser prescritas com justificação médica legal, em caso de: falência do sistema 

informático, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio ou em outras menores. [6] 

O Farmacêutico, tem oportunidade de se distinguir como um profissional de saúde 

versátil, após a validação da prescrição médica. Deste modo, deve fornecer toda a 

informação necessária para um uso correto, seguro e eficaz dos medicamentos de acordo 

com as necessidades individuais de cada doente. Além da comunicação oral, os conselhos e 

informação prestados pelo farmacêutico devem ser reforçados por escrito. O farmacêutico 

deve procurar assegurar-se de que o utente não tem dúvidas sobre as precauções com a 

utilização do medicamento, isto é, sobre a forma como deve ser tomado (como, quando e 

quanto), a duração do tratamento e eventuais precauções especiais [4]. Após a dispensa, o 

farmacêutico deverá validá-la ao colocar no verso da receita (materializada e manual) a data 

da dispensa, o carimbo da farmácia e a sua assinatura, evitando a sobreposição destes 

elementos. [6]. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de contactar com os três tipos de receita 

anteriormente mencionados. Na FSB predominam as receitas eletrónicas materializadas, 

pelo que, tinha de proceder à impressão no verso e entregar a guia de tratamento no final. 

Tive a oportunidade de dispensar medicamentos a utentes analfabetos, pelo que, tive de criar 

estratégias para me certificar que o utente conseguia, sozinho, fazer a sua medicação sem 

erros. Quanto às receitas manuais, ou por falta de confiança ou por não conseguir perceber, 

pedia ajuda a um colega com mais experiência de modo a ter sempre a certeza que estava a 
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dispensar corretamente a medicação. A prescrição de receitas desmaterializadas aumentou 

aquando o meu estágio pelo que, muitas vezes, tive de esclarecer os utentes acerca do seu 

funcionamento.  

4.1.2. Entidades de comparticipação 

A entidade de comparticipação (entidade financeira responsável ou organismo de 

comparticipação) é a responsável pelo pagamento da comparticipação da receita. O sistema 

de saúde português é constituído por vários sistemas coexistentes, sendo estas entidades de 

comparticipação: o Serviço Nacional de Saúde (SNS), o Serviço Regional de Saúde (SRS) 

dos Açores (SRS-Açores) e da Madeira (SRS-Madeira), os subsistemas de saúde (regimes 

de seguro social de saúde especiais para determinadas profissões ou organizações) e os 

seguros de saúde privados. Em relação aos subsistemas de saúde existem os públicos e os 

privados. A Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado (ADSE) é o principal 

subsistema de saúde público. Os outros subsistemas públicos cobrem grupos especiais de 

funcionários do Estado, como é o caso da ADM (IASFA) para os militares das Forças 

Armadas, o SAD-GNR para os militares da Guarda Nacional Republicana, o SAD-PSP para 

o pessoal técnico-policial da Polícia de Segurança Pública [6]. São exemplos de subsistemas 

de saúde privados os SAMS para os funcionários bancários, os SSCGD para os empregados 

do grupo Caixa Geral de Depósitos. Quanto aos seguros de saúde complementam tanto o 

SNS como os subsistemas de saúde. O estado Português é o responsável pela 

comparticipação de alguns medicamentos prescritos aos utentes do SNS e aos da ADSE, no 

entanto, a comparticipação aos utentes beneficiários do SRS é da responsabilidade dos 

governos regionais. [7] 

A legislação atual prevê a possibilidade de dois regimes de comparticipação: regime 

geral e regime especial (aplicam-se situações específicas que abrangem determinadas 

patologias ou grupos de doentes). Relativamente ao regime geral de comparticipação, o 

estado paga uma percentagem do preço de venda ao público dos medicamentos de acordo 

com os seguintes escalões: escalão A – 90%, Escalão B – 69%, Escalão C – 37%, Escalão 

D – 15%, consoante a sua classificação farmacoterapêutica [6]. Deste modo, o utente no 

momento da dispensa apenas paga a diferença entre o PVP total e o valor da 

comparticipação. Quanto ao regime especial de comparticipação, este pode ser realizada em 

função dos beneficiários (pensionistas com baixos rendimentos anuais), representado pela 

letra “R” ou das patologias/grupos especiais de utentes, representado pela letra “O”, devendo 

o médico prescritor, neste caso, indicar na receita o despacho/diploma legal correspondente 
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a essa patologia [6]. Alguns utentes beneficiam de um regime complementar de 

comparticipação. Isto significa que o utente usufrui de uma comparticipação da entidade 

financeira principal (SNS, SRS ou ADSE) e outra do organismo complementar, como é o 

caso do SRS+SAMS, ADSE+SAMS. Nestes casos, se for uma receita materializada ou 

manual, a receita médica original é enviada para a entidade financeira principal e uma cópia 

da mesma é enviada para o organismo complementar, juntamente com a cópia do cartão do 

mesmo. Os medicamentos manipulados, os produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes 

mellitus, os produtos dietéticos com carácter terapêutico e as câmaras expansoras têm um 

regime de comparticipação específico [6]. 

No meu estágio, na FSB, tive a oportunidade de dispensar medicamentos em receitas 

para vários sistemas e subsistemas de saúde, inclusive regimes de complementaridade, sendo 

que nestes casos a atenção dispensada durante o atendimento era redobrada, de modo a evitar 

a ocorrência de erros.  

4.1.3. Conferência de receituário e faturação  

As receitas eletrónicas desmaterializadas foram introduzidas recentemente na Região 

Autónoma dos Açores, deste modo, grande parte das receitas da FSB são eletrónicas 

materializadas, o que exige um grande esforço da equipa para que não se cometam erros e 

da DT para as ter corrigidas bem como organizadas.  

Cada elemento da equipa da FSB é responsável por conferir as receitas médicas de 

um dos colegas (funcionando num regime rotativo), de modo, a corrigir os eventuais erros 

atempadamente. Após uma primeira correção, as receitas são encaminhadas para o Gabinete 

da DT onde são organizadas de acordo com os organismos de comparticipação e por lotes, 

constituídos por 30 receitas ordenadas por ordem crescente.  

Após a organização do receituário, é emitido através do SI um “Verbete de 

identificação de lotes”, que deverá ser carimbado e anexado ao respetivo lote. São também 

impressos, em duplicado, a fatura mensal e as notas de débito/crédito referentes ao mês 

anterior com vista à retificação das respetivas faturas. Todos estes documentos de faturação 

são acondicionados em volumes devidamente identificados, sendo posteriormente enviados 

às entidades competentes. Os CTT (Correios de Portugal) são os responsáveis por ir, 

mensalmente, à farmácia levantar o volume em dia previamente comunicado pela ANF e, 

enviá-lo para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) dos Açores, que se localiza na Ilha 

Terceira. A Saudaçor S.A. (Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos 

Açores) é a entidade administrativa responsável pelo CCF dos Açores, o que permite a 
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conferência atempada das faturas, a redução dos erros de prescrição, a redução de gastos 

com medicamentos, a redução dos custos de operação inerentes ao processo de conferência 

de faturas do SRS dos Açores e a agilização e uniformização dos procedimentos de 

conferência. O CCF dos Açores foi criado com o objetivo de gerir a conferência do 

receituário a nível regional para, posterior, pagamento pelo SRS dos Açores, onde as receitas 

são todas digitalizadas e enviadas para o CCF nacional até ao dia 10 do mesmo mês, que se 

localiza na Maia, no Porto. É neste centro que as receitas são corrigidas, sendo que este 

processo decorre entre o dia 10 e 25 do mês corrente. Posteriormente, o CCF envia à 

farmácia o resultado da sua análise, devolvendo todas as receitas que não cumpriram com as 

regras de prescrição e/ou dispensa, o que implica o não pagamento da comparticipação 

associada. A farmácia tem até ao dia 10 do mês seguinte para tentar, sempre que possível, 

proceder à correção do erro e enviar a nota de débito/crédito regularizadora dos erros 

identificados pelo CCF. O mesmo acontece com os restantes organismos de 

comparticipação. As receitas dos restantes organismos são enviadas para a ANF também até 

ao dia 10 e é esta a entidade intermediária entre as farmácias e os organismos, responsável 

pelo pagamento das comparticipações [7]. 

Durante o meu estágio, a DT explicou-me pormenorizadamente a conferência de 

receituário e faturação. Pelo que, ao fim de algum tempo de estágio comecei a realizar esta 

tarefa de forma autónoma. A FSB, como referido anteriormente, ainda recebe muitas receitas 

materializadas, pelo que uma grande parte do meu estágio passou pela correção e 

organização das mesmas. Deste modo, sinto que estou devida e competentemente formada 

nesta área da FC. 

4.1.4. Medicamentos sujeitos a legislação especial: Estupefacientes e 

Psicotrópicos 

Os medicamentos psicotrópicos são maioritariamente utilizados em tratamentos 

oncológicos e psiquiátricos por atuarem diretamente no sistema nervoso central, como 

depressores ou estimulantes [8]. No entanto, são medicamentos sujeitos a uma legislação 

especial, isto é, a um controlo rigoroso por apresentarem substâncias com risco de abuso 

medicamentoso e toxicodependência. Estes medicamentos estão associados ao consumo de 

drogas e a atos ilícitos criminosos. São por estas razões que estes medicamentos são sujeitos 

a receita médica especial e todo o seu circuito na farmácia é devidamente controlado, desde 

a sua receção até ao momento da sua dispensa. O circuito destes medicamentos na farmácia 

é da total responsabilidade do farmacêutico [8]. Na FSB a DT é responsável pela preparação 
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e emissão das listas de entradas e saídas de psicotrópicos e estupefacientes da farmácia, bem 

como do envio e arquivo dos documentos de controlo de psicotrópicos no âmbito da 

legislação que regulamenta estas matérias. [4]. 

A receção de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos é efetuada da mesma 

forma que os restantes produtos, com a particularidade de ficar registado a sua entrada no 

SI. São armazenados em local próprio e de acesso restrito, separados dos restantes 

medicamentos. Durante a dispensa destes medicamentos, independentemente do tipo de 

prescrição (manual, materializada ou desmaterializada), o farmacêutico tem de registar no 

SI várias informações que por ele são exigidas: a identificação do utente (nome e morada); 

a identificação da pessoa que está a levantar a medicação, que pode ser o próprio utente ou 

o seu representante (nome, data de nascimento, morada, número e data de validade do cartão 

de cidadão ou outro cartão identificador) e a identificação do médico prescritor. No final da 

dispensa de uma receita manual é necessário tirar duas cópias: uma fica arquivada na 

farmácia e a outra é enviada à Direção Regional de Saúde. São ainda impressos dois 

documentos de psicotrópicos que são anexados a cada uma das cópias. As receitas 

materializadas originais são enviadas para os organismos responsáveis pela sua 

comparticipação [4, 6, 7].  

