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Resumo 

 

O culminar de cinco anos do MICF depreende a realização de um estágio curricular, que 

muito mais que o presente relatório de estágio, espelha a aplicação dos conhecimentos 

multidisciplinares que nos foram incutidos ao longo do curso. 

Assim, neste documento é possível visualizar uma primeira parte centrada na farmácia, com 

uma descrição espacial, física e organizacional da farmácia assim como, a minha integração e 

tarefas desenvolvidas na mesma. 

A segunda parte, voltada para a intervenção farmacêutica, discrimina os projetos que realizei 

durante os meses de estágio, nomeadamente “Pediculose: um problema de saúde pública” e 

“Incontinência urinária: o assunto tabu nos tempos modernos”. Esta parte contém não só o 

desenvolvimento científico, mas também os métodos, objetivos e conclusões inerentes a cada 

projeto. O desconhecimento da população face à biologia, diagnóstico e tratamento da 

pediculose capilar, torna o primeiro projeto uma intervenção importante para a diminuição da 

incidência e recidivas da parasitose, assim como a diminuição das resistências ao tratamento de 

primeira linha. O segundo tema apresenta um elevado impacto uma vez que, a 

consciencialização dos utentes para o reconhecimento da doença e o incentivo para a procura 

de ajuda médica, são estratégias úteis não só para a diminuição da incidência da Incontinência 

Urinária, mas também para a desmistificação do tema no seio da população.   
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Introdução  

 

Após quatro anos e meio de teoria e prática laboratorial à mistura, chega o momento de nós, 

como futuros farmacêuticos, crescermos e passarmos do mundo seguro que é a nossa faculdade 

para uma realidade que nos põe à prova todos os dias e nos coloca frente a frente com o desafio 

e superação. 

É no estágio curricular que temos oportunidade de crescer não só em competências 

científicas, mas também na aprendizagem constante de saber ser perante os utentes e a 

sociedade.  

Sendo a farmácia comunitária um setor com elevado impacto no que diz respeito às saídas 

profissionais, é compreensível a realização do estágio curricular nesta área. É de caráter 

importante entender o background da gestão em farmácia, mas também inteirar-se com tudo o 

que concerne aos cuidados farmacêuticos.   

Durante o meu estágio, logo desde a primeira semana, fui envolvida nas variadas atividades 

da farmácia. No primeiro mês estive, na maioria do tempo, dedicada à receção de encomendas 

e posterior armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos, e também à medição 

de parâmetros laboratoriais e tensão arterial. 

Os três meses restantes foram maioritariamente preenchidos com o atendimento ao público, 

nunca descorando as tarefas que realizava anteriormente. 
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PARTE I – FARMÁCIA SAÚDE DO PORTO    

 

1- Localização, horário e equipa 

A Farmácia Saúde do Porto (FSP), encontra-se localizada na avenida dos Combatentes da 

Grande Guerra 689, 4200-223, Porto. Tem uma localização estratégica, uma vez que se encontra 

mesmo em frente ao metro dos combatentes, e ainda, conta com instituições de saúde, 

consultórios de medicina, medicina dentária, enfermagem e podologia na área circundante.  

O seu horário de funcionamento está definido de segunda a sexta das 9h às 19.15h e, ao 

sábado, das 9h às 13h. Durante os feriados e domingos a farmácia encontra-se encerrada, salvo 

exceções de calendário de serviço 24h que sejam coincidentes.  

Os utentes que frequentam a FSP inserem-se numa variada gama de idades. Dada a sua 

existência de 80 anos, é normal encontrar vários constituintes da mesma família, mas 

pertencentes a diferentes gerações.  

Apesar de contar com utentes casuais, pela localização turística e boa rede de transportes, 

o grosso prende-se com pessoas conhecidas, frequentes e habituais.  

A FSP é constituída por uma equipa de profissionais voltados para servir, cuidar e auxiliar o 

utente. Neste sentido, dos recursos humanos da FSP, fazem parte:  

- Dra. Margarida Nobre, farmacêutica e diretora técnica; 

- 5 farmacêuticos: Dra. Alexandra Moreira, Dra. Ana Carla Moura, Dr. Gustavo Vidal, Dra. 

Ana Filipa Silva e Dra. Adriana Alves; 

- 3 auxiliares técnicos de saúde: Sr. Alfredo Pinto, Sr. Miguel Rodrigues, Sra. Paula Guedes. 

Para além destes mencionados anteriormente, ainda existem duas pessoas, Sra. Alzira e 

Sra. Conceição, responsáveis pela limpeza e manutenção da farmácia. A contabilidade da FSP 

é realizada por uma pessoa específica e competente, a Sra. Manuela.  

Eu estagiei, na FSP, no período de 1 de maio a 30 de junho e de 1 de setembro a 31 de 

outubro, sendo que a quebra é referente ao período de estágio hospitalar. O meu horário, 

normalmente, era das 9h às 18h com uma hora de almoço. 

No meu último mês e meio de estágio estava também a estagiar uma estudante de Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa. 

 

2- Espaço 

2.1- Espaço exterior  

A FSP conta com duas entradas, sendo uma destinada aos utentes da farmácia e outra para 

os constituintes da equipa de profissionais e entrega de medicamentos e produtos farmacêuticos. 

No que diz respeito a espaços voltados para a área comercial e marketing, a farmácia 

disponibiliza uma montra onde são expostos alguns produtos ou cartazes, nomeadamente de 

dermocosmética. Adicionalmente, nos vidros exteriores, também são colocados cartazes onde 

consta a informação sobre as promoções a decorrer na farmácia.  
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Como explícito na legislação em vigor, o horário de funcionamento da farmácia encontra-se 

disponível e de fácil leitura na porta da entrada principal [1], assim como uma placa, em metal, 

com a identificação da farmácia. Também possui uma cruz identificativa, o que permite ao seu 

reconhecimento, como farmácia, a longa distância.  

Aquando a realização de serviço, após a meia noite, é utilizada uma campainha no exterior 

da farmácia para um atendimento seguro, rápido e eficaz por parte do profissional de saúde. 

A FSP ainda garante um local de estacionamento para os utentes que se deslocam por meio 

de veículos pessoais. 

2.2- Espaço interior  

Aquando a entrada pela porta principal, encontra-se o espaço disponível para o atendimento 

dos utentes. Do lado esquerdo é possível encontrar o dispositivo de senhas, destinado a manter 

a ordem de atendimento coordenada com a ordem de chegada.  

2.2.1- Espaço de atendimento ao público 

O atendimento é realizado tendo como apoio 5 postos de atendimento, cada um deles 

equipado com um computador, uma impressora e um leitor ótico (Anexo IV). Os três terminais 

multibancos são partilhados pelo total de postos. O local é adequadamente climatizado e bem 

iluminado, já que o contacto com o exterior é feito através de painéis de vidro, permitindo a 

entrada de luz natural.  

Enquanto aguardam pela sua vez, os utentes têm disponível duas cadeiras com uma 

pequena mesa de apoio. Nessa mesa, encontram revistas e panfletos de índole educativo na 

área da saúde, assim como, jornais com as noticiais atuais. 

Atrás dos postos de atendimento, encontram-se alguns Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM), distribuídos por prateleiras e gavetas, catalogados por ação e 

finalidade de tratamento e que vão sofrendo rotatividade de acordo com a época do ano. Para 

além destes, os medicamentos e produtos usados na saúde animal também se encontram nesse 

espaço físico.  

Na zona destinada ao atendimento, onde o utente tem acesso direto, encontram-se 

prateleiras preenchidas com produtos de dermocosmética de diversas marcas, produtos de 

ortopedia, higiene oral, puericultura, óculos de visão, perfumes, produtos dietéticos e 

suplementos alimentares permitindo ao cliente a observação dos mesmos. É nesta zona que se 

localiza o gabinete do utente onde são realizados os testes bioquímicos, a medição da tensão 

arterial, a realização de consultas de nutrição, a administração de injetáveis e qualquer outra 

ação que envolva a intimidade do utente. Fazem parte da sua constituição uma mesa de trabalho, 

duas cadeiras, todo o material necessário para a realização dos testes, um aparelho de medição 

da tensão arterial e ainda material de penso e desinfeção de feridas. É neste espaço que se 

encontra a casa de banho para uso dos utentes.  

Nesta zona ainda é possível encontrar uma área reservada ao pessoal, devidamente 

identificada, onde se localiza a casa de banho para a equipa e um pequeno armazém destinado 

aos produtos de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 23%, nomeadamente de 

cosmética e puericultura, que não têm lugar disponível no local próprio de exposição.  
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2.2.2- Área de receção de encomendas  

Esta área é dividida em 2 pequenas salas, onde se dá a receção e armazenamento dos 

medicamentos.  

Na parte mais próxima aos postos de atendimento, encontram-se as gavetas onde estão 

armazenados os diferentes Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e MNSRM. Estes 

estão organizados por ordem alfabética e por forma farmacêutica. Assim, existem gavetas 

destinadas aos cremes, géis e pomadas, outras destinadas aos enemas, supositórios e produtos 

de introdução vaginal, ainda as gavetas reservadas aos medicamentos e produtos que se 

apresentam sob a forma de gotas ou spray, os injetáveis, os comprimidos, os xaropes, as 

soluções cutâneas, as saquetas com pó ou granulado, as ampolas, os colutórios e outros de 

aplicação e tratamento bucal que não medicamento, os suplementos alimentares, produtos 

homeopáticos e as tiras e agulhas para o aparelho de medição da glucose no sangue. 