O controlo das prescrições de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos está 

sujeito a novos procedimentos, de acordo com a Direção Regional da Saúde da Região 

Autónoma dos Açores. As farmácias devem enviar à Direção Regional de Saúde, por correio 

eletrónico: até ao dia 8 do mês seguinte a fotocópia da receita manual com os medicamentos 

dispensados, contendo uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópicas 

compreendidas nas tabelas I e II do Decreto-Lei n.º15/93, não se aplicando às 

benzodiazepinas; até ao dia 15 do mês seguinte ao termo do trimestre, o mapa de balanço de 

entradas e saídas de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos e até ao dia 31 de janeiro 

do ano seguinte, o mapa do balanço anual do movimento das entradas e saídas dos 

medicamentos classificados de benzodiazepinas, constantes das tabelas III e IV do Decreto-

Lei n.º15/93 [9,10]. Todos os documentos referentes a estes medicamentos devem ser 

arquivados na farmácia por um período mínimo de três anos.  

Durante o meu estágio, dispensei algumas vezes medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos.  
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4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são todos aqueles que não se enquadram na definição de MSRM e como 

tal, são dispensados sem receita médica. Dentro desta classe de medicamentos existem os 

MNSRM de dispensa exclusiva em farmácias (MNSRM-EF), que se tratam de 

medicamentos cuja dispensa exige a intervenção do farmacêutico e a aplicação de protocolos 

de dispensa [11]. A dispensa de MNSRM está, geralmente, associada à automedicação ou 

ao aconselhamento farmacêutico. Dada a facilidade de aquisição de MNSRM, muitas vezes, 

os utentes acabam por utilizá-los de uma forma indiscriminada tendo a ideia de que estes são 

inócuos. Sendo a premissa anterior um mito, cabe ao farmacêutico sensibilizar a população 

de que estes medicamentos também apresentam riscos, pois podem desencadear efeitos 

adversos e/ou interações medicamentosas.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de dispensar e prestar aconselhamento 

sobre vários MNSRM para o tratamento de transtornos menores que levaram os utentes a 

recorrer mais frequentemente à farmácia. Sem dúvida que os transtornos menores às quais 

os utentes recorreram mais à farmácia, aquando o meu estágio, foram a gripe e constipação 

dada a sazonalidade das mesmas. 

4.3. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

4.3.1. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Os produtos cosméticos e de higiene corporal são definidos como sendo “qualquer 

substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais 

do corpo humano (epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, dentes e mucosas bucais), com a finalidade exclusiva de os limpar, perfumar, 

modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” 

[12]. 

A FSB dispõe de uma grande variedade destes produtos, de modo a satisfazer as 

exigências dos utentes. Esta é uma área em que os utentes, na sua generalidade, pedem um 

aconselhamento farmacêutico personalizado de acordo com as suas necessidades. Ao longo 

do meu estágio tive a oportunidade de prestar aconselhamento sobre produtos de 

dermocosmética em várias situações como, por exemplo, para: pele atópica, pele oleosa e 

queda de cabelo.  

Neste tipo de produtos, bem como nos MNSRM, é importante trabalhar as vendas 

cruzadas - cross-selling. Por exemplo, para o tratamento da candidíase vaginal promovi o 

aconselhamento de um produto de higiene íntima. 
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4.3.2.  Suplementos alimentares  

Entende-se por suplementos alimentares todos “os géneros alimentícios que se 

destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem 

fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional 

ou fisiológico” [13].  

Em Portugal, as entidades reguladoras deste tipo de produtos são a Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária (DGAV) e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

(ASAE). 

A FSB dispõe de uma ampla variedade de suplementos alimentares, sendo estes 

procurados por utentes de diferentes faixas etárias. Aquando do aconselhamento destes 

produtos é importante comunicar aos utentes que estes produtos não substituem um regime 

alimentar variado e equilibrado e que podem interagir com os seus medicamentos e/ou 

competir com a absorção de alguns nutrientes da sua dieta. Durante o meu estágio, foram 

vários os utentes que procuraram o aconselhamento farmacêutico sobre estes produtos para 

as mais diversas finalidades, no entanto, melhorar o apetite de crianças foi a temática mais 

solicitada.  

4.3.3. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial 

Os produtos dietéticos e produtos para alimentação especial são considerados 

géneros alimentícios com uma composição e processo de fabrico especiais, que se destinam 

a colmatar as necessidades nutricionais específicas de diversas patologias e condições 

clínicas, como é o caso da oncologia, pós-AVC e disfagia, perda de peso e fragilidade no 

idoso, feridas crónicas e doenças hereditárias do metabolismo [14]. 

Na FSB existem alguns destes produtos da Nutricia Advanced Medical Nutrition®, 

a saber: leites, espessantes e bebidas nutricionais. Estes produtos são, regra geral, 

dispensados mediante receita médica. Durante o meu estágio não foram solicitados 

conselhos acerca dos mesmos. 

4.3.4.  Produtos fitoterapêuticos 

Produtos fitoterapêuticos são produtos que contém na sua composição ingredientes 

terapêuticos provenientes, exclusivamente, de plantas [15]. Este tipo de produtos tem vindo 

a ganhar cada vez mais adeptos no alívio de alguns sintomas. No entanto, estes produtos não 

são inócuos, não dispensando o aconselhamento farmacêutico. 
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4.3.5. Produtos homeopáticos 

Os produtos homeopáticos têm como mecanismo de tratamento o princípio da 

homeopatia: “cura pelo semelhante”. A homeopatia é uma terapêutica que consiste em tratar 

os doentes por intermédio de substâncias em altas diluições, capazes de produzir no homem 

saudável sintomas semelhantes aos da doença a tratar. Os produtos homeopáticos são 

classificados em: medicamentos homeopáticos e produtos farmacêuticos homeopáticos. 

Ambos são obtidos a partir de matérias-primas homeopáticas, de origem vegetal, mineral ou 

animal [15].  

Na FSB, a dispensa de produtos homeopáticos não é muito frequente, no entanto, 

aquando estados gripais alguns utentes pedem especificamente os produtos do laboratório 

francês, Boiron®, especializado em homeopatia. 

4.3.6. Produtos de obstetrícia, puericultura e nutrição infantil 

Na Farmácia Comunitária, os pais e os futuros pais, podem encontrar vários produtos 

de que necessitam na gravidez e no pós-parto, sendo estes chamados de produtos de 

obstetrícia, como é o caso de cremes e óleos anti-estrias, cintas, protetores de mamilo, entre 

outros. Além de produtos, os pais encontram nas farmácias uma fonte de ajuda e de 

aconselhamento qualificado sobre as necessidades específicas das diferentes fases, desde a 

gravidez até à idade infantil da criança. Os produtos de puericultura destinam-se aos bebés 

e crianças, acompanhando o processo de desenvolvimento infantil. Para a alimentação 

infantil está disponível uma vasta gama de produtos, como é o caso de leites, de farinhas, de 

papas e fruta em puré. 

4.3.7. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são definidos como “qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação”, 

utilizado em seres humanos para fins de prevenção, controlo, diagnóstico, tratamento ou 

atenuação de uma doença, lesão ou deficiência, “cujo principal efeito pretendido no corpo 

humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos”, 

distinguindo-se assim dos medicamentos.  

Tendo em conta a vulnerabilidade do corpo humano e os potenciais riscos 

decorrentes da sua conceção técnica e fabrico, os dispositivos médicos são classificados em 

classe I, II (IIa e IIb) e III, sendo os de classe I os que apresentam menor risco e os de classe 

III maior risco associado [16]. 
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4.3.8. Medicamentos de uso veterinário  

Os medicamentos de uso veterinário são “toda a substância, ou associação de 

substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças 

em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com 

vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas”. A Direção Geral de Veterinária (DGV) é a autoridade responsável pelos 

medicamentos e produtos de uso veterinário [17]. 

A FSB possui um pequeno stock destes produtos, dado que a sua dispensa é rara. Os 

produtos mais procurados são os antiparasitários de uso interno e externo para animais 

domésticos.  

4.3.9. Medicamentos manipulados 

Segundo a Portaria n.º 594/2004, os medicamentos manipulados correspondem a 

“qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico”, que deve garantir a sua qualidade, eficácia e 

segurança. Os medicamentos manipulados são preparados no laboratório da farmácia 

comunitária com o objetivo de satisfazer as necessidades específicas dos utentes, tendo em 

conta a sua idade, peso, sexo, patologia, alergias e intolerâncias, às quais não foi possível 

dar uma resposta com os medicamentos industrializados. São, portanto, medicamentos 

personalizados no que toca à dose, associação de fármacos e/ou excipientes, forma 

farmacêutica e quantidade preparada. As fórmulas magistrais são preparadas de acordo com 

a prescrição médica para um utente em particular, enquanto os preparados oficinais não 

exigem receita médica e são preparados segundo as indicações da Farmacopeia Portuguesa 

ou do Formulário Galénico Português [18, 19]. O farmacêutico responsável deve ter bem 

presente a legislação que regula esta área e ter conhecimento da lista de substâncias cuja 

utilização na preparação de medicamentos manipulados não é permitida, assim como a lista 

de medicamentos manipulados que são comparticipados pelo SNS e pela ADSE [20,21]. 

O laboratório da FSB está devidamente equipado para a preparação, 

acondicionamento e controlo de medicamentos manipulados, de acordo com a Deliberação 

n.º1500/2004 [22]. É realizado o registo da receção das matérias-primas e o controlo dos 

seus prazos de validade.  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia de São Bento 

 

 23 

Durante o meu estágio na FSB tive a oportunidade de preparar, de forma autónoma, 

diversos medicamentos manipulados. As fichas de preparação dos mesmos encontram-se 

compreendidas entre o Anexo III e o Anexo XIV.  

5. Serviços farmacêuticos e cuidados de saúde prestados  
Os serviços farmacêuticos são serviços de valor acrescentado, que uma Farmácia 

Comunitária pode e deve disponibilizar aos seus utentes, promovendo a sua qualidade de 

vida. Na FSB os serviços farmacêuticos e cuidados de saúde são prestados no Gabinete de 

Boas Práticas, criado para o efeito, que se encontra abastecido de material e equipamento 

necessários aos mesmos, permitindo um atendimento mais personalizado, reservado e de 

qualidade aos utentes.  

Através dos serviços prestados pretende-se promover a saúde e o bem-estar do utente, 

bem como prevenir o aparecimento de doenças. Estes serviços envolvem a determinação dos 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos, o que permite a medição de indicadores para 

avaliação do estado de saúde do doente. Os aparelhos de determinação utilizados são 

periodicamente validados e calibrados [4].  

Na FSB existe um cartão de registo individual para o utente, onde se podem anotar 

os valores dos serviços prestados bem como a respetiva data e hora. Durante o meu estágio 

realizei inúmeras vezes a determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

solicitados pelos utentes. Quando os valores obtidos eram muito discrepantes em relação aos 

valores de referência, aconselhava sempre o utente a dirigir-se ao médico ou aos serviços de 

urgência.  

5.1. Medição da pressão arterial e frequência cardíaca  

A medição da pressão arterial e frequência cardíaca é o serviço farmacêutico mais 

requisitado pelos utentes da FSB. Ao longo do meu estágio realizei frequentemente a 

medição da pressão arterial e frequência cardíaca com recurso a um tensiómetro de braço 

digital. Aliado à medição tive sempre o cuidado de alertar o utente para a importância do 

cumprimento rigoroso da medicação anti-hipertensiva, do controlo regular destes 

parâmetros fisiológicos e da adoção de um estilo de vida saudável (alimentação variada, 

equilibrada e pobre em sal e gorduras, prática de atividade física, cessação tabágica, reduzir 

o consumo de bebidas alcoólicas e o stress), aspetos estes fundamentais na prevenção das 

doenças cardiovasculares.  
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5.2. Determinação da glicemia  

A determinação da glicemia é também um dos serviços mais requisitados na FSB. 

Quem o requisita são, geralmente, utentes diabéticos que pretendem monitorizar os seus 

níveis de glucose no sangue, de modo a controlar a eficácia da terapêutica e das medidas não 

farmacológicas adotadas. 

5.3. Determinação do colesterol total e triglicéridos  

No decorrer do meu estágio verifiquei que a determinação do colesterol total e 

triglicéridos é o serviço farmacêutico menos requisitado da FSB. No entanto, tive a 

oportunidade de efetuar a medição destes parâmetros bioquímicos, existindo um aparelho 

para a determinação do colesterol e outro para os triglicéridos. Sempre que os valores se 

encontravam acima dos recomendados tinha o cuidado de incentivar o utente a adotar um 

estilo de vida saudável, aplicando medidas não farmacológicas. 

5.4. Valormed  

A VALORMED é uma sociedade portuguesa sem fins lucrativos, fundada em 1999, 

com a responsabilidade social da gestão adequada dos resíduos (recolha e tratamento) de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso, tanto de origem humana como veterinária. 

Esta sociedade é formada por vários intervenientes da cadeia do medicamento: a Associação 

Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA), a ANF e a Associação de Grossistas 

de Produtos Químicos e Farmacêuticos (GROQUIFAR). O grande objetivo da 

VALORMED é proteger e preservar o meio ambiente, reduzindo o impacto que estes 

resíduos têm sobre ele quando colocados no lixo normal [23]. 

A FSB colabora com a VALORMED e dispõe dos seus contentores, onde podem ser 

depositados medicamentos fora de prazo ou que já não são utilizados, bem como os 

respetivos materiais utilizados no seu acondicionamento e acessórios utilizados para facilitar 

a administração dos medicamentos. Quando estes contentores estão cheios (não devendo 

ultrapassar os 9kg) são entregues aos distribuidores de medicamentos do Oliveira Leitão & 

Pensa, S.A que, posteriormente, os enviam para um Centro de Triagem, onde os resíduos 

são separados e classificados. Deste modo, todo o papel, plástico e vidro é reciclado, 

enquanto os resíduos dos medicamentos são sujeitos a incineração adequada e segura para o 

meio ambiente [23]. 

5.4.1. Farmacovigilância 

De acordo com o INFARMED, a farmacovigilância consiste na ciência e conjunto 

de atividades relacionadas com a deteção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia de São Bento 

 

 25 

indesejáveis ou outro problema relacionado a medicamentos, visando melhorar a segurança 

do medicamento em prol da Saúde Pública. Tem como principais objetivos: a deteção 

precoce e a notificação de Reações Adversas aos Medicamentos (RAM); a adoção de 

medidas preventivas de RAM e a avaliação dos benefícios/riscos e, as suas implicações para 

a Saúde Pública. Os farmacêuticos têm o dever de colaborar com o INFARMED na 

identificação, quantificação, avaliação e prevenção dos riscos associados ao uso de 

medicamentos, notificando as RAM reportadas pelos utentes através do preenchimento de 

um formulário online específico para o efeito [24].  

5.4.2. Atividades Complementares 

O Farmacêutico, como profissional de saúde qualificado, tem o dever de se manter 

atualizado, o que lhe permite também obtenção de créditos de desenvolvimento profissional 

para revalidação da sua carteira profissional. No entanto, o Farmacêutico deve ser autodidata 

e pró-ativo de modo a poder prestar cuidados de saúde de acordo com a informação científica 

atual bem como guidelines. Deste modo, o Farmacêutico deve, sempre, tentar ser um 

profissional diferenciador.  

A FSB, devido a sua localização insular, não recebe convites para 

formações/atualizações com a mesma frequência de uma Farmácia localizada no continente. 

No entanto, durante o meu estágio tive a oportunidade de participar numa formação da 

Caudalie® bem como numa da Pierre Fabre® (Klorane® e Ducray®). Para além das 

formações, tive a oportunidade de conhecer alguns produtos através dos seus delegados, tais 

como: Gyno-Canestest®, o Element® Neo e toda a linha da Kukident® bem como dos testes 

de gravidez Clearblue® e. Estas formações para além de me permitirem conhecer de um 

modo mais pormenorizado os produtos das marcas permitiu-me essencialmente oferecer um 

atendimento mais completo e personalizado.  
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Parte II – Temas desenvolvidos ao longo do estágio 

1. Antibióticos e contraceção hormonal 

1.1. Contextualização do tema e objetivos 

Durante o meu estágio na FSB verificou-se um afluxo de utentes provenientes do 

Serviço de urgências do Hospital de Angra do Heroísmo. Este facto pode ser justificado pela 

sazonalidade da gripe e constipação bem como outros distúrbios menores [25]. 

Regularmente, estes utentes, vinham acompanhados de prescrições médicas referentes a 

antibióticos. Assim, verifiquei que, no caso de se tratarem de utentes do sexo feminino estas, 

ocasionalmente, questionavam a equipa da FSB acerca da possível diminuição de eficácia 

do contracetivo hormonal combinado (CHC) com uso concomitante do antibiótico. Ao 

realizar uma breve pesquisa compreendi que, atualmente, esta possível diminuição de 

eficácia do CHC diz respeito a apenas uma classe de antibióticos, no entanto, durante muito 

tempo postulou-se que o uso concomitante de antibióticos poderia diminuir a eficácia dos 

CHC [26]. Deste modo, surgiu o presente projeto com o objetivo central de desmistificar a 

premissa: os antibióticos diminuem a eficácia dos CHS. Surgiu ao longo do projeto, como 

objetivo, averiguar as possíveis situações a que a mulher deve estar alerta aquando da toma 

concomitante de CHC e antibióticos e possíveis interações com outros medicamentos. Num 

primeiro momento, a fim de concretizar os objetivos propostos, dispus-me a formar e 

atualizar a equipa da FSB, de modo a que esta adquirisse conhecimentos e ferramentas para 

poder responder de forma coesa e justificada aquando de dúvida por parte do utente e, 

também, uniformizar e o atendimento da equipa. É sabido que o utente nem sempre tem 

abertura para expor as suas dúvidas ao Farmacêutico, quer por não se sentir confortável quer 

por outro qualquer motivo, assim, surgiu o propósito de criar um panfleto informativo para 

entregar a utentes do sexo feminino em idade reprodutiva.  

1.2. Contraceção oral  

De acordo com o Consenso de Contraceção de 2011, organizado pela Sociedade 

Portuguesa de Ginecologia e Sociedade Portuguesa de Contraceção, 85,4% da população 

feminina Portuguesa em idade fértil utilizada um método de contraceção. O método mais 

utilizado, 65,9%, corresponde aos CHC, podendo ser motivo, a sua elevada taxa de eficácia, 

facilidade e comodidade no uso [27]. 

Atentando ao Prontuário Terapêutico, no que diz respeito aos CHC, encontram-se 

disponíveis combinações de estrogénios (estradiol, etinilestradioL (EE) ou mestranol) com 

progestagénios derivados da 17-alfa-hidroxiprogestrona (dihidroprogestrona ou 
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medroxiprogrestrona) ou da 19-nortesterona (desogestrel, gestodeno, levonorgestrel, 

linestrenol ou nomegestrol) e mais recentemente da espirolactona (drospirenona) [28]. Como 

descrito, existe uma variedade de combinações possíveis de CHC, no entanto, o 

etinilestradiol (EE) é o componente comummente mais encontrado, devido à sua elevada 

biodisponibilidade a nível oral [29]. Os CHC apresentam, para além da diversidade na 

estrutura química, igual variedade na dosagem dos componentes ativos que os constituem. 

Deste modo, existem diferentes combinações de estrogénios com progestagénios na tentativa 

de potenciar os efeitos anticoncecionais e diminuir os efeitos laterais [30]. 

1.3. Mecanismos de interação entre medicamentos e CHC 

A eficácia contracetiva pode ser afetada, tanto por alterações na farmacodinâmica 

como na farmacocinética dos CHC. Interações farmacodinâmicas ocorrem quando um 

medicamento influencia diretamente a ação clínica de outro por sinergia ou antagonismo. 

Interações farmacocinéticas ocorrem quando um medicamento altera a absorção, 

distribuição, metabolismo ou excreção (ADMET) de outro medicamento, aumentando ou 

diminuindo a sua concentração sérica [31].  

Para que os CHC tenham ação terapêutico, inibição da ovulação ou espessamento do 

muco cervical, é necessário que a hormona esteja disponível em quantidade suficiente no 

local da ação [30]. A biodisponibilidade das hormonas contracetivas depende principalmente 

da absorção, incluindo absorção secundária via circulação entero-hepática, e do 

metabolismo. Deste modo, medicamentos que reduzem a absorção ou metabolismo das 

hormonas contracetivas podem afetar a sua biodisponibilidade e, potencialmente, afetar a 

eficácia [32, 33]. 

Atentando à absorção, o EE e os progestagénios são absorvidas no intestino delgado, 

deste modo, a absorção dos CHC pode ser afetada indiretamente por medicamentos que 

causam vómitos, diarreia severa ou que alteram o trânsito intestinal [32, 33].  

No que concerne o metabolismo dos CHC, o EE administrado oralmente bem como 

os progestagénios sofrem um extenso efeito de primeira passagem na mucosa do intestino 

delgado bem como no fígado antes de atingir a circulação sistémica. Assim, o EE ao ser 

metabolizado, forma conjugados com sulfatos e glucoronídeos. Até 60% da EE 

administrado, por via oral, sofre efeito de primeira passagem e, portanto, apenas 40% é 

biodisponível [32,33]. 