Ainda nessa sala, existe uma secretária com um computador, usado para a receção de 

encomendas ou como apoio para tratar de situações logísticas. Nessa secretária também se 

encontra uma impressora e um telefone. Por cima da secretária existem prateleiras onde se 

colocam os medicamentos rateados e genéricos, organizados por laboratório, que não cabem 

nas gavetas. Existe um local, dentro dessa zona, específico e devidamente identificado para a 

colocação das banheiras provenientes dos fornecedores. Os documentos referentes a faturas, 

notas de crédito e outros que estejam intimamente ligados à contabilidade, encontram-se 

arquivados nesta zona. 

A outra sala é onde se encontra o cofre com os medicamentos psicotrópicos, o frigorífico 

para colocação de medicamentos de frio e ainda onde se colocam os produtos de grande volume. 

Assim, caixas de luvas esterilizadas, fraldas e leite para bebés encontram-se nesta área. 

2.2.3- Gabinete da diretora técnica  

O gabinete da diretora técnica encontra-se na área de backoffice contendo uma secretaria e 

cadeiras de trabalho, um local para arquivo de documentos e ainda uma mesa e cadeiras que 

têm como fim a receção dos delegados de informação médica e o comerciais. Para além disso, 

ainda funciona como local de almoço para os integrantes da equipa. 

 

3- Gestão em Farmácia Comunitária 

Nesta área cada vez mais competitiva, a correta gestão tem um elevado impacto na 

sustentabilidade de uma farmácia. É necessário não só gerir, mas gerir de forma criativa e 

inteligente. Para tal acontecer, devemos ter sempre presente todos os movimentos, financeiros 

e logísticos, que nos auxilia na tomada de decisão. 

3.1- Sistema Informático 

O apoio de um bom sistema informático é fundamental para uma boa gestão, tanto de 

recursos, como de tempo. O sistema informático usado na FSP é o 4 digital care, criado por uma 

empresa de tecnologia de informação e de engenharia de software, a Resize. Este foi desenhado 

para prestar auxílio na parte da gestão (encomendas, Prazos de Validade (PV), stocks, etc) mas 

também no atendimento ao público. Durante o meu estágio tive a oportunidade de contactar com 
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o mesmo nas duas vertentes acima mencionadas. É um sistema, na minha opinião, bastante 

intuitivo e completo.  

Na parte de gestão, auxiliou-me na receção de encomendas, satisfação de reservas, 

realização de devoluções, gestão de stocks e prazos de validade, entre outros. Na parte de 

atendimento, também se mostrou bastante útil. O facto de dispor de informações acerca do 

medicamento que estava a ser dispensado, nomeadamente posologia, contraindicações, 

reações adversas e interações, permitiu que eu tivesse mais confiança e segurança no 

aconselhamento farmacêutico.  

Para além do que foi descrito, o facto de permitir criar fichas de cliente com acesso a um 

histórico da medicação, permitiu um melhor acompanhamento farmacoterapêutico e uma maior 

satisfação do utente. 

3.2- Gestão de stocks 

O sucesso de uma farmácia passa pela satisfação do utente. Neste campo, a manutenção e 

gestão de stocks adquire um papel crucial, uma vez que nos ajuda a satisfazer as necessidades 

do cliente no menor tempo possível.  

Apesar do farmacêutico ser uma peça indispensável na gestão de stocks, fazendo a sua 

verificação física se necessário, e sendo o principal interveniente nas fases de encomenda, 

receção, armazenamento e dispensa do medicamento, sem o auxílio do sistema informático, o 

tempo gasto e erros de stock seriam maiores.  

Nesse sentido, o sistema informático permite a verificação direta e rápida do stock de cada 

medicamento existente na farmácia e ainda, a definição de um stock mínimo e máximo que 

despoleta uma encomenda automática aquando os níveis do produto estão abaixo dos limites 

estabelecidos. Os limites são definidos de acordo com a saída do produto e com a sazonalidade. 

Durante o meu estágio poucos foram os erros detetados a nível de stocks, correspondendo, 

na maioria das vezes, o stock real ao definido informaticamente. 

Tal pode ser justificado por uma receção de encomendas eficaz e feita de forma correta, mas 

também pela obrigatoriedade de ler o código de barras do produto a ser dispensado aquando o 

atendimento ao utente. 

3.3- Encomendas  

Na FSP, são realizadas, diariamente, duas encomendas principais. As listas de produtos 

para encomendar são geradas automaticamente pelo sistema informático, tendo em conta os 

stocks mínimo e máximo definidos, e supervisionadas pelo farmacêutico responsável. Este pode 

ajustar, retirando ou acrescentando algum medicamento, sendo depois enviadas para os 

fornecedores.  

Outra forma de o fazer é no ato do atendimento quando há rutura de algum medicamento 

que o utente necessita, sendo chamadas de encomendas instantâneas. Neste caso, é 

selecionado um armazenista fornecedor e pedido o produto na quantidade desejada. A data e 

hora previstas para a chegada à farmácia é disponibilizada, podendo ser dada essa informação 

diretamente ao utente. 
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No caso da 4 Digital Care, o sistema informático tem a funcionalidade de mandar uma 

mensagem ao cliente aquando da chegada do produto à farmácia.  

Determinados medicamentos rateados só têm a possibilidade de serem encomendados por 

uma via especial, o chamado “projeto via verde do medicamento”. Assim, só quando há presença 

de uma receita médica é que podem ser novamente repostos na farmácia.  

O método tradicional, de contacto direto aos fornecedores via telefone, por vezes ainda é 

usado. É vantajoso quando se tratam de medicamentos que se encontram esgotados ou com 

pouco escoamento.  

O principal armazenista utilizado pela FSP é a OCP, sendo que também é gerada 

diariamente encomenda para outros armazenistas nomeadamente, Cooprofar, Empifarma e 

Aliance Healthcare.  

No que diz respeito a produtos de dermocosmética, puericultura, dispositivos médicos, 

higiene oral, óculos de visão, perfumes, produtos dietéticos e suplementos alimentares, são na 

maioria das vezes encomendados diretamente ao laboratório. É uma estratégia adotada para 

aumentar o lucro para a farmácia, uma vez que poderão ser feitos acordos diretamente com o 

laboratório fornecedor. 

3.3.1- Receção e registo de encomendas 

A primeira tarefa que realizei, desde o primeiro dia de estágio, foi a receção de encomendas. 

Foi importante porque me permitiu um maior contato com os medicamentos, familiarizar-me com 

os nomes e funções, assim como saber quais são os mais vendidos. Foi também aqui que tive o 

primeiro contacto com o sistema informático.  

Ao início da manhã e início e fim da tarde chegam, pelos diferentes armazenistas, os 

produtos encomendados nos contentores, de acordo com as condições de armazenamento. No 

contentor também é possível encontrar a fatura, original e duplicado, necessária para fazer 

receção da encomenda. Estes contentores têm um lugar próprio para serem arrumados após o 

seu esvaziamento, mantendo o local ordenado. 

Quando vinham várias encomendas ao mesmo tempo, começava por aquelas que tinham 

menor quantidade de produtos de modo a eliminar o máximo de contentores possíveis e 

desocupar a máxima área possível.  

Em primeiro lugar, colocava os produtos de frio no frigorífico numa prateleira específica para 

os medicamentos não conferidos. De seguida, depois de aberta a lista de produtos referentes à 

encomenda, fazia a leitura do código de barras dos produtos e alterava a data de validade caso 

necessário (se fosse inferior àquela registada no sistema, ou se o stock do produto fosse zero). 

No final, conferia o número de embalagens e o respetivo preço. Este passo é bastante importante 

pois um erro no número de embalagens enviadas ou um dano na embalagem, justifica a 

efetuação de uma devolução.  

Para além do suporte informático, na FSP é obrigatório o registo das encomendas, em folha 

própria, onde se coloca o fornecedor, o número da fatura, o valor a pagar e a pessoa que fez a 

receção da encomenda. Este documento encontra-se arquivado na capa da contabilidade e é 



Estágio Curricular em Farmácia Comunitária   

 

7 
Bruna Correia 

 

preenchido sempre que se recebe uma encomenda, à exceção das encomendas diárias dos 

armazenistas. 

3.3.2- Marcação de preços 

Os MSRM já vêm marcados com o respetivo Preço de Venda ao Público (PVP) na 

embalagem. No entanto, o preço dos MNSRM é definido pela farmácia tendo em conta o preço 

de custo e a margem de comercialização. Na FSP, o preço é calculado diretamente no sistema 

informático, aquando a receção, utilizando uma margem sempre superior a 30%. Depois do PVP 

definido são impressas as respetivas etiquetas e aplicadas no produto.  

3.3.3- Armazenamento de encomendas 

Após rececionados e marcados com o PVP ideal, os medicamentos são armazenados nos 

locais respetivos. É sempre preciso ter em conta a metodologia “First expired, first out”, 

permitindo que a dispensa dos medicamentos com menor prazo ocorra em primeiro lugar. 

Quando existe um medicamento com preço alterado e diferente dos que já se encontram em 

stock, coloca-se um post it para chamar a atenção para a mudança. 