As enzimas microssomais, envolvidas no metabolismo das hormonas contracetivas e 

outros medicamentos, podem ser encontradas no fígado e nas células das mucosas 
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intestinais. Existem dois tipos de enzimas microssomais: enzimas de fase I (oxidases de 

função mista), que catalisam a oxidação, redução e hidrólise; e enzimas de Fase II, que 

catalisam a glucuronidação, a sulfatação e a acetilação. O citocromo P450 (CYP450) 

concerne a família mais importante de enzimas no metabolismo de medicamentos. A 

atividade do CYP450 é variável entre indivíduos. Os medicamentos que inibem ou induzem 

enzimas da CYP450 ou, ainda, que induzem a glucuronidação podem afetar a 

biodisponibilidade de medicamentos, se utilizados concomitantemente [34]. Se as enzimas 

da CYP450 forem induzidas, o metabolismo de medicamentos concomitantes pode ser 

aumentado, potencialmente reduzindo o seu efeito clínico. Uma vez iniciados, estes 

medicamentos podem induzir enzimas da CYP450 dentro de 2 dias e os efeitos são 

geralmente máximos dentro de 1 semana. Após o término destes medicamentos, as enzimas 

retornam ao seu nível anterior de atividade, geralmente, dentro de 4 semanas. Se as enzimas 

da CYP450 forem inibidas, o metabolismo de medicamentos concomitantes pode diminuir, 

levando potencialmente à toxicidade e aumento dos efeitos colaterais [35]. 

Atentando à excreção os conjugados de EE inalterados bem como os conjugados de 

metabolitos de estrogénio e de progestagénios são excretados na bílis e subsequentemente 

enviados para o intestino delgado. Os conjugados que não podem ser absorvidos do intestino 

delgado são, deste modo, excretados nas fezes. No intestino grosso, uma proporção dos 

conjugados é clivada por enzimas hidrolíticas. Estes conjugados clivados, libertam o 

medicamento ou metabolito livre, que pode ser reabsorvido, este mecanismo denomina-se 

de circulação entero-hepática. O grau de reabsorção de EE através da circulação entero-

hepática pode variar entre indivíduos [32,33]. No anexo XV pode ser consultado o resumo 

do metabolismo bem como as respetivas interações medicamentosas.  

1.4. Medicamentos que podem afetar a eficácia contracetiva 

1.4.1. Medicamentos que afetam a absorção  

Alguns medicamentos podem afetar a absorção de outros pela alteração do pH 

gástrico. Em teoria, os medicamentos que aumentam o pH gástrico (por exemplo, inibidores 

da bomba de protões (IBP), antiácidos e anti-histamínicos H2) podem reduzir a absorção e 

a eficácia dos CHC, no entanto, não há evidências científicas que possam confirmar a 

interação [32,33]. O medicamento orlistato, medicamento anti-obesidade, também pode 

teoricamente afetar a absorção de CHC pela indução da diarreia. Medicação concomitante 

pode induzir o vômito, deste modo, mulheres que vomitam dentro de 2 horas após a toma de 

um contracetivo oral devem repetir a dose o mais rápido possível. O conselho geral para as 
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mulheres que utilizam contracetivos orais que têm vômitos persistentes ou diarreia severa 

por mais de 24 horas é seguir as instruções por falta pílulas [36]. 

1.4.2. Indutores enzimáticos 

Os fármacos indutores enzimáticos podem aumentar o metabolismo da EE e/ou dos 

progestagénios, diminuindo a biodisponibilidade da hormona e potencialmente reduzindo a 

eficácia contracetiva [32,33].  

1.4.2.1. Antiepiléticos  

A carbamazepina, o fenobarbital, a fenitóina e a primidona reduzem modestamente 

o EE e os progestagénios, afetando, possivelmente, a eficácia contracetiva. O topiramato é 

um fraco indutor enzimático, pelo que a eficácia contracetiva pode não ser afetada por uma 

dose pequena do medicamento [32, 33, 37].  

1.4.2.2. Antibióticos 

A rifabutina, a rifampicina e a rifamicina para além de indutores enzimáticos 

também induzem a glucuronidação. A rifabutina está associada a uma modesta redução do 

EE e dos progestagénios. A Rifampicina está associada a efeitos marcados na redução das 

hormonas contracetivas [38].  

1.4.2.3. Antidepressivos 

A erva de São João ou Hipericão, utilizada em chá, tem um efeito indutor enzimático 

fraco, no entanto tem potencial para reduzir a eficácia de CHC [32,39].  

1.4.3.  Medicamentos não indutores enzimáticos 

Os medicamentos inibidores da CYP450 e que consequentemente aumentam os 

níveis séricos das hormonas contracetivas encontram-se indicados no anexo XV. O efeito 

clínico do aumento de EE e progestagénios não é claro. Em teoria, os efeitos secundários e 

outros efeitos adversos podem aumentar [32,33]. 

1.4.4. Outros 

A toma concomitante de CHC com a Lamotrigina (antipilético) ou com a 

Griseofulvina (antifúngico) pode afetar a eficácia contracetiva embora não se pensa que 

sejam indutores da CYP450. O mecanismo, atualmente, não se encontra esclarecido [33]. 

1.5. Antibióticos (excetuando indutores enzimáticos)  

Como já referido, os antibióticos indutores enzimáticos (rifampicina, rifabutina e 

rifamicina) são os únicos antibióticos indutores de enzimáticos que têm, consistentemente, 

demonstrado reduzir os níveis séricos de EE. No entanto, já foram relatadas gravidezes 

indesejadas após o uso concomitante de CHC e uma vasta gama de antibióticos, incluindo 
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penicilinas, tetraciclinas, macrólidos e fluoroquinolonas [40]. A principal hipótese utilizada 

para explicar falhas contracetivas em utentes que utilizaram antibióticos de largo espectro é: 

uma vez que os antibióticos de largo espectro têm capacidade de reduzir a flora saprófita 

intestinal pode-se, teoricamente, concluir que estes vão reduzir a circulação entero-hepática 

do EE. No entanto, não há evidências para provar tal interação. Tendo como base científica 

este mecanismo e suportando-se na falta de estudos robustos, controlados e aleatórios, era 

normalmente adotada uma postura cautelosa, recomendando-se que mulheres a fazer CHC 

deveriam associar outros métodos contracetivos durante o tratamento com antibiótico até 7 

dias após a sua interrupção [41]. 

Em 2009/2010 a Organização Mundial de Saúde levou a cabo uma revisão científica 

baseada na evidência acerca desta temática, concluindo [32,33,42]: 

1.5.1. Evidências diretas 

• Muitos estudos não demonstraram diminuição na quantidade ou alterações na 

farmacocinética do EE quando antibióticos eram usados concomitantemente; 

• Fluoroquinolonas são normalmente muito ativas contra a flora intestinal, no 

entanto não alteram a exposição ao EE, não afetando os CHC;  

• Vários pequenos ensaios não randomizados não encontraram efeito sobre a 

farmacocinética da EE ou progestagénios quando um CHC administrado em 

conjunto com tetraciclinas, amoxicilina ou doxiciclina; 

• Estudos pequenos, prospetivos e não randomizados não mostraram que a 

ampicilina tenha qualquer efeito sobre a concentração de gonadotrofina ou 

progesterona em mulheres que usam um CHC com ≥ 30 µg de EE. 

1.5.2. Evidências indiretas  

• Mulheres que fizeram uma ileostomia ou uma colectomia não tem 

recirculação entero-hepática do EE, no entanto, ate à data, a eficácia dos CHC 

não parece estar diminuída; 

• Nos casos clínicos de gravidez associada a CHC e antibióticos de largo 

espectro eram usadas doses de EE elevadas (30-50 µg). Com estas doses, seria 

expectável que a hipotética diminuição da recirculação enterohepática 

resultasse em níveis de EE superiores aos 20 µg, atualmente estabelecidos 

como eficazes na contraceção, o que sugere que as gravidezes observadas não 

eram efeito direto dos antibióticos;� 
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• Foram notificadas gravidezes em utilizadoras de CHC que usam antibióticos 

de curto e longo prazo. O que não é consistente com a teoria de que é o uso a 

curto prazo de antibióticos que apresenta um risco e que, após 3 semanas, 

existe nenhum risco; 

• Foram relatados casos de gravidez com uso de fluconazol e eritromicina. 

Contudo, esses fármacos aumentam em vez de diminuir os níveis de EE. 

Não obstante de não haver estudos robustos sobre o assunto, a OMS concluiu haver, 

até à data, evidência de nível intermédio em como os antibióticos de largo espectro, não 

indutores enzimáticos, não reduzem a eficácia dos CHC. Nestas circunstâncias, a OMS 

apresentou pela primeira vez, guidelines onde estabelece não haver restrição no uso e não 

serem necessárias medidas adicionais de contraceção em mulheres a tomar antibióticos 

não indutores enzimáticos e CHC. Atualmente aconselha-se que não sejam necessárias 

precauções adicionais, mesmo para cursos curtos de antibióticos que não sejam indutores 

enzimáticos [26]. 

1.6. Aconselhamento a mulheres a utilizar CHC concomitantemente com 

antibióticos não indutores enzimáticos  

No presente contexto, a par da pertinência de desmistificar receios infundados de 

falha contracetiva em mulheres submetidas a terapêutica antibiótica, reveste-se da maior 

importância chamar a atenção das mulheres para algumas situações que podem, 

comprovadamente, diminuir a eficácia dos contracetivos e às quais nem sempre é dada a 

devida atenção [26]:  

Vómitos e diarreia: se por qualquer motivo se verificarem vómitos até 2-4h após a 

toma da pílula a dose deve ser repetida. Se houver vómitos ou diarreia persistente 

durante mais de 24h, devem seguir-se as recomendações gerais do esquecimento da toma. 

É importante referir que perturbações gastrointestinais estão muito frequentemente 

associadas tanto a infeções como a antibióticos, sendo esta uma reação adversa comum. 

 Adesão à terapêutica: é fundamental reforçar a importância da toma dos 

contracetivos orais de forma cuidada e regular, sempre à mesma hora. Em períodos de 

doença ou quando as mulheres tomem mais medicação que o habitual pode haver maior 

tendência para esquecimentos, comprometendo a eficácia dos contracetivos.  

1.7. Conclusão  

Na FSB era prestado, atualmente, o conselho de utilizar um método contracetivo 

adicional aquando a toma da pílula concomitantemente com um antibiótico. Após o meu 
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projeto e formação interna (anexo XVII), a equipa compreendeu o motivo do conselho não 

ser válido atualmente. O meu projeto (anexo XVI) teve um feedback positivo tanto pelos 

utentes como pela equipa, deste modo, reteve-se que: os antibióticos não indutores 

enzimáticos não diminuem a eficácia dos contracetivos hormonais e não obrigam por si só a 

medidas adicionais de contraceção; em caso de vómitos ou diarreia persistente devem ser 

tomadas medidas especiais; é fundamental a sensibilidade das mulheres para a importância 

da toma cuidada e regular dos contracetivos orais.  

2. Inibidores da Bomba de Protões  

2.1. Contextualização do tema e objetivos  

O consumo de Inibidores da bomba de protões (IBP) tem aumentado, 

exponencialmente, em Portugal. Deste modo, verificou-se um acréscimo de 30% no seu 

consumo no período de 2012 a 2017 para um total de 7 milhões de embalagens. A 8 de 

Março de 2017 o Infarmed iniciou uma campanha de informação ao utente e aos 

profissionais de saúde com vista a incentivar o uso racional de medicamentos para a acidez 

do estômago. Para este acréscimo o Infarmed crê em situações clinicas desadequadas como 

na utilização por períodos de tempo demasiado longos [43]. 

Em consonância com o anteriormente referido, na FSB, não se verificou, quer a 

diminuição das prescrições de IBP quer a automedicação dos mesmos. Como tal foi objetivo 

do presente projeto mudar este paradigma, e, convergindo com a campanha do INFARMED, 

verificou-se a necessidade de criar medidas alternativas que permitissem viabilizar o uso 

racional de IBP. Neste sentido, foi criada uma formação interna com a finalidade de numa 

primeira instância elucidar o quadro técnico da FSB e numa segunda de auxiliar o 

atendimento aos utentes, isto é, agilizar no processo de compreensão e consciencialização 

do utente para a importância de racionalizar o uso dos IBP. 

2.2. Inibidores da bomba de protões 

A bomba de protões, presente na membrana citoplasmática da célula parietal inativa, 

quando ativada é translocada para a membrana canalicular onde expele H+ em troca de K+. 

A secreção ácida é controlada pela alimentação bem como por diversas hormonas. Devido 

aos vários sinais que regulam o processo fisiológico, a forma mais eficaz de inibir a secreção 

ácida é intervir sobre o efetor final do processo, a ATPase-H+/K+1. Os IBP são uma classe 

de fármacos que inibem irreversivelmente a ATPase-H+/K+1 gástrica. São considerados pró-

fármacos uma vez que necessitam de um meio ácido para se tornarem ativos [44]. Em 1980 
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foi introduzido no mercado o omeprazol, revolucionando o tratamento agudo e crónico das 

doenças relacionadas com a secreção ácida [45].  

De momento, existem no mercado 5 IBP, apresentando diferentes dosagens entre 

eles, sendo estes: esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol e omeprazol. Apenas o 

lansoprazol e o rabeprazol são exclusivamente MSRM [46]. 

2.3. Indicações e esquemas posológicos aprovados para os IBP 

Atualmente, as indicações, com demonstração inequívoca de evidência, autorizadas 

em Portugal para os IBP, e respetivas posologias são as indicadas na tabela 1 [47]: 
Tabela 1 - Indicações e esquemas posológicos aprovados para os IBP 

 
Uma das indicações dos IBP é no tratamento da úlcera quer duodenal quer gástrica. 

A úlcera duodenal surge na primeira porção do intestino delgado, duodeno, a úlcera gástrica 

por sua vez surge no estômago. O estômago produz HCl com o efeito de auxiliar a digestão, 

para que o ácido produzido não corroa o próprio estômago, ele é revestido por uma camada 

espessa de muco. As úlceras surgem quando se dá uma falha nessa proteção, seja porque a 

quantidade de muco foi reduzida ou porque a quantidade de ácido tornou-se excessiva [48].  

No que diz respeito à esofagite de refluxo, esta ocorre quando o conteúdo ácido do 

estômago entra em contato com a mucosa do esôfago [49]. Esta quando prolongada 

denomina-se por doença do refluxo gastro-esofágico (DRGE), podendo ser ou não 

sintomática, o esfíncter esofágico da maioria dos doentes com DRGE não se encerra 

permanentemente o que leva ao refluxo espontâneo [50].  

A bactéria Helicobacter pylori desenvolve-se na camada mucosa do revestimento 

gástrico, onde se encontra menos exposta ao suco ácido, produzindo amoníaco que a ajuda 

também a proteger-se do ácido e consequentemente romper e penetrar a cama mucosa. As 

OMEPRAZOL LANSOPRAZOL PANTOPRAZOL ESOMEPRAZOL RABEPRAZOL
DOSE 20-40Mg/dia 30Mg/dia 40-80Mg/dia 40Mg/dia 20Mg/dia

DURAÇÃO DUODENAL:4 SEMANAS DUODENAL: 4-8 SEMANAS
DURAÇÃO GÁSTRICA: 4-8 SEMANAS GÁSTRICA: 6-12 SEMANAS

DOSE 20-40Mg/dia 30Mg/dia 20-80Mg/dia 40Mg/dia 20Mg/dia
DURAÇÃO

DOSE 10-40Mg/dia 15-30Mg/dia 20Mg/dia 20Mg/dia 10-20Mg/dia

DURAÇÃO
DOSE 10-20Mg/dia 15-30Mg/dia 20Mg/dia 20Mg/dia 10Mg/dia

DURAÇÃO

DOSE 20Mg/2xdia 30Mg/2xdia 40Mg/2xdia 20Mg/2xdia 20Mg/2xdia

DURAÇÃO

DOSE 20Mg/dia 15-30Mg/dia 20Mg/dia 20Mg/dia -

DURAÇÃO
DOSE

60Mg/dia ou 
2xdia

60Mg/dia a 90Mg 
2xdia

80Mg/dia ou 80Mg 
2xdia 40-80Mg 2xdia 60Mg/1xdia ou 2xdia

DURAÇÃO

Erradicação do 
Helicobacter pylori 
(em associação com 
antibioterapia)
Profilaxia das úlceras 
duodenais gástricas 
associadas aos AINE 
nos doentes em risco
Síndroma de Zollinger-
Ellison

DUODENAL: 2-4 SEMANAS
GÁSTRICA:4-8 SEMANAS

4-8 SEMANAS

INDETERMINADO

4 SEMANAS

7 DIAS (10-14 DIAS, de acordo com a NOC DGS Nº 036/2011)

INDETERMINADO

INDETERMINADO

Tratamemto da úlcera 
duodenal e da úlcera 
gástrica

Tratamento da 
esofagia de refluxo
Tratamento 
prolongado DRGE 
(manutençao)

DRGE sintomática



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia de São Bento 

 

 34 

pessoas que apresentam infeção por Helycobacter pylori podem apresentar gastrite que se 

pode desenvolver numa gastrite erosiva bem como numa formação de úlcera [51]. 

A utilização de anti-inflamatórios não esteroides sistémicos (AINEs) deve ter em 

conta o perfil de risco para hemorragia gastrointestinal. Considerando como fatores de risco: 

doentes idosos, doentes com antecedentes pessoais de úlcera péptica, utilização de 

corticosteroides sistémicos, utilização de anticoagulantes (varfarina ou outros), utilização 

concomitante de ácido acetilsalicílico, infeção por Helicobacter pylori. Nos casos acima 

mencionados está aprovada a utilização de IBP como agente profilático [52].  

O síndrome de Zollinger-Ellison (ZES) é caracterizado por uma doença péptica grave 

causada por hipergastrinemia secundária a gastrinoma, resultando na secreção aumentada de 

ácido gástrico. Os IBP são os medicamentos preferidos devido à sua ação de longa duração 

e potência [53]. 

2.4. Segurança dos IBP a longo prazo 

Dados recentes sugerem que a elevada prevalência da exposição a longo prazo aos 

IBP pode colocar os doentes em risco acrescido para reações adversas potencialmente graves 

[54]. Estas reações incluem: 

2.4.1. Alterações na absorção 

Tem sido estudado o efeito da terapêutica com IBP na biodisponibilidade de alguns 

minerais essenciais e a hipocloridria (baixa produção de ácido pelo estomago) que produzem 

[54].  

2.4.1.1. Hipomagnesemia 

A ocorrência de hipomagnesemia grave tem sido notificada em doentes tratados com 

IBP por períodos superiores a três meses. Nos doentes em que se prevê uma utilização 

prolongada de IBP e que tomem concomitantemente fármacos que possam causar 

hipomagnesemia (ex. diuréticos), o risco de hipomagnesemia grave aumenta 

consideravelmente.  Os baixos níveis séricos de magnésio podem resultar em efeitos 

adversos graves, incluindo espasmos musculares, batimentos cardíacos irregulares e 

convulsões. Deve considerar-se a monitorização dos níveis de magnésio antes do início do 

tratamento com o IBP [55, 56]. 

2.4.1.2. Hipocalcemia e Fraturas Ósseas  

Vários estudos epidemiológicos sugerem um potencial aumento do risco para 

fraturas ósseas (na anca, punho e coluna vertebral) associado aos IBP quando utilizados por 

períodos superiores a um ano e/ou em doses elevadas. Apesar da incerteza atual sobre a 
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magnitude do risco, e da inexistência de estudos prospetivos que demonstrem esta relação, 

recomendara-se a prescrição dos IBP na menor dose e durante o mais curto tempo possível 

[57].  

2.4.1.3. Deficiência em Vitamina B12 

Tal como os antiácidos, os IBP podem reduzir a absorção da vitamina B12 

(cianocobalamina) devido à hipo- ou acloridria. Apesar da relevância clínica ser incerta, isto 

deverá ser tido em consideração em doentes com reservas corporais reduzidas ou fatores de 

risco para a absorção reduzida da vitamina B12 (síndromes de má absorção gastrointestinal, 

anemia perniciosa e ingestão alimentar deficiente) [54]. 

2.4.2. Infeções 

Existe um risco acrescido para infeções entéricas e respiratórias (pneumonias) em 

doentes em tratamento com IBP. A explicação sugerida para esta relação centra-se no papel 

do ácido gástrico como mecanismo de defesa contra bactérias entéricas. A utilização de IBP, 

quer a curto, quer a longo prazo, leva ao aumento do pH gástrico, potenciando a colonização 

por microorganismos oportunistas [47]. 

2.4.2.1.  Pneumonia 

Tendo por base a hipótese de que as alterações no pH induzidas pelos IBP potenciam 

colonizações gástricas por microorganismos com posterior invasão pulmonar por 

microaspiração, vários estudos sugerem uma associação entre o uso de IBP e a ocorrência 

de pneumonias hospitalares e adquiridas na comunidade [47]. 

2.4.2.2. Infeção por Clostridium difficile 

O tratamento com IBP estão associadas ao risco aumentado para infeções entéricas, 

devido à acloridia ou à hipocloridia, incluindo a diarreia causada por Clostridium difficile 

[58]. 

2.4.3.  Hipersecreção ácida de rebound  

A Hipersecreção Ácida de Rebound (HSAR) corresponde ao aumento da secreção 

de ácido gástrico acima dos níveis pré-tratamento após a interrupção da terapia anti-

secretora. Pode ser observada duas semanas após a suspensão do tratamento com IBP, 

podendo provocar sintomas relacionados, tais como azia, regurgitação ácida, ou dispepsia. 

Uma teoria fisiologicamente plausível para este fenómeno sugere que a manutenção do pH 

gástrico elevado, devido ao bloqueio das bombas de protões, estimula a libertação 

compensatória de gastrina, induzindo hipergastrinémia o que resulta num aumento da 

capacidade para estimular a secreção gástrica ácida e manifesta-se assim que o IBP é 
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suspenso. Este aparente efeito contraditório dos IBP poderá constituir um dos motivos pelos 

quais estas terapêuticas são mantidas por tempos para além dos indicados e reforça ainda 

mais a importância da utilização desses medicamentos apenas quando realmente necessários 

e pelo menor tempo possível [59]. 