A arrumação dos MNSRM e produtos de IVA a 23% é facilitado pela existência da descrição 

da sua localização na ficha do produto.  

Os medicamentos ou produtos farmacêuticos que estejam associados a uma reserva são 

armazenados num local específico. As reservas pagas ficam numa gaveta com a designação 

“reservas pagas”, enquanto que as não pagas vão para uma prateleira com a designação 

“reservas não pagas”. Estas são sempre armazenadas com um papel incluso onde se identifica 

o número da reserva, a descrição do que foi encomendado e o nome do utente que a requisitou. 

Quando se tratam de medicamentos que necessitam de ser armazenados no frio, a lógica 

das reservas é seguida, sendo colocados separados nas prateleiras do frigorífico.  

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos encontram-se armazenados num cofre de 

acesso restrito. 

Apesar do espaço na FSP ser limitado, na minha opinião, haveria uma maior gestão de 

tempo se no ato da receção de encomendas os medicamentos fossem ordenados por ordem 

alfabética e forma farmacêutica, de modo a facilitar o armazenamento posterior.  

3.3.4- Devoluções 

Podem ser variadas as razões pelas quais os produtos são devolvidos aos fornecedores. PV 

expirado, embalagem danificada, produtos não solicitados ou pedidos por engano, produtos 

debitados, mas que não foram enviados, produtos com preço diferente do indicado na 

embalagem ou até mesmo por recolha obrigatória por meio de circulares enviadas pelo Infarmed. 

Todo este processo tem um determinado período para ser efetuado, dependendo do 

fornecedor em questão. A OCP, define um período de 5 dias após a data da fatura, enquanto 

que a Alliance Healthcare e a Cooprofar estipulam o prazo de 3 dias.  

Para que tal ocorra é necessário emitir uma nota de devolução onde está presente a 

identificação do fornecedor e do produto a devolver, a justificação da devolução, o preço de custo 

do produto, IVA, a quantidade, o prazo de validade e o número da fatura na qual consta o produto. 
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Este documento é impresso em triplicado, assinado e carimbado sendo que a terceira via 

fica arquivada na farmácia. O original e duplicado são enviadas para o fornecedor juntamente 

com o produto a devolver. 

Caso a devolução seja aceite, é enviada uma nota de crédito ou um produto igual para 

substituição direta. De seguida é necessário fazer uma regularização no sistema informático. 

3.3.5 – Verificação dos prazos de validade  

Para além do controlo que se faz aquando a receção das encomendas, existe um controlo 

que é efetuado todos os meses pelo farmacêutico responsável, neste caso a Dra. Ana Carla, 

sendo que eu também auxiliei no processo.  

Para efetuar este processo é impresso, do sistema informático, uma listagem de todos os 

produtos que expirem a validade nos três meses seguintes. São verificados, fisicamente, todos 

os produtos da lista e ou são retirados para se efetuar a devolução ou, caso o PV ainda esteja 

dentro do estipulado, é retificado o PV no sistema informático. 

 

4- Dispensa de medicamentos  

O ato da dispensa de medicamentos é um dos pontos mais importantes no estágio em 

farmácia comunitária. É neste momento que aplicamos o que nos foi transmitido ao longo dos 5 

anos de curso. É aqui que temos um papel ativo no seio da sociedade, ajudando os utentes a 

atingir uma condição de saúde e garantir o uso correto e responsável do medicamento, 

contribuindo para uma melhor adesão à terapêutica. 

O farmacêutico é aquele que tem um maior contacto com a população, sendo a farmácia 

vista como um lugar mais cómodo e apelativo para busca de ajuda e resolução de problemas de 

saúde. 

Durante a minha passagem pela FSP existiram situações que me fizeram perceber a 

confiança que os utentes depositam em nós e o à vontade com que falam dos problemas 

comparativamente com outros profissionais de saúde. Desta forma, sentimos ainda mais a 

importância da nossa profissão.  

4.1- Medicamentos sujeitos a receita médica 

Segundo o Decreto-Lei n.º 209/94, de 6 de agosto da legislação farmacêutica compilada, um 

medicamento é considerado MSRM se preencher pelo menos um dos seguintes requisitos: ser 

um medicamento de administração parentérica ou, um medicamento que carece de vigilância 

médica dadas as suas características de risco, que contenha efeitos secundários importantes, e 

ainda se um medicamento que seja usado para fins que não os previstos [2]. 

4.1.1- Prescrição médica  

Segundo a legislação, a prescrição médica deve ser feita preferencialmente via eletrónica, 

usando a Denominação Comum Internacional (DCI) [3].  

Aquando o atendimento farmacêutico é possível encontrar três tipos diferentes de receita, 

nomeadamente a receita manual, que é usada com pouca frequência, até um máximo de 40 

receitas por mês (por cada prescritor), e sobre restrições específicas, detalhadamente a falência 

do sistema informático, inadaptação do prescritor e prescrição ao domicílio. Na própria receita 
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existe um quadro onde o prescritor tem que escolher a opção que justifica a receita manual. Esta 

receita é válida até 30 dias após a data da prescrição [3].  

Na prescrição manual, podem ser prescritos um máximo de quatro medicamentos ou 

produtos farmacêuticos, sendo que não é permitido a inserção de mais de dois medicamentos 

iguais por receita, nem ultrapassar um máximo de quatro embalagens totais [3]. 

Quando estamos perante uma receita temos que ter em atenção alguns pontos para que 

esta seja validada, mais tarde, para a comparticipação pela entidade específica. Sendo assim, é 

preciso verificar a presença do código de barras e respetivo número da receita, a identificação 

do prescritor (com a vinheta) e especialidade, o local onde foi realizada a prescrição, dados do 

utente (nome, número de utente, número de benificiário da entidade financeira responsável e 

regime especial de comparticipação (caso seja aplicado), “R” representa os pensionistas e “O” 

caso se trate de um regime especial), o nome do medicamento (normalmente por DCI, mas 

também pode ser usado o nome comercial sobre determinadas situações), posologia e duração 

do tratamento, o número de embalagens, a data de prescrição e a validade da mesma e por fim, 

a assinatura do prescritor. A própria caligrafia e cor da tinta da caneta é verificada, sendo que é 

necessário usar a mesma caneta do início ao fim da receita [3]. 

Para além da mencionada anteriormente, ainda existe a prescrição eletrónica onde se 

incluem a receita eletrónica desmaterializada (sem papel) e a receita eletrónica materializada [3]. 

As receitas eletrónicas materializadas surgiram quando se fez a transição da manual para 

a eletrónica. Este tipo de receitas têm uma validade de 30 dias, sendo que podem ser renovadas 

por um período de 6 meses desde que se tratem de tratamentos de longa duração. Estas 

prescrições podem ter até três vias, devendo estar identificada na receita. Na receita eletrónica 

materializada podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, num total de quatro 

embalagens por receita, até duas embalagens por cada medicamento. No caso de se tratar de 

medicamentos de embalagem unitária, podem ser prescritas quatro embalagens do mesmo 

medicamento, ou, se for um tratamento prolongado, até 12 embalagens [3]. 

A nível de elementos obrigatórios que têm que constar na receita, são iguais às das faladas 

anteriormente nas receitas manuais [3]. 

Estes dois tipos de receitas mencionadas anteriormente, ainda aparecem na FSP, no 

entanto, em pequena quantidade. 

As receitas eletrónicas desmaterializadas, constituem a maioria das receitas que chegam 

à FSP. Cada linha de prescrição contém apenas um medicamento num total máximo de 2 

embalagens, isto se de um tratamento de curta ou média duração se tratar. Neste caso a validade 

da prescrição é de 60 dias.  Quando se trata de um tratamento de longa duração podem ser 

prescritas seis embalagens do mesmo medicamento, adquirindo validade de 6 meses [3].   

Novamente, quando se fala de medicamentos que se apresentam em embalagem unitária, 

podem ser prescritos um total de seis ou doze embalagens consoante a duração do tratamento. 

Excecionalmente estes valores podem ser ignorados, mas apenas com fundamentação médica 

inscrita no processo clínico do doente [3]. 
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O medicamento tem que ser identificado por DCI da substância ativa, seguida da dosagem, 

forma farmacêutica, apresentação e tamanho de embalagem e posologia. Desta forma é 

permitido ao utente, na hora de aviar a receita, escolher o Medicamento Genérico (MG) ou o 

Medicamento de Marca (MM). Quando se trata de um grupo homogéneo, o farmacêutico tem 

obrigatoriamente que disponibilizar o medicamento mais barato a não ser que o utente opte por 

um outro [3]. Também pode acontecer a prescrição ser feita com o nome comercial. Tal acontece 

quando não existe um MG disponível ou quando é feita uma opção médica, desde que 

devidamente justificada. Assim, margem ou índice terapêutico estreito, reação adversa prévia ou 

continuidade de tratamento superior a 28 dias, são as justificações que poderão ser dadas. Nesta 

última, o utente continua a ter opção de escolha, desde que seja por um medicamento de custo 

inferior [3]. 