2.4.4. Interacção com clopidogrel 

Os IBP inibem a atividade do CYP2C19, podendo reduzir o efeito antiplaquetário de 

clopidogrel, um pró-fármaco metabolizado parcialmente pelo CYP2C1. Em consequência, 

foram emitidas recomendações pela EMA e FDA desaconselhando o uso concomitante de 

IBP e clopidogrel [60]. 

2.4.5.  Risco de pólipos benignos no estômago  

É um efeito secundário frequente do uso de IBP: 1/100 <1/10 pessoas [61]. 

2.4.6. Interferência com testes laboratoriais  

Uma vez que a toma de IBP aumenta os níveis de Cronogranina A, pode originar 

diagnósticos falsos positivos para a pesquisa de tumores neuroendrócrinos[62]. 

2.5. O que aconselhar ao doente  

Não existe evidência de benefício do uso de IBP na profilaxia das seguintes 

situações: doentes em tratamento com AINEs ou antiagregantes/AAS sem fatores de risco; 

doentes polimedicados que não estejam em tratamento de AINEs ou com 

antiagregantes/AAS, se se estiverem, não apresentem fatores de risco acrescido para 

hemorrogia por estes fármacos; doentes maiores que 65 anos que não estejam em tratamento 

com AINEs (por tempo prolongado ou em doses elevadas) ou com antiagregantes/AAS [52, 

63]. No anexo XVIII pode-se observar uma tabela detalhada [64].  

Deste modo, a doentes que não estão incluídos nas situações da tabela I, mas que 

apresentem sintomas dispépticos esporádicos, afeções gástricas menores e epigastralgias 

intermitentes não se justifica o uso de IBP como SOS. Devem ser aconselhadas as seguintes 

medidas não farmacológicas: evitar bebidas alcoólicas, fritos e outras gorduras, mentol, 

chocolate, café, citrinos, cebolas, tomates, bebidas gaseificadas, alimentos com aditivos, 

conservantes e especiarias, tabaco e excesso de peso. No caso de doentes portadores de 

DRGE deve-se aconselhar: evitar vestuário apertado no abdómen, refeições abundantes, 

decúbito 3h após a refeição e cabeceira da cama baixa. É da maior importância elucidar o 

utente que os IBP não são “protetores”, são medicamentos [47].  
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2.6. Alternativas aos IBP  

Os IBP são frequentemente utilizados em SOS nas situações anteriormente referidas. 

No entanto, existem outros supressores ácidos que podem funcionar melhor no alívio 

imediato de sintomas esporádicos. Os IBP podem levar mais de 24 horas a reduzir a secreção 

ácida e a aliviar os sintomas. Os antiácidos aliviam os sintomas em apenas alguns minutos 

(5-20 minutos) e os antagonistas dos recetores H2 funcionam em 1 hora ou menos (30-60 

minutos). Deste modo, em alternativa aos IBP, em sintomas de indisposição gastrointestinal 

como a azia devem ser aconselhados: Bicabornato de sódio (Alka-Seltzer), Carbonato de 

cálcio + carbonato de magnésio (Kompensam), hidróxido de alumínio (Pepsamar) Hidróxido 

de alumínio + hidróxido de magnésio + simeticone (Maalox Plux), hidróxido de magnésio 

(Leite magnesia philips), alginato de sódio + bicabornato de sódio + carbonato de cálcio 

(gaviscon (+duefet,+morango)) [47].  

No caso de um utente a automedicar-se com IBP, que não esteja incluído nas 

situações descritas na tabela I, nem nas do anexo XVII, devem ser aconselhadas as medidas 

não farmacológicas anteriormente referidas, bem como um antiácido. É necessário 

esclarecer o utente da razão pela qual deve descontinuar o IBP e elucidar para o modo como 

deve proceder. Deste modo, deve reduzir a dose em 50% durante 1 ou 2 semanas e suspender 

o IBP após uma semana com a dose mais baixa [47].  

2.7. Conclusão  

A comunidade da FSB crê que os IBP são protetores e para além disso inócuos. 

Durante o meu estágio percebi que vários utentes se automedicam com IBP com a 

justificação de que “tomo muitos medicamentos, preciso de um protetor para o estômago” 

quer porque o médico prescreveu o “protetor” alguma vez, quer porque a vizinha também 

toma muitos medicamentos e utiliza “protetor”. Deste modo, tive a oportunidade de elucidar 

os meus colegas, através da formação interna (anexo XIX), acerca das desvantagens do uso 

de IBP a longo prazo bem como dar a conhecer quais as situações em que se justifica o uso 

dos mesmos. Assim, a equipa da FSB encontra-se colaborar com campanha do INFARMED 

cujo objetivo é incentivar o uso racional de medicamentos para a acidez do estômago. 

3. Escabiose 

3.1. Contextualização e objetivos 

A escabiose, comumente, conhecida por sarna é uma dermatose infeciosa provocada 

pelo parasita Sarcoptes scabiei va. Hominis. Apresenta uma distribuição mundial, com uma 

prevalência e incidência muito variáveis. Esta parasitose ocorre em ambos os sexos, em 
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todas as idades, raças bem como em todos os níveis socioeconómicos. O risco de surtos 

severos e de escabiose complicada é particularmente alto em instituições, populações 

carenciadas e indivíduos imunocomprometidos, o que associa esta doença a uma conotação 

social que pode consequentemente desencadear vergonha por parte dos utentes afetados pela 

mesma. Durante o meu estágio tive a oportunidade de fazer manipulados de enxofre para a 

sarna bem como dispensar o acarilbial® para a mesma. Dada a prevalência da doença nos 

utentes da FSB, percebeu-se a necessidade de criar um guia ao utente (anexo XX) para que 

este possa esclarecer-se em relação à doença bem como ao tratamento [65,66]. 

3.2. Fisiopatologia 

A fêmea grávida atravessa a epiderme originando um sulco coberto, designado como 

galeria, para depositar os seus ovos, morrendo em seguida. Os ovos em número de 10-15, 

dão origem em 3-4 dias a larvas, que se dirigem para a superfície cutânea. Amadurecem em 

cerca de uma a duas semanas e ao adquirirem a forma adulta copulam nas novas bolsas. A 

fêmea após a fertilização escava a sua galeria e o macho morre. Cerca de cinco a 15 parasitas 

fêmeas vivem num hospedeiro com escabiose clássica [67]. No anexo (XXI) pode-se 

observar uma imagem representativa do ciclo de vida do presente parasita. 

A erupção cutânea na escabiose clássica é consequência da infestação e das reações 

de hipersensibilidade ao parasita. A atividade do parasita na pele produz um efeito 

traumático e fenómenos irritativos que originam prurido devido à resposta imune pela 

presença do parasita. Em consequência origina-se uma dermatite irritativa de carácter 

traumático, a qual se agrava com frequência em consequência do tratamento antiparasitário 

[65,66]. 

Numa primeira infestação os sintomas ocorrem cerca de três a seis semanas, mas no 

caso de re-infestação a exacerbação dos sintomas ocorre em cerca de 1-3 dias, o que pode 

impedir que a infeção se instale. A amplitude da resposta imune parece diminuir com o 

tempo, mas normalmente não elimina a doença e não confere imunidade contra re-infestação 

[65,66]. 

3.3. Transmissão  

A transmissão faz-se pelo contacto cutâneo direto prolongado com indivíduos 

parasitados, nomeadamente através do contacto sexual, ou indiretamente através das roupas 

do leito, toalhas ou outros fómites. As crianças desempenham um papel importante na 

disseminação intra-familiar por apresentarem contacto físico próximo em casa ou nos 

infantários. Os indivíduos assintomáticos, mas infetados são tão contagiosos como um com 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia de São Bento 

 

 39 

o quadro clínico completamente estabelecido [67]. 

Os animais também podem estar infetados com Sarcoptes scabiei, mas a subespécie 

é diferente dos humanos. Embora possa ocorrer transmissão entre espécies, a escabiose 

transmitida pelos cães ou gatos é pouco provável de provocar uma infestação no homem 

[67]. 

3.4. Sintomas  

O prurido é o sintoma mais comum apresentando um agravamento noturno ao 

aumento da temperatura facilitar a movimentação do parasita na superfície cutânea. A 

intensidade do prurido não se correlaciona com a exuberância das lesões cutâneas [68].  

Clinicamente podem observar-se pápulas, nódulos, vesículas e galerias que resultam 

da ação perfurante do ácaro e da reação cutânea resultante da ação do parasita. No entanto, 

na maioria dos doentes podem ocorrer escoriações, eczematização ou infeção secundária que 

obscurece as lesões primárias [68].  

Existe uma grande variabilidade inter-individual na exuberância das lesões 

relacionadas com o tipo de pele, a sensibilidade ao parasita e os cuidados de higiene corporal 

[68] 

3.5. Tratamento disponível em Portugal 

O tratamento da escabiose estrutura-se em duas fases: erradicação dos ácaros e 

controlo da transmissão [68]. Os medicamentos disponíveis em Portugal para a erradicação 

encontram-se na presente tabela [65,70,71]. 
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Tabela 2 - Tratamento disponível em Portugal para a Escabiose 

  Modo de aplicação Restrições Efeitos adversos Comentários 

Benzoato 
de benzilo 

(28%) 

3 aplicações separadas por 
24h; repetir em 7-10 dias 
Após o banho e secagem, 
aplicar em camada fina, 

uniforme e com massagem 
ligeira; deixar secar e 

aplicar segunda camada 

Contraindicado em 
crianças <30 meses 

Precauções especiais: 
gravidez e 

amamentação 

Irritação e ardor 
cutâneo 

Convulsões (se 
ingestão oral ou 
absorção cutânea 

aumentada) 

Tratamento de 
referência em 

Portugal 

Enxofre  
(5-10%) 

3 aplicações separadas por 
24h; em alguns casos 

repetir em 7 dias 

Contraindicado em 
idade pediátrica, 

grávidas e 
amamentação 

Irritação cutânea 

Eficaz Pode ser 
utilizado em 

crinaças <2 meses, 
grávidas e 

amamentação  
 

O benzoato de benzilo a 28% é comercializado em Portugal como acarilbial® [69]. 

O enxofre é provavelmente o mais antigo e seguro tratamento para a escabiose. A sua 

eficácia foi reportada com taxas de cura até 90%. Em Portugal, não existe comercializado 

estando apenas disponível na forma de manipulado (precipitado de 5-10% em vaselina) [68].  