Não há dúvida que este tipo de receitas facilitou muito o trabalho do farmacêutico, tanto no 

ato da dispensa como na conferência e processamento do receituário. No entanto, na FSP, 

existem várias queixas e descontentamento por parte dos utentes, principalmente em idades 

mais avançadas. O maior problema reflete-se na impossibilidade de saber quais os 

medicamentos que constam na receita e a respetiva validade. Nesse sentido, tentei sempre 

solucionar o problema disponibilizando, em papel, uma listagem discriminativa do nome e 

quantidade dos medicamentos e da validade da prescrição.  

4.1.2- Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes   

Os medicamentos que contêm SA classificadas como estupefacientes ou psicotrópicos, que 

constam no decreto-lei nº 15/93, de 22 de janeiro, seguem as mesmas regras dos restantes 

medicamentos no que diz respeito à identificação do medicamento na prescrição (nas receitas 

desmaterializadas). Nas receitas materializadas e manuais, estes medicamentos têm que ser 

prescritos separadamente, em receita do tipo RE (prescrição de psicotrópicos e estupefacientes 

sujeitos a controlo) [3,4]. 

O levantamento dos medicamentos pode ser feito pelo utente ou por outrem. No entanto, em 

qualquer dos casos, a pessoa que faz o seu levantamento tem que apresentar um documento 

de identificação, pois é necessário o registo do nome, morada, número de identificação, validade 

do cartão de cidadão e idade. Na FSP estão disponibilizados, em cada posto, dispositivos de 

leitura direta do cartão de cidadão. É sempre necessário obter informações do utente, 

nomeadamente o nome e a morada [3]. 

No final da venda, imprime-se um talão com os dados do utente e adquirente, que é rubricada 

por este último, e é guardado. No caso de receitas materializadas e manuais, é feita uma 

impressão no verso da receita e esta também é assinada [3]. 

A farmácia tem que enviar ao Infarmed, até ao dia 8 do segundo mês a seguir à dispensa, a 

listagem de todas as receitas aviadas da qual constem os dados do adquirente ou as cópias das 

receitas, caso as mesmas sejam manuais [3]. As cópias das prescrições manuais ou 

materializadas têm que ser mantidas, na farmácia, por um período de três anos [3]. 
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4.1.3- Medicamentos genéricos  

MG é todo o “medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa, em 

Substância Ativa (SA), a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento 

de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados” [5]. 

As farmácias devem ter disponível para venda, no mínimo, três medicamentos com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos cinco 

preços mais baixos de cada grupo homogéneo [3]. O preço de referência de medicamentos 

genéricos é essencial para fazer o cálculo da taxa de comparticipação do Estado. Assim, este é 

elaborado tendo em conta os cinco preços mais baixos dos medicamentos dentro de um grupo 

homogéneo [3]. 

Estes medicamentos são efetivamente mais baratos e por isso começam a ser a opção da 

maioria das pessoas. Aquando a dispensa, na FSP, questionamos sempre os utentes a 

preferência entre o genérico e o de marca, sendo que as respostas costumam ser “fazem o 

mesmo, não é? Se sim, quero o mais barato”.  No entanto, ainda existem pessoas relutantes que 

afirmam que os MG não fazem efeito e que preferem pagar mais. Muitas destas pessoas ainda 

declaram que o médico diz para não escolher MG. 

4.1.4- Cálculo de PVP de medicamentos não genéricos  

A formação de preços de medicamentos não genéricos resulta da comparação com os 

preços de venda ao armazenista em vigor nos países de referência para o mesmo medicamento 

ou, caso este não exista, para especialidades farmacêuticas idênticas ou essencialmente 

similares, ou seja, com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem [3,6] 

À média dos preços de venda ao armazenista dos três países, ainda acrescem outras 

variáveis especificamente a margem para o armazenista, margem para a farmácia e o IVA. No 

presente ano de 2018, os países de referência são a França, Espanha e Itália [3,6] 

4.1.5- Sistemas de comparticipação  

Devido ao elevado custo que está associado à compra de medicamentos, a legislação prevê 

a possibilidade de um sistema de comparticipação, por parte do Sistema Nacional de Saúde 

(SNS), com diferentes regimes consoante o grupo de doentes ou a patologia, desde que 

apresente prescrição médica. 

No regime geral de comparticipação de medicamentos, existem quatro escalões de 

comparticipação: no escalão A, apresentando 90% de comparticipação, encontram-se as 

hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas, antineoplásicos e 

imunomoduladores; no escalão B, apresentando 69% de comparticipação, inserem-se os 

medicamentos anti-infeciosos e aqueles que atuam no sistema nervoso central e no aparelho 

cardiovascular; no escalão C, com 37% de comparticipação, encontram-se os medicamentos 

que atuam no aparelho locomotor e a medicação antialérgica; por fim, no escalão D, com 15% 

de comparticipação, encaixam-se os novos medicamentos ou com um regime de 

comparticipação transitório [3]. 

No regime especial de comparticipação, esta pode ser efetuada em função dos benificiários 

e das patologias ou grupos especiais de utentes. Na primeira situação, para os pensionistas, a 
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taxa de comparticipação acresce de 5% para o escalão A e de 15% nos restantes escalões. Na 

segunda, o regime é aplicado consoante a patologia, assim a Artrite Reumatoide, Espondilite 

Anquilosante, a Psoríase, o Lúpus, a Doença de Alzheimer, a Paramiloidose entre outros, são 

abrangidas por este regime especial. O diploma respetivo deve estar mencionado na receita pelo 

prescritor [3]. 

Cidadãos estrangeiros com estatuto de refugiados ou com direito de asilo em Portugal, 

segundo a legislação portuguesa têm acesso a comparticipação do SNS. 

Existem ainda, para além do SNS, outras subunidades de comparticipação, de índole 

pública ou privada, que têm uma taxa de comparticipação paralelamente à unidade principal se 

o cartão de benificiário se encontrar válido no ato da aquisição. Nestes casos, na FSP, é 

fotocopiado o cartão do beneficiário ao qual é anexado um talão, assinado pelo mesmo, onde 

estão discriminados os medicamentos e a identificação do utente e da farmácia [3]. 

Tanto as receitas manuais e materializadas como os documentos da comparticipação pelos 

subsistemas são mantidos, até recolha para a conferência do receituário, numa gaveta destinada 

para esse efeito (nos postos de atendimento). 

4.1.6- Verificação do receituário e faturação 

Todos os meses, e de forma a garantir que a farmácia recebe o valor das comparticipações, 

é necessário verificar o receituário que foi faturado. Este passo é determinante, uma vez que a 

presença de erros nas prescrições leva ao não reembolso para a farmácia, causando prejuízo. 

Toda a documentação é enviada para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) onde é 

novamente verificada e, se aprovada, o reembolso é garantido à farmácia.  

Na FSP, a Dra. Ana Carla é responsável pela organização das receitas de acordo com os 

diferentes organismos de comparticipação tendo ainda a seu cargo a revisão das mesmas e, 

caso exista alguma inconformidade, a sua correção. Na organização, no final de cada mês, 

ordena as receitas (em lotes de trinta receitas) de acordo com a informação impressa no verso 

da receita (no caso da manual). Por cada lote emite um verbete de identificação e para o conjunto 

de lotes emite uma relação-resumo dos lotes. Posteriormente são enviados para a CCF, até ao 

dia 10 do mês seguinte à faturação, a relação-resumo dos lotes e a fatura final mensal. No que 

diz respeito às subunidades de comparticipação o processo é o mesmo, mas toda a 

documentação é enviada para a Associação Nacional de Farmácias que fica responsável pela 

distribuição aos diferentes organismos [3]. 

Durante o meu estágio, no início de cada mês, tive a oportunidade de ver a realização deste 

processo e colocar as questões e dúvidas acerca do mesmo. 

4.2- Medicamentos não sujeitos a receita médica  

Os MNSRM podem ser comercializados fora das farmácias, desde 16/08/2005, em locais 

devidamente autorizados pelo Infarmed e que cumpram os requisitos legais e regulamentares 

[7]. Estes medicamentos são uma boa alternativa quando se tratam de problemas de saúde 

menores, sem necessidade de intervenção médica. O farmacêutico aqui tem um papel bastante 

importante porque é aquele que aconselha o MNSRM que terá uma maior eficácia, com base 

nos seus conhecimentos, resolvendo o problema do utente. 



Estágio Curricular em Farmácia Comunitária   

 

13 
Bruna Correia 

 

Na FSP, MNSRM para combate de dores ligeiras, indisposição e má digestão, alergias, gripe, 

tosse e constipação, feridas e queimaduras apresentavam elevada procura. A variação de 

procura dependia muito da estação do ano e das patologias típicas associadas a cada uma delas. 

Durante o meu estágio, o aconselhamento de MNSRM tornou-se um verdadeiro desafio. 

Aprendi a ouvir, interpretar os relatos que eram feitos pelo utente e, por fim, selecionar a 

terapêutica mais adequada à situação. Neste campo senti uma evolução bastante grande com o 

passar do tempo. No início, não me sentia capaz o suficiente de o fazer acabando, quase sempre, 

por perguntar à equipa da FSP que estava sempre pronta para me ajudar. Fui aprendendo com 

cada situação e agora sinto-me mais capaz de aconselhar MNSRM.  

4.3- Medicamentos de Uso Veterinário  

Medicamento de uso veterinário define-se como “toda a substância, ou associação de 

substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças 

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

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

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [5]. 