3.6. Medidas não farmacológicas 

O sucesso do tratamento para a sarna não depende apenas dos medicamentos. As 

medidas não farmacológicas, são a chave do sucesso. Estas são [65,66]: 

ü O tratamento tópico deve ser aplicado em todo o corpo, incluindo pregas entre os 

dedos das mãos e pés, unhas, umbigo e genitais (com exceção da cabeça e pescoço); 

ü Em crianças menores de 2 anos e idosos, os tópicos deverão ser aplicados no couro 

cabeludo, face, pescoço (com exceção da boca e olhos). Poderá usar luvas à noite 

para evitar o contacto do tópico com os olhos; 

ü O tratamento deverá ser reaplicado nas mãos se estas forem lavadas (caso seja 

outra pessoa a aplicar, deverá usar luvas); 

ü O tratamento tópico deverá ser removido após o tempo recomendado;  

ü Todos os coabitantes, sintomáticos ou não, deverão ser tratados ao mesmo tempo; 

ü Após o primeiro tratamento, as roupas pessoais em contacto com a pele e de cama 

(fronhas, lençóis, cobertores) usadas nas últimas 72 horas, deverão ser lavadas a 

temperaturas superiores a 50-60ºC; 

ü Caso as roupas não possam ser lavadas, deverão ser mantidas em saco de plástico 
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fechado durante pelo menos 72 horas;  

ü Os doentes deverão ser aconselhados a cortar as unhas; 

ü Os animais domésticos não necessitam de tratamento;  

ü Os adultos e crianças poderão voltar ao trabalho e à escola, no dia a seguir ao 

tratamento. 

3.7. Causas do insucesso do tratamento 

O tratamento para a escabiose, como anteriormente referido, é bastante eficaz. No 

entanto, as causas para a ineficiência do mesmo são as seguintes [71]: 

ü Remoção do medicamento tópico aplicado nos dedos e mãos, sobretudo nas 

crianças; 

ü Lavagem das mãos após aplicação do medicamento e ausência de reaplicação; 

ü Ausência de prescrição do tratamento em grávidas e recém-nascidos por receio 

de falta de segurança de alguns tópicos; 

ü Aplicação do tratamento tópico apenas nas zonas visivelmente afetadas; 

ü Aplicação única do tratamento, sem repetição; 

ü Ausência de prescrição do tratamento aos contatos e ausência dos cuidados 

necessários para a não transmissão via fómites. 

3.8.  Conclusão 

O presente projeto surgiu no contexto do atendimento ao utente. Percebi que este tem 

dúvidas tanto em relação à doença como ao tratamento, dúvidas estas que muitas vezes não 

são esclarecidas pelos médicos. Deste modo, o guia prático disponibilizado na FSB permitiu 

um atendimento mais personalizado, bem como o esclarecimento do utente. No entanto o 

que para mim me parece mais importante é o facto de através deste atendimento 

personalizado e cuidado, elucidando para as medidas não farmacológicas, se consiga sucesso 

no tratamento. O projeto foi bem-recebido pela equipa da FSB, pelo que todos o utilizam 

aquando do atendimento, o guia vai continuar a ser utilizado na FSB após o estágio dado a 

sua utilidade. 
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4. Conclusão 
O estágio na FSB foi o culminar de 5 anos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, deste modo, pode-se inferir a importância do mesmo. Tive a oportunidade 

de conhecer a realidade de um farmacêutico comunitário, consolidar conhecimentos técnico-

científicos adquiridos bem como aprender novos competências essenciais para desempenhar 

com sucesso a profissão de farmacêutica. 

No decorrer dos 6 meses do estágio curricular fui capaz de compreender a 

importância do farmacêutico na comunidade bem como na saúde pública, deste modo, 

percebi a importância de desempenhar a profissão com responsabilidade, qualidade e ética. 

Dada a minha natural inexperiência, o estágio foi desafiante uma vez que exigiu a 

aprendizagem de matérias até então desconhecidas.   

No que diz respeito aos trabalhos desenvolvidos, a escolha dos mesmos resultou do 

atendimento ao utente e das necessidades que eu própria senti e percecionei serem uma 

necessidade para o aperfeiçoamento da farmácia. O tema dos antibióticos e a contraceção 

mostrou-se ser muito útil na medida em que a FSB consegui-o, com qualidade, desmistificar 

o assunto para muitas utentes e deixa-las, consequentemente, elucidadas e descansadas. No 

que concerne o tema dos IBP, este revelou-se muito atual e permitiu à FSB colaborar com o 

INFARMED na promoção da saúde pública. Quanto ao tema da escabiose é possível 

concluir que o mesmo foi um excelente auxilio para o utente, possibilitando à FSB contribuir 

para o sucesso do tratamento dos doentes. Com a realização dos 3 projetos espero ter 

contribuído de forma positiva para a FSB, bem como para os utentes da mesma.  

Em suma, posso afirmar que o meu estágio curricular na Farmácia de São Bento foi 

extremamente positivo por tudo o que me permitiu aprender e realizar. Deste modo, concluo 

que os objetivos do estágio foram cumpridos.  
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6. Anexos 
 

Anexo I - Cronograma de estágio na Farmácia de São Bento 

Atividades realizadas Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar.	

Organização e reposição de 
stock nos lineares back-office 
e front-office 

√ √ √ √ √ √ √ 

Armazenamento √ √ √ √ √ √ √ 

Gestão e receção de 
encomendas √ √ √ √ √ √ √ 

Controlo de prazos de 
validade √ √     √     

Gestão de devoluções     √ √       

Medicação da pressão arterial 
e parâmetros bioquímicos √ √ √ √ √ √   

Preparação de medicamentos 
manipulados √ √ √ √ √     

Gestão de medicamentos 
psicotrópicos           √   

Fecho do mês       √ √ √   
Formações √   √ √       
Preparação de encomendas 
para o PFPJ √ √ √ √ √ √   

Conferência e organização do 
receituário     √ √ √ √   

Atendimento ao público     √ √ √ √ √ 

Tema 1   √ √         
Tema 2       √       
Tema 3         √ √   
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Anexo II - Boletim de medicamentos pagos vs medicamentos reservados 
Nome:	___________________________	
	
Contato:	_________________________	
	
Medicamento(s):	__________________	
	
Quantidade:		
	
Estado:	Pago									
	
						Reservado		
	
Operador:		

Nome:	___________________________	
	
Medicamento(s):	__________________	
	
Quantidade:		
	
Estado:	Pago									
	
						Reservado		
	
Operador:	

	

	

	
Foi	realizado	o	contato	
telefónico:		
	
Data:	
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Anexo III - Ficha de Preparação de Suspensão oral de trimetoprim a 1% 
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Anexo IV - Ficha de Preparação de Suspensão oral de trimetoprim a 1% 
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Anexo V - Ficha de Preparação de Quadrime Creme 
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Anexo VI - Ficha de Preparação de Pomada de Ácido Salicílico 
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Anexo VII - Ficha de Preparação de Suspensão oral de Timetropim a 1% 
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Anexo VIII -  Ficha de Preparação de Pomada de Enxofre a 8% 
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Anexo IX -  Ficha de Preparação de Pomada de Enxofre a 8% 
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Anexo X -  Ficha de Preparação de Pomada de Ciclosporina a 2% 
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Anexo XI - Ficha de Preparação de Pomada de Enxofre 
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Anexo XII - Ficha de Preparação de Suspensão de Trimetoprim a 1% 
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Anexo XIII - Ficha de preparação de Pomada de Ciclosporina a 2% 
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Anexo XIV - Ficha de Preparação de Pomada de Enxofre a 5% 
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Anexo XV - Medicamentos que afetam o metabolismo dos CHC 
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Anexo XVI - Panfleto ilustrativo da interação dos antibióticos com as pílulas 
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Anexo XVII - Formação interna sobre antibióticos e contraceção hormonal 

“O antibiótico corta o efeito da pílula?” 
Perguntam as utentes, e nós vamos 

aprender a desmistificar!

Formação Interna no âmbito do estágio curricular da estudante: Lisandra Sousa
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, UP

 

Contextualização
• 85,4% da população feminina Portuguesa em idade fértil utilizada um método de contraceção.

• O método mais utilizado, 65,9%, corresponde aos contracetivos hormonais combinados (CHC).

Podemos inferir que, a maioria, das nossas utentes
em idade fértil estão a utilizar um dos vários CHC,
pelo que, é nosso dever deixa-las esclarecidas
aquando de tomas concomitante com Antibióticos.

2LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS  

Contracetivos hormonais combinados (CHC)

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 3

Estrogénios

Estradiol

Etinilestradiol	(EE)

Mestranol	

Progestagénios

Dihidroprogestrona

Desogestrel

Gestodeno

Levonorgestrel

Outros

O	EE	é	o	
componente	mais	
utilizado	nos	CHC	
devido	à	sua	

biodisponibilidade	
oral.	

Existem	diferentes	
combinações,	com	dosagens	
diferentes,	com	o	objetivo	de	

potenciar	os	efeitos	
anticoncecionais	e	diminuir	os	

efeitos	secundários.
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Como é que a eficácia contracetiva pode ser afetada?
• Mudanças na farmacodinâmica dos CHC. Ocorrem quando um medicamento influencia diretamente a
ação clínica de outro por sinergia ou antagonismo.

• Interações farmacocinéticas ocorrem quando um medicamento altera a absorção, distribuição,
metabolismo ou excreção (ADMET) de outro medicamento, aumentando ou diminuindo a sua
concentração sérica.

Para	que	os	CHC	possam	desempenhar	efeito	clinico,	inibição	da	ovulação	ou	espessamento	do	
muco	cervical,	é	necessário	que	a	hormona	esteja	disponível	em	quantidade	suficiente	no	local	
da	ação.	

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 4

!

 

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 5  

Medicamentos que diminuem a eficácia da pílula

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 6

Controlo	da	
obesidade

Orlistato

Antiepiléticos

Carbamazepina

Fenobarbital

Fenitoína

Primidona

Topiramato

Antibióticos

Rifampicina

Rifamicina

Rifabutina

Antidepressivos

Hipericão	ou	
Erva	de	São	

João

Outros

Lamotrigina

Griseofulvina
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Organização mundial de Saúde (OMS) 

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 7

Em 2009/2010 a OMS levou a cabo uma revisão científica baseada na EVIDÊNCIA sobre a presente temática, tendo-se baseado em aspetos como:

◦ Muitos estudos não demonstraram diminuição nos níveis ou alterações na farmacocinética do EE
quando antibióticos eram usados concomitantemente;

◦ Fluoroquinolonas são normalmente muito ativas conta a flor intestinal, no entanto não alteram a
exposição ao EE, não afetando a contraceção hormonal;

◦ Mulheres que fizeram ileostomia ou colectomia não têm recirculação entero-hepática do EE, mas, até
à data , a eficácia da contraceção não parece estar diminuída.

 

Organização mundial de Saúde (OMS) 

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 8

OMS estabelece guidelines onde afirma:

“não	haver	restrição	no	uso	e	não	serem	
necessárias	medidas	adicionais	de	contraceção	

em	mulheres	a	tomar	antibióticos	não	
indutores	enzimáticos	e	CHC.”

 

Situações que diminuem a eficácia contracetiva

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 9

VÓMITOS E DIARREIA: Se por qualquer motivo se verificarem vómitos até 2-4h após a toma da
pílula, a dose deve ser repetida. Se houver vómitos ou diarreia persistente durante mais de
24h, devem seguir-se as recomendações gerais do esquecimento da toma. É importante ter
em atenção que perturbações gastrointestinais estão muito frequentemente associadas
tanto a infeções como a antibióticos.

ADESÃO À TERAPÊUTICA: É fundamental tomar o contracetivo oral de forma cuidada e
regular, sempre à mesma hora. Em períodos de doença ou quando tomar mais medicação que
o habitual pode haver maior tendência para esquecimentos.
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Em resumo:
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Os	antibióticos	não	indutores	enzimáticos	não	diminuem	a	eficácia	dos	contracetivos
hormonais	e	não	obrigam	por	si	só	a	medidas	adicionais	de	contraceção.

Em	caso	de	vómitos	ou	diarreia persistentes	devem	ser	tomadas	medidas	especiais.

É	fundamental	a	toma	cuidada	e	regular	dos	contracetivos	orais.

A	rifampicina,	rifamicina,	rifabutina (indutores	enzimáticos)	diminuem	a	eficácia	dos	
contracetivos	hormonais	e	requerem	cuidados	especiais.

 

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 11

OBRIGADO	PELA	ATENÇÃO
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Anexo XVIII - Utilização de IBP 

  

Antecedentes de 
hemorrogia 
digestiva ou 

úlcera péptica 

Não associado a outros 
medicamento 

gastrointestinais 

Associado a outros 
medicamentos 

gastrointestinais 

    <65 anos >65 anos < 65 anos > 65 anos 

AINE (7-30 dias) SIM NÃO SIM SIM 

AINE crónico (>30 
dias) SIM NÃO  SIM SIM 

Outros analgésicos 
(paracetamol, 
tramadol) 

NÃO NÃO  NÃO NÃO 

Antiagregantes SIM NÃO 
Sim com AAS     

Não com 
Clopidogrel  

SIM  

Anticoagulantes SIM NÃO Individualizar  SIM  

Corticoides Individualizar  NÃO SIM 

Inibidores seletivos 
da recaptaçao da 
seretonina 

Individualizar  NÃO NÃO SIM 

Polimedicados 
(excluíndo 
medicamentos 
anteriores) 

NÃO NÃO NÃO 
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Anexo XIX - Formação interna sobre IBP 

Os inibidores da bomba de protões (IBP) 

não são “protetores”, são 
medicamentos! 

Formação Interna no âmbito do estágio curricular da estudante: Lisandra Sousa
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, UP

 

Campanha 8 de Março de 2017
O Infarmed iniciou	uma	campanha	de	informação	ao	utente	e	aos	profissionais	de	saúde	com	

vista	a	incentivar	o	uso	racional	de	medicamentos	para	a	acidez	do	estômago.	

Para	este	acréscimo	o	Infarmed crê	em	situações	clinicas	desajustadas bem	como	a	utilização	
por	longos	períodos	de	tempo.

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 2

EM	2016	FORAM	VENDIDAS	EM	PORTUGAL	
7	MILHÕES	DE	EMBALAGENS	DE	IBP.

MAIS	30%	QUE	EM	2010.

 

Quem são os IBP?

Lansoprazol Esomeprazol Rabeprazol

Pantoprazol Omeprazol

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 3

Existe	MNRM

Curiosidade:

O	omeprazol foi	o	
1º	IBP	introduzido	
no	mercado	em	

1980.

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia de São Bento 

 

 71 

Como atuam os IBP?

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 4  

Em que situações devem ser utilizados os IBP?
Atualmente,	as	indicações,	com	demonstração	inequívoca	de	evidência,	autorizadas	em	Portugal	
para	os	IBP,	são:

• Tratamento	da	úlcera	duodenal	e	gástrica;

•Tratamento	da	esofagia de	refluxo;

•Tratamento	da	doença	de	refluxo	gastro-esofágico (DRGE),	manutenção;

•DRGE	sintomática;

•Erradicação	do	Helicobacter pylori;

•Profilaxia	de	úlcera	duodenais	gástricas	associadas	aos	AINES	em	doentes	de	risco;

•Síndroma	de	Zollinger-Ellison.

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 5  

Em que quantidade devem ser utilizados IBP?

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 6

O MEPRAZO L LANSO PRAZO L PANTO PRAZO L ESO MEPRAZO L RABEPRAZO L

DOSE 20-40Mg/dia 30Mg/dia 40-80Mg/dia 40Mg/dia 20Mg/dia

DURAÇÃO DUODENAL:4 SEMANAS DUODENAL: 4-8 SEMANAS

DURAÇÃO GÁSTRICA: 4-8 SEMANAS GÁSTRICA: 6-12 Semanas

DOSE 20-40Mg/dia 30Mg/dia 20-80Mg/dia 40Mg/dia 20Mg/dia

DURAÇÃO

DOSE 10-40Mg/dia 15-30Mg/dia 20Mg/dia 20Mg/dia 10-20Mg/dia

DURAÇÃO

DOSE 10-20Mg/dia 15-30Mg/dia 20Mg/dia 20Mg/dia 10Mg/dia

DURAÇÃO

DOSE 20Mg/2xdia 30Mg/2xdia 40Mg/2xdia 20Mg/2xdia 20Mg/2xdia

DURAÇÃO

DOSE 20Mg/dia 15-30Mg/dia 20Mg/dia 20Mg/dia

DURAÇÃO

DOSE 60Mg/dia ou 2xdia 60Mg/dia a 90Mg 2xdia 80Mg/dia ou 80Mg 2xdia 40-80Mg 2xdia 60Mg/1xdia ou 2xdia

DURAÇÃO

Erradicação do Helicobacter pylori (em 
associação com antibioterapia)

Profilaxia das úlceras duodenais gástricas 
associadas aos AINE nos doentes em risco

Síndroma de Zollinger-Ellison

DUODENAL: 2-4 SEMANAS

GÁSTRICA:4-8 SEMANAS

4-8 SEMANAS

INDETERMINADO

4 SEMANAS

7 DIAS (10-14 DIAS, de acordo com a NOC DGS Nº 036/2011)

INDETERMINADO

INDETERMINADO

-

Tratamemto da úlcera duodenal e  da úlcera 
gástrica

Tratamento da esofagia de refluxo

Tratamento prolongado DRGE (manutençao)

DRGE sintomática
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Consequências do uso de IBP a longo prazo

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 7

Dados	recentes	sugerem	que	a	elevada	prevalência	da	exposição	a	longo	prazo	aos	IBP	pode	
colocar	os	doentes	em	risco	acrescido	para	reações	adversas	potencialmente	graves.Estas
reações	incluem	:

•Alterações	na	absorção;

•Infeções;

•Dispepsia	com	a	suspensão	dos	IBP;

•Interação	com	clopidogrel;

•Risco	de	pólipos	benignos	no	estômago;

•Interferência	com	testes	laboratoriais	para	a	pesquisa	de	tumores	neuroendrócrinos;

 

Alterações na absorção
•Hipomagnesiemia - Nos doentes em que prevê uma utilização prolongada de IBP e que tomem
concomitantemente fármacos que possam causar hipomagnesiemia (ex. diuréticos), o risco de
hipomagnesiemia grave aumenta consideravelmente. Os baixos níveis séricos de magnésio
podem resultar em efeitos adversos graves, incluindo espasmos musculares, batimentos
cardíacos irregulares e convulsões.

•Hipocalcémia e Fraturas Ósseas - Vários estudos epidemiológicos sugerem um potencial
aumento do risco para fraturas ósseas (na anca, punho e coluna vertebral) associado aos IBP
quando utilizados por períodos superiores a um ano e/ou em doses elevadas;

•Deficiência em Vitamina B12 - Os IBP podem reduzir a absorção da vitamina B12
(cianocobalamina) devido a hipo- ou acloridria;

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 8  

Infeções
Existe um risco acrescido para infeções entéricas e respiratórias em doentes em tratamento com
IBP. A explicação sugerida para esta relação centra-se no papel do ácido gástrico como
mecanismo de defesa contra bactérias entéricas. A utilização de IBP, quer a curto, quer a longo
prazo, leva ao aumento do pH gástrico, potenciando a colonização por microorganismos
oportunistas.

•Pneumonia

•Infeção	por	Clostridium difficile.

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 9  
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Não existe benefícios da utilização de IBP em:

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 10

X Doentes em tratamento com AINEs ou antiagregantes/AAS sem fatores de risco risco;

X Doentes polimedicados que não estejam em tratamento de AINEs ou com
antiagregantes/AAS, se estiverem, não apresentem fatores de risco acrescido para hemorrogia
por estes fármacos;

X Doentes maiores que 65 anos que não estejam em tratamento com AINEs (por tempo
prolongado ou em doses elevadas) ou com antiagregantes/AAS;

 

Fatores de risco para hemorragia

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 11

• História prévia de úlcera péptica, hemorragia gastrointestinal ou perfuração gastroduodenal;

• Idade superior a 65 anos;

• Uso simultâneo de anticoagulantes orais, corPcosteróides ou outro AINE.

• História de comorbilidade grave (hipertensão, diabetes, doenca̧ cardiovascular, renal ou

hepática grave)

• Tratamento concomitante com ácido acePlsalicílico (AAS) em doses antiagregantes.

 

Aconselhamento ao utente

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 12

Antecedentes de 

hemorrogia digestiva ou 

úlcera péptica

Não associado a outros medicamento 

gastrointestinais

Associado a outros 

medicamentos gastrointestinais

<65 anos >65 anos < 65 anos > 65 anos

AINE (7-30 dias) SIM NÃO SIM SIM

AINE crónico (>30 dias) SIM NÃO SIM SIM

Outros analgésicos 

(paracetamol, tramadol)
NÃO NÃO NÃO NÃO

Antiagregantes SIM NÃO
Sim com AAS     

Não com Clopidogrel
SIM 

Anticoagulantes SIM NÃO Individualizar SIM 

Corticoides Individualizar NÃO SIM

Inibidores seletivos da 

recaptaçao da seretonina
Individualizar NÃO NÃO* SIM

Polimedicados (excluindo 

medicamentos anteriores)
NÃO NÃO NÃO
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Aconselhamento ao utente
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• Utente com efeções gástricas menores, não diagnosticado com nenhuma doença das
referidas, sem fatores de risco.

Alka-Seltzer
Kompensam
Pepsamar
Maalox Plux
Leite	magnesia philips
Gaviscon (+duefet,+morango)

 

Medidas não farmacológicas

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 14 	

NÃO PARAR UM IBP ABRUPTAMENTE!

LISANDRA	SOUSA,	MESTRADO	INTEGRADO	EM	CIÊNCIAS	FARMACÊUTICAS 15  
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OBRIGADO	PELA	ATENÇÃO
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Anexo XX - Guia prático da Escabiose 
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Anexo XXI - Ciclo de vida da Escabiose 
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