A FSP tem disponível uma variedade de produtos para uso animal, sendo os desparasitantes 

internos e externos aqueles que apresentam maior procura. A FSP trabalha com a linha de apoio 

animal para qualquer tipo de dúvidas e ainda tem como fornecedor, a Globalvet, sendo fácil a 

aquisição deste tipo de medicamentos. 

Foi uma das áreas que senti mais dificuldade durante o meu estágio, uma vez que a 

formação na área é bastante escassa.  

4.4- Medicamentos manipulados  

Medicamento manipulado ou fórmula magistral é definido como “qualquer medicamento 

preparado numa farmácia de oficina ou serviço farmacêutico hospitalar, segundo uma receita 

médica e destinado a um doente determinado”, sendo, portanto, um domínio da responsabilidade 

do farmacêutico [5]. São de índole importante porque permitem colmatar lacunas a nível da 

medicação produzida a nível industrial, permitindo uma personalização da terapêutica. Os 

manipulados têm associada uma taxa de comparticipação de 30% por parte do SNS [3]. 

A FSP não faz produção de manipulados, sendo que cada vez que é feita uma requisição 

pelo utente, o manipulado é encomendado à Farmácia Barreiros.  

4.5- Medicamentos homeopáticos  

Medicamento homeopático é definido como “medicamento obtido a partir de substâncias 

denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico 

descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num 

Estado membro, e que pode conter vários princípios” [8].  

A homeopatia tem como princípio “semelhante cura semelhante” e baseia -se na utilização 

de substâncias capazes de causar perturbações na mente ou no corpo de pessoas saudáveis, 

sob forma diluída, atuando como medicamento para tratar distúrbios semelhantes em alguém 

doente, qualquer que seja a causa da doença [9].  
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Na FSP a quantidade de medicamentos homeopáticos não é muito grande, no entanto, 

existem produtos do laboratório Boiron. Dos existentes, destacam-se aqueles com maior procura, 

o que atua a nível de gripe e constituições denominado Oscillococcinum®, tendo na sua 

constituição Anas barbariae, hepatis et cordis extractum numa diluição 200K [10], e ainda o 

Sedatif PC ® utilizado em estados ansiosos e emotivos ligeiros, irritabilidade e perturbações 

ligeiras do sono. Este último tem na sua constituição Aconitum napellus 6 CH 0,5 mg, Atropa 

belladonna 6 CH 0,5 mg, Calendula officinalis 6 CH 0,5 mg, Chelidonium majus 6 CH 0,5 mg, 

Abrus precatorius 6 CH 0,5 mg e Viburnum opulus 6 CH 0,5 mg [11]. 

Durante o estágio não tive muito contacto com estes medicamentos, muito pelo facto de 

estarem associados a uma procura muito menor em relação aos outros medicamentos e produtos 

farmacêuticos.  

4.6- Dispositivos médicos  

Os Dispositivos Médicos (DM) destinam-se a ser utilizados, quer por profissionais de saúde 

quer por não profissionais (doentes, consumidores, etc.), para fins preventivos, de diagnóstico, 

monitorização, tratamento ou atenuação de uma doença. No entanto, contrariamente aos 

medicamentos, devem atingir o efeito pretendido por meios não farmacológicos, imunológicos 

ou metabólicos [5,12].  

Estes encontram-se regulamentados por legislação específica, tanto a nível europeu como 

nacional. Estão divididos em diferentes classes (I,IIa,IIb,III) de acordo com o fim a que se destina, 

o risco inerente ao mesmo, a invasibilidade, a duração do tratamento e ainda, a anatomia afetada 

[12]. 

Existem alguns DM que são alvo de comparticipação, nomeadamente os que são usados 

por utentes ostomizados ou com incontinência/retenção urinária, tendo uma comparticipação de 

100%. Os DM utilizados por utentes com diabetes têm uma comparticipação de 85% do preço 

de venda ao público nas tiras-teste e 100% nas agulhas, seringas e lancetas [3]. 

Na FSP, para além dos DM que têm associado a taxa de comparticipação, os utentes 

procuram com mais frequência os DM da área ortopédica como meias de compressão e pulsos 

e pés elásticos, material de penso e seringas. No presente, está a ser cada vez maior o 

aconselhamento de DM com ação no aparelho digestivo, nomeadamente diarreia, gases e 

indigestão, ou em dores de garganta e tosse. Torna-se bastante seguro porque não há interação 

com outros fármacos, e os efeitos secundários são diminutos. Na FSP a marca italiana Aboca®, 

contribui de forma elevada para o fornecimento de DM (Lenodiar®, Grintuss®, Golamir®, 

NeoFiteroid®, etc) usados para estes fins.  

De forma a ilustrar o uso de DM na patologia do aparelho digestivo, vou mencionar um 

atendimento a uma utente ao qual foi aconselhado um DM. Mulher com cerca de 60 anos de 

idade dirige-se à farmácia queixando-se de diarreia crónica e constante “Quase não consigo sair 

de casa. Ando um bocado e já estou a correr para a casa de banho”. Informa ainda que “tomo 

Imodium Rapid® há muito tempo, mas já não faz efeito”. Após consultar um membro da FSP 

para me auxiliar, achamos que o melhor seria aconselhar algo com um mecanismo de ação 

diferente, mas que evitasse o reagravamento da diarreia crónica. Assim aconselhamos o 
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Lenodiar®, composto por um complexo molecular de taninos e polifenóis antioxidantes, que cria 

uma barreira protetora na mucosa do intestino, ajudando a diminuir a irritação e limitar o contacto 

de agentes irritantes. Recomendamos uma dose inicial maior com uma diminuição aquando a 

melhoria dos sintomas. Ainda mencionamos a ida ao médico caso os sintomas não 

melhorassem. 

Outro caso de aconselhamento de DM foi o caso de uma senhora com cerca de 40 anos de 

idade que procurava um xarope para a tosse, “para ter em casa como prevenção”. Depois de lhe 

tentar explicar que a tosse é um reflexo e um mecanismo de defesa do nosso organismo para 

eliminar agentes estranhos e que, ou acaba por passar naturalmente ou é necessária a busca 

de ajuda médica para avaliar a função respiratória, a senhora insistia “ o meu filho não consegue 

dormir quando está com tosse e eu também não o quero ver sofrer a noite toda”. Assim, e 

sabendo que se não fosse eu a dar-lhe poderia adquirir noutro local, tentei encontrar um xarope 

que para além de poder ser usado nos dois tipos de tosse (seca ou com expetoração), também 

tivesse a vantagem de não atuar no centro da tosse, como os antitússicos habituais. Neste 

sentido, aconselhei o Grintuss Pediátrico® que graças à sua constituição à base de resinas, 

polissacarídeos, flavonoides e mel, cria um efeito barreira na mucosa da porção faríngea, 

acalmando e diminuindo a fricção. Por outro lado, ainda tem uma ação mucolítica promovendo a 

hidratação do muco e a sua posterior libertação.    

4.7- Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal e oral  

São muitas as pessoas que optam por comprar estes tipos de artigos na farmácia. Assim, é 

de extrema importância que o farmacêutico tenha uma boa formação de forma a possuir 

conhecimentos nessa área. Aqui podemos auxiliar na avaliação do tipo de pele e reconhecer as 

várias afeções da pele e do couro cabeludo. No que diz respeito à higiene oral, é nosso papel 

aconselhar o produto que mais se adequa para o problema que o utente manifesta. 

Na FSP são variadas as marcas que os utentes podem encontrar, nomeadamente Avéne®, 

La Roche Posay®, Uriage®, VICHY®, Bioderma®, Caudalie®, Filorga®, Lierac®, ISDIN®, SVR® 

entre outras. Para a saúde do cabelo é possível encontrar produtos da Rene Furterer®, 

Klorane®, Phyto®, entre outras. A mulher pode ainda encontrar produtos indicados para a 

higiene íntima de variadas marcas. 

No que diz respeito à higiene oral, a maior procura recai sobre as pastas dentífricas, 

colutórios, escovas, gel para inflamação gengival e escovilhões de variados tamanhos. A FSP 

apresenta, também, uma grande variedade de opções nesta área.  

Existe uma senha própria para os utentes que procuram aconselhamento especificamente 

nesta área. A Sra. Paula, auxiliar técnica de saúde, é responsável pela cosmética. A ela compete 

colocar em vigor e destaque as promoções dos produtos na farmácia e ainda, mandar mensagem 

para os clientes com o alerta dos produtos em promoção.  

Sem dúvida que a frequência na unidade curricular de Dermofarmácia e Cosmética me 

ajudou no que concerne à identificação das necessidades dos utentes. As formações nesta área, 

as quais tive oportunidade de fazer durante o estágio, permitiram-me conhecer os diferentes 

produtos das variadas marcas para conseguir aconselhar com confiança aos utentes.  
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4.8- Suplementos alimentares e produtos para alimentação especial  

Os suplementos alimentares não são regulados pelo Infarmed, mas sim pela Direção Geral 

de Alimentação e Veterinária. 

No meu estágio reparei que existe uma elevada procura, por parte da população, de 

suplementos alimentares como tratamento de várias patologias ou ainda, como um fortalecedor 

de vários sistemas do nosso organismo. A maior parte dos utentes apenas refere que necessita 

de algo natural, sem qualquer químico, e opta pela opinião do farmacêutico. Outros já sabem 

especificamente o suplemento que querem, ou porque foi publicitado a nível televisivo, ou por 

recomendação de um amigo ou familiar, ou mesmo por aconselhamento médico. A maior procura 

reflete-se naqueles cuja indicação é para os ossos e articulações, ricos em glucosamina, 

condroitina e colagénio; para o fortalecimento da imunidade, nomeadamente na época da gripe 

e constipações; para o cansaço cerebral e fadiga muscular à base de vitaminas essenciais, 

Ginseng, Gingko biloba e magnésio; para o aparelho cardiovascular e endócrino, ricos em 

levedura de arroz vermelho, crómio, selénio e zinco; para a insónia, rico em melatonina, 

Passiflora sp. e Valeriana officinalis e ainda, com grande relevância, os produtos para o 

tratamento da queda de cabelo, o que está em concordância com o aumento do stress diário nos 

tempos modernos. Neste último caso, tento perceber qual a etiologia da queda (ocasional ou 

crónica) e depois adaptar o tratamento à etiologia e ao quotidiano do utente. Consoante a 

recetividade do utente, tento optar preferencialmente pelo uso de suplementos alimentares, se 

não for aceite opto por aconselhar champôs ou loções. Na FSP, existe uma elevada variedade 

de suplementos alimentares para as sintomatologias acima mencionadas. 

Existem utentes com necessidades especiais de alimentação, quer por baixa massa 

muscular, dificuldade na deglutição ou por síndromes, como o cólon irritável ou Doença de Chron, 

e que por isso necessitam de uma alimentação adaptada à sua condição. A FSP tem ao dispor 

uma gama de produtos hipercalóricos e hiperproteicos, com apresentação líquida e sólida, de 

marcas como a Fortimel®, Fresubin® e Nutricia®. 

Para além destes produtos, ainda existem clientes que procuram especificamente produtos 

à base de extratos vegetais, sendo neste caso aconselhado o uso de produtos da Arkopharma®. 

A FSP tem incluído no seu stock produtos deste gênero.  

4.9- Puericultura 

Nos tempos de hoje é cada vez maior a preocupação das futuras ou recém mães para com 

os seus filhos. Neste pensamento, a procura dos melhores e mais adaptados produtos e 

acessórios para esta idade torna-se recorrente.  

Na FSP estão disponíveis vários produtos e acessórios para recém-nascidos desde 

chupetas, biberões, tetinas e material de alimentação (prato, copo para água, colher de silicone 

para não magoar as gengivas). No que diz respeito à alimentação em si estão ao dispor do 

utente: papas adaptadas às diferentes idades e ainda o leite, que se encontra tanto adaptado à 

idade como às restrições e necessidades de cada bebé.  

São várias as mães que se deslocam à farmácia para perguntar sobre as diferentes opções 

de leite e, qual aquela que se adaptará melhor ao seu bebé.  Um dos atendimentos que realizei 
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nesta área foi acerca de uma mãe que usava Aptamil® 1, mas que o seu bebé sofria muito de 

regurgitamento. Aconselhei-a a experimentar um tipo de leite, da mesma marca, mas com uma 

adaptação especial para bebés que sofriam de regurgitamento, o Aptamil AR® 1.  

A higiene e hidratação dos bebés também têm um impacto grande nas mães. Assim, a FSP 

oferece uma variada gama de produtos cosméticos desenhados para a idade e necessidades 

dos mesmos. 

A FSP também tem bastante variedade de brinquedos para bebés. Estes costumam ter uma 

maior procura por parte de quem está à procura de uma prenda para oferecer. Para seu cuidado 

próprio, as mães costumam procurar acessórios de amamentação, nomeadamente as bombas 

e discos de amamentação. As grávidas tendem a dirigir-se à farmácia para a compra de cintas e 

faixas, mas também de produtos cosméticos para a hidratação profunda da pele da zona 

abdominal.  

4.10- O farmacêutico no atendimento ao público  

Aquando o aconselhamento farmacêutico e dispensa do medicamento, é responsabilidade 

do farmacêutico apelar ao uso racional e responsável do mesmo. É papel do farmacêutico 

promover a adesão à terapêutica, mostrando os benefícios da toma da medicação, assim como, 

explicar os possíveis efeitos secundários e incentivar a continuidade do tratamento. Adotar uma 

postura de preocupação é também importante. Repetir a posologia, a duração do tratamento e 

os cuidados específicos relativos à toma, por muito que o utente afirme já saber, é de carácter 

obrigatório. Por fim, é necessário ter paciência e explicar, mesmo que seja uma repetição 

constante, a necessidade da receita médica e do cumprimento de certas condutas. Durante o 

estágio foi esta a visão com a qual fiquei acerca do atendimento, e que tentei sempre cumprir. 

Um exemplo mais caricato foi o de uma senhora com duas filhas que se dirigiram à farmácia 

com uma prescrição médica de fluconazol oral. Depois de ir buscar a medicação e explicar o 

tratamento, uma das filhas diz o seguinte: “A minha mãe tem o mesmo que nós (e mostra a parte 

lesada da pele), por isso vá buscar outra caixa”. Depois de lhe explicar que não podia dar 

antifúngicos orais sem receita porque são hepatotóxicos e porque a lesão da pele poderia ter 

outra origem que não fúngica, e daí o tratamento poder não ser eficaz, a senhora foi embora sem 

levantar mais questões, apenas afirmando que se ia dirigir a outra farmácia. Após um tempo 

voltou com a mesma lesão na pele, admitindo que partilhou o número de cápsulas com a mãe e 

que por isso não tomou a quantidade que devia. Este episódio retrata a necessidade do 

farmacêutico estar atento a todos os detalhes e informar o paciente que deve sempre seguir a 

ordem médica. 

 

5- Serviços farmacêuticos prestados  

Perante a comunidade, a farmácia é vista como o local a recorrer para a realização de testes 

de controlo e acompanhamento de certas patologias. Com um aumento exacerbado da procura 

médica, nomeadamente dos serviços secundários, e, por conseguinte, a falta de resposta por 

parte destes torna necessária a prevenção de certas patologias como uma ação preponderante. 
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Para além do mencionado, o investimento no tratamento primário, acarreta um menor custo a 

longo prazo para o SNS. 

A farmácia e, por conseguinte, o farmacêutico, têm um contacto bastante próximo e regular 

com a população o que o coloca numa situação de privilégio na prestação de cuidados 

preventivos. Nesse sentido, a FSP oferece aos seus utentes os seguintes serviços: medição da 

tensão arterial, determinação de parâmetros bioquímicos, testes de gravidez, administração de 

injetáveis, determinação do peso e índice de massa gorda, consultas de nutrição e recolha de 

medicamentos fora de prazo. 

5.1- Medição da tensão arterial  

Sendo a tensão arterial elevada um dos parâmetros que está intimamente ligado ao 

aparecimento de acidentes cardiovasculares, torna-se importante uma monitorização contínua 

da mesma, especialmente em doentes de risco. 

É mais fácil para o utente dirigir-se à farmácia para a medição do que marcar uma consulta 

com o médico. Apesar de existirem esfigmomanómetros à venda e que, por isso, torna fácil a 

medição em casa, as pessoas aceitam o resultado de forma mais credível se efetuado por um 

profissional de saúde. Portanto, a FSP dispõe de dois aparelhos para a medição. Um dos 

aparelhos, e o mais usado, é um esfigmomanómetro mecânico e o outro, mais recente, é um 

esfigmomanómetro automático de braço. 

Este é um procedimento que realizei desde a primeira semana de estágio. Assim, pedia ao 

utente para entrar no gabinete, colocar-se confortável na cadeira com as costas e braço apoiado 

e pernas descruzadas e, enquanto ele repousava, aproveitava para conhecer o seu estilo de vida 

e a medicação que toma. Depois, em silêncio, fazia a medição. Na maioria dos casos eram 

utentes que estavam a fazer ajustes na medicação, mas também existiam utentes que se dirigiam 

à farmácia de forma voluntária sem qualquer apelo médico. Após o resultado, fazia o 

aconselhamento farmacêutico nomeadamente, o alerta para alterações no estilo de vida, ou a 

procura do médico para um ajuste ou iniciação do tratamento. 

Para os utentes que preferiam uma medição mais rápida e casual, a FSP ainda 

disponibilizava, junto à porta, um aparelho de medição da tensão automático self service. A 

determinação deste parâmetro não tem qualquer custo para o utente. 

5.2- Determinação de parâmetros bioquímicos 

A FSP permite aos seus utentes fazer a medição de parâmetros bioquímicos, 

nomeadamente a determinação da glicémia, colesterol total e HDL, triglicerídeos, ácido úrico e 

hemoglobina no sangue. A procura por parte da população reflete-se no controlo de rotina ou 

então, na verificação da eficácia do tratamento. 

A intensidade da procura pela determinação dos parâmetros acima mencionados não é 

uniforme. A determinação de glicémia, colesterol total e HDL e triglicerídeos são os mais 

requisitados.  

Todos os parâmetros são determinados recorrendo a um método espectrofotométrico. Para 

tal é utilizado o instrumento Callegari 1930 CR3000 permitindo um resultado rápido e mais 

sensível que aquele facultado pelos aparelhos disponibilizados, de forma gratuita, aos utentes. 
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Adicionalmente é necessário o uso de capilares para a coleta de sangue, lancetas para a picada, 

bem como reagentes e material específico para a análise propriamente dita.  

Durante o meu estágio, apesar do fundamento ser igual para todos os parâmetros, só tive 

oportunidade de fazer a determinação da glicémia, colesterol total e triglicerídeos. Mais uma vez, 

o aconselhamento de hábitos de alimentação e vida saudáveis são fundamentais. É nosso dever, 

não julgar nem alarmar, mas sim, aconselhar e informar. 

5.3- Teste de gravidez 

Este serviço está cada vez mais em desuso uma vez que se trata de um teste de fácil 

realização e interpretação, mesmo quando realizado em casa. Na FSP, para este serviço, a 

utente traz a urina de casa, em recipiente próprio, e compra o teste de gravidez. O farmacêutico, 

em local reservado, realiza o teste e coloca o resultado num papel, dentro de um envelope, que 

é entregue à utente. 

5.4- Administração de injetáveis  

A FSP tem ao dispor do utente uma equipa farmacêutica formada e competente para a 

administração de injetáveis. Os utentes recorrem à farmácia, a qualquer hora do dia, para a 

administração de uma variedade de injetáveis, onde se destacam os anti-inflamatórios e as 

vacinas.  

5.5- Determinação do peso e índice de massa gorda  

A FSP possui uma balança automática, perto da entrada, que permite ao doente saber o 

peso e altura por um custo de 0,20 euros. Após determinação dos parâmetros anteriores, a FSP 

possui um dispositivo que, após a colocação dos dados (peso, altura, idade, sexo), permite o 

cálculo de massa gorda no organismo. 

5.6- Consultas de nutrição  

A FSP disponibiliza aos utentes consultas de nutrição, com uma nutricionista creditada, sob 

prévia marcação do dia e horário com o cliente. Cada consulta tem a duração de 15 minutos. 

Num tempo em que o excesso de peso e a obesidade é um problema real, este serviço é uma 

mais valia para o combate desta problemática. 

5.7- Teste de deteção da nicotina 

Este é um serviço maioritariamente realizado por pedido de companhias de seguros, para 

averiguar o uso e exposição passiva do tabaco. Neste teste, é solicitado ao utente a recolha da 

maior quantidade de saliva possível para um dispositivo próprio e, posteriormente, esta é 

colocada a reagir com uma tira reativa. O objetivo é a identificação da cotinina, um metabolito da 

metabolização hepática da nicotina, que persiste no nosso organismo por um período superior à 

nicotina. Durante o meu estágio nunca realizei, nem assisti à sua realização, muito devido à baixa 

procura por parte da população.  

5.8- Valormed 

O Valormed é uma entidade sem fins lucrativos que se responsabiliza pela recolha e 

eliminação de medicamentos fora de uso ou embalagens vazias de modo a diminuir o impacto 

ambiental causado pelos mesmos [13]. Assim, a FSP apela aos utentes para a entrega dos 
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medicamentos inutilizados e embalagens vazias. Quando o utente faz a entrega, o farmacêutico 

coloca no respetivo recipiente e, quando cheio, é fechado e entregue ao distribuidor aderente. A 

FSP fica sempre com um comprovativo do seu levantamento. 

 

6- Formações assistidas  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de participar em algumas formações quer numa 

vertente cosmética, mas também sobre patologias e soluções de tratamento. 

Para além daquelas que eram apresentadas, na farmácia, pelos vários delegados de 

informação, também tive a oportunidade de assistir a outras de localização no Porto. 

Na área da cosmética, tive formação sobre a gama completa da Avéne®, Rene Furterer®, 

Aderma®, Klorane® e Biorga®. No que diz respeito a patologias e tratamento, participei numa 

formação sobre flictenas e outra sobre a dor crónica (Anexo I).  
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PARTE II – PROJETOS DESENVOLVIDOS NA FARMÁCIA  

 

Projeto I – Pediculose: Um problema de Saúde Pública  

 

1- Contextualização do tema 

Durante o estágio curricular foram diversos os temas com os quais me deparei e que, desde 

logo, percebi a sua problemática no contexto social e a oportunidade de intervenção 

farmacêutica. Dentro do leque a que fui exposta, a pediculose, nomeadamente a subespécie 

Pediculus humanus capitis, foi um dos tópicos que mais me cativou não só pelo desconhecimento 

da população em geral, mas também pelas proporções, de rumo desconhecido, que esta 

parasitose está a alcançar. 

A pediculose capilar é um problema reconhecido em todos os países. Apesar de associados 

a diferentes impactos é uma questão que preocupa todos os profissionais de saúde e educação. 

Estes últimos estão intimamente ligados a esta problemática, uma vez que, a faixa etária mais 

afetada é precisamente dos 4 aos 12 anos de idade [14].  

 Estima-se que na Europa a incidência desta parasitose possa variar entre os 0,48% e 52% 

[15]. No continente africano, nomeadamente em estudos realizados no Egipto, a incidência pode 

alcançar os 58% [15]. Já no continente americano, países como Brasil, Argentina, Estados 

Unidos da América e Cuba, apresentam uma incidência que varia de 3,6% a 61,4% [15]. Está 

documentado que só nos Estados Unidos da América, cerca de 6 a 12 milhões de indivíduos são 

afetados, por ano, por Pediculus humanus capitis [16]. A Austrália apresenta uma incidência de 

13% [15]. Num estudo realizado numa escola com crianças entre os 3 e os 12 anos, sediada na 

Bélgica, cujo intuito era estudar a presença de piolhos no meio escolar, foi encontrada uma 

prevalência de 8,9% [14]. De seguida, 14 dias após a primeira inspeção, as crianças foram 

novamente analisadas, sendo que 41% das crianças infetadas continuavam com parasitose ativa 

[14]. 

Esta problemática que se encontrou na Bélgica é transversal a muitos países pelo mundo 

fora. Em Portugal, num estudo realizado para determinar a prevalência e intensidade de 

pediculose numa freguesia da região norte, verificou-se que 8,5% das crianças apresentavam 

infestação ativa de grau reduzido, 4,1% de grau elevado e 2,1% de grau muito elevado [17].   

Parte deste problema acima mencionado, está relacionado com a falta de informação dos 

cuidadores, espelhado na falta de tratamento quando necessário e no uso incorreto do 

tratamento disponível no mercado [16].  

Nos Estados Unidos da América, tem sido constatado um aumento de aproximadamente 4%, 

por ano, nas prescrições médicas para o tratamento da pediculose (com pico nos meses de julho 

a setembro que coincidem com o regresso das crianças às aulas) [18].  Este facto deve-se não 

só ao aumento da incidência desta parasitose, mas também ao aumento de resistências aos 

fármacos disponíveis e posterior falha do tratamento [18].  
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Os medicamentos e produtos usados no tratamento e prevenção da pediculose estão 

associados a um elevado custo. O valor relacionado com o tratamento aponta para os 500 

milhões de dólares, por ano, nos Estados Unidos da América [19].  

Em Portugal, segundo uma notícia do Jornal de Notícias em coordenação com o responsável 

pelo serviço de pediatria do Hospital CUF, Porto, no período de janeiro a agosto de 2017, as 

farmácias venderam 310.514 embalagens de produtos para tratamento e prevenção da 

pediculose, mais 2,2% face ao ano anterior. Esta quantidade é o equivalente a 5,1 milhões de 

euros investidos nos produtos mencionados [20]. 

Para além dos custos mensuráveis diretamente, ainda acrescem os custos indiretos, 

nomeadamente, infeções secundárias, os dias perdidos de aulas ou trabalho consoante a 

profissão do utente, e por fim, e não menos importante, a componente psicológica que tem um 

grande impacto na pessoa infetada, em especial nas crianças [21].  

As recidivas são cada vez mais preocupantes. Os piretróides, comummente usados no 

tratamento tópico e que outrora eram eficazes, começam a ser associados a resistências [16.21]. 

Assim, surge a necessidade de introduzir novos agentes pediculicidas para colmatar esta lacuna 

[16].  

Face a esta contextualização, e encarando não só as elevadas prevalência e incidência, o 

desconhecimento dos principais aspetos da parasitose e más condutas no tratamento e 

prevenção, mas também os elevados custos e resistências do tratamento de primeira linha, 

torna-se um tema de índole pública que cabe-nos, enquanto profissionais de saúde, intervir e ser 

o intermediário da corrente de informação científica para a formação da população em geral.  

 

2- Introdução teórica 

2.1- Pediculose - Pediculus humanus e Phthirus pubi. 

Parasitismo é definido como uma relação entre espécies distintas em que apenas um dos 

intervenientes, o parasita, beneficia com tal associação [22]. O Homem pode funcionar como 

hospedeiro de vários parasitas.  

A pediculose é um exemplo de parasitismo no Homem, estando associada a duas espécies 

distintas. Pediculus humanus e Phthirus pubi são ectoparasitas obrigatórios, e por isso, 

alimentam-se do sangue do hospedeiro. Para além de algumas diferenças físicas, os diferentes 

e específicos nichos ecológicos de cada um, apresentam-se como a maior distinção entre ambos 

[23,24]. Estes parasitas são considerados insetos e estão taxologicamente inseridos na ordem 

Phthiraptera, pertencendo ao subgrupo Anoplura, uma vez que se alimentam de sangue 

proveniente de mamíferos [25]. Phthirus pubi, afeta preferencialmente a zona púbica do 

hospedeiro, podendo, no entanto, afetar também as pestanas [26]. Pediculus humanus pode ser 

dividido em duas subespécies distintas, Pediculus humanus capitis, o piolho que se aloja no 

couro cabeludo, e Pediculus humanus corporis, que pode ser encontrado na pele do hospedeiro 

[24]. O primeiro está associado a uma distribuição global, não tem preferência socioeconómica 

e não é vetor de nenhuma doença. Pelo contrário, o segundo, afeta população com carência de 
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higiene e funciona como vetor de pelo menos três agentes patogénicos (Rickettsia prowazekii, 

Bartonella quintana e Borrelia recurrentis) [24,26]. 

Apesar da abordagem introdutória dos diferentes parasitas, no meu projeto selecionei 

especificamente Pediculis humanus capitis, sendo o restante texto restringido a esta espécie. 

2.2- Pediculus humanus capitis   

2.2.1- Caracterização  

Pediculus humanus capitis é um inseto de 6 patas pontiagudas, com dimensões que variam 

entre os 2 e os 4 mm e que se encontra, como mencionado anteriormente, no couro cabeludo 

do hospedeiro [6].  Na superfície externa possui espiráculos, que lhes permite manter os níveis 

de oxigénio e humidade ideais. Ainda contam com uma boca adaptada para a sucção de sangue, 

indispensável para a sua sobrevivência [27].  

Alimenta-se a cada 3 ou 4 horas, injetando saliva e retirando sangue dos   vasos sanguíneos 

circundantes. A saliva do parasita tem propriedades vasodilatadoras e anticoagulantes que 

aumentam o fluxo de sangue ingerido e impedem a sua coagulação, tornando o processo de 

alimentação mais fácil [28]. 

Este parasita, consegue ficar cerca de 15 a 20 horas sem alimento sendo que após este 

período, entra em estado de desidratação e acaba por morrer [27]. No entanto, é de notar que à 

medida que o período de abstinência alimentar aumenta, a procura por novas fontes de alimento 

também se torna maior, e assim, aumenta a probabilidade de transmissão [14].  

2.2.2- Ciclo de vida  

O Pediculus humanus capitis vive em média 30 dias [28], sendo o seu ciclo de vida composto 

por três diferentes estádios (ovo, ninfa e adulto (piolho maduro)) que decorrem por completo no 

hospedeiro (Anexo II) [18,29].  

A fêmea madura, após acasalamento, põe os ovos, cerca de 10 por dia, junto ao couro 

cabeludo, nomeadamente na região occipital e retro auricular (onde encontram as condições de 

temperatura e humidade ideais para o desenvolvimento) [18,27,29] Estes ficam fixados à haste 

capilar devido a uma espécie de cimento proteico, a quitina, que a fêmea liberta aquando da 

postura dos ovos [18,27]. Estes ovos, vulgarmente conhecidos por lêndeas, são difíceis de 

encontrar, uma vez que são facilmente confundidos com vestígios de produtos usados no cabelo 

ou caspa [16]. Passados 8 a 10 dias, ocorre a perfuração da estrutura proteica e dá-se a 

libertação da ninfa. Este estádio intermédio, associado a três mudas, dura cerca de 10 a 12 dias 

[18,27]. As variações dos períodos de tempo resultam maioritariamente da diferença na 

densidade capilar e da temperatura e humidades nas diferentes partes do couro cabeludo [14]. 

Após este período, o piolho atinge a fase madura e, se fêmea, 24 horas após a última muda, 

adquire a capacidade reprodutora e fica disponível para acasalar e voltar ao início do ciclo com 

a libertação de ovos [27,29].  

2.2.3- Sinais e Sintomas  

A infestação por este parasita manifesta-se principalmente pelo prurido, decorrente de uma 

reação à entrada de saliva, no organismo do hospedeiro, que é libertada aquando a mordida. 
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Este desconforto costuma surgir cerca de quatro a seis semanas após a instalação do parasita, 

quando a parasitose está estabelecida em maior proporção, o que é esperado tendo em conta o 

seu ciclo de vida [14,27].  

Resultante da picada e do ato de coçar, podem ainda surgir eczemas e escoriações no couro 

cabeludo que podem originar infeções [21,27]. Quando a infeção atinge grandes dimensões, 

como consequência da picada, pode ainda surgir uma sobreinfeção cutânea por streptococcus 

pyogenes e staphylococcus aureus [19,27]. Segundo um caso-estudo, uma criança australiana 

com parasitose por Pediculus humanus capitis, grave e ativa, foi diagnosticada com impetigo. A 

etiologia da infeção bacteriana foi relacionada com as feridas deixadas pela picada do parasita 

[30].  

Para além dos sintomas mais característicos é possível verificar uma alteração na rotina do 

sono e alterações no humor e no comportamento habitual da pessoa afetada associados à 

conotação negativa da parasitose [27]. Estas alterações a nível do foro psicológico acabam por 

ter um elevado impacto nas relações sociais, com tendência a um maior isolamento enquanto a 

parasitose se encontra ativa [27].  

No entanto, é de realçar que existem casos em que a pessoa afetada não tem quaisquer 

sintomas, mas continua, contudo, com parasitose ativa. 

2.2.4- Diagnóstico 

A presença de um parasita é suficiente para fazer o diagnóstico. Ao contrário do que a maior 

parte da população tem enraizado, a inspeção visual do cabelo sem auxílio de um pente, não é 

suficiente. Os piolhos movem-se rapidamente e são sensíveis à luz, aumentando a dificuldade 

de serem encontrados [16]. 

 Segundo um estudo levado a cabo em Israel, 25% de casos foram diagnosticados quando 

usado o pente em contraste com 6% apenas com diagnóstico visual. O pente com maior eficácia 

deve ter um espaço de 0,2mm entre os dentes [14].  

O procedimento aconselhado consiste na lavagem do cabelo com um champô normal, 

aplicação de um condicionador (para permitir um maior deslize do pente e menor aderência do 

parasita ao cabelo) e passagem do pente por todo o cabelo de modo a verificar a presença de 

alguma forma parasitária [14,28].   

No que diz respeito aos ovos, quando se está a efetuar o seu diagnóstico, é necessário ter 

em atenção a sua distância em relação ao couro cabeludo. Isto porque, apenas o ovo intacto, 

com embrião, é considerado um elemento indicativo de parasitose ativa [14,19,27]. O cabelo 

cresce cerca de 1 cm por mês, assim, ovos que distam mais de 1 cm do couro cabeludo, são 

considerados inviáveis [14,27].  

Podem ocorrer erros no diagnóstico dando origem a falsos positivos. Por exemplo, num 

centro de análises nos Estados Unidos da América, das amostras enviadas para estudo apenas 

59% seriam positivas para a presença de Pediculus humanus capitis [14]. Esta má interpretação, 

levou a um sobretratamento de 62% dos pacientes compactuando com o aumento das 

resistências [14]. 
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2.2.5- Transmissão 

A transmissão direta, caracterizada pelo contacto direto entre cabelos, é a via com mais 

impacto no tópico inerente à transmissão. Pediculus humanus capitis, aproveita da sua 

característica física adaptada e, com as suas patas pontiagudas, prende-se de forma rápida e 

eficaz ao fio de cabelo [14,19,27]. Este pode percorrer uma distância de cerca de 23 cm/minuto 

[6].  

A via indireta, apesar de ter um menor impacto na transmissão, também deve ser tida em 

conta. Toalhas, chapéus, toucas, pentes, entre outros objetos que entrem em contacto com os 

parasitas, podem funcionar como fómites se apresentarem parasitas viáveis [14,19,27].  

2.2.6- Tratamento  

 O tratamento efetivo da parasitose consiste na eliminação total de todas as formas ativas 

do parasita [16]. Nenhum produto comercializado é totalmente eficaz na eliminação dos ovos daí 

ser necessário a aplicação do produto pelo menos duas vezes, com um intervalo de 7 a 10 dias 

[27].  

No mercado, tendo em conta o comércio mundial, são várias as opções de tratamento 

disponibilizadas, maioritariamente de aplicação tópica. Em Portugal, apenas parte dos métodos 

existentes estão disponíveis [27]. Os métodos utilizados podem ser divididos em químicos e 

físicos consoante o seu modo de ação.  

Loções e champôs de piretrina e permetrina a 1%, pertencentes ao grupo dos piretróides, 

são considerados tratamento de primeira linha [16]. No entanto, associados a estes, encontram-

se cada vez mais resistências, conforme referido [16].  

Dentro dos métodos químicos existentes, podemos salientar os seguintes compostos, 

todos eles comercializados sobre a forma de loção tópica.  

-  Piretrina: É um composto natural introduzido em 1945, originário das sementes de 

Chrysanthemum cinerariaefolium, cujo mecanismo de ação é semelhante ao da permetrina a 

1%. É associado com butóxido piperonilo, que apesar de não ter ação pediculicida, é um potente 

inibidor da enzima citocromo p450. Assim sendo, vai atuar por sinergismo diminuindo o 

catabolismo do piretróide natural [16,31]. 

- Permetrina a 1%: É um composto sintético baseado nas piretrinas, com atividade 

pediculicida e ovicida, que atua interferindo nos canais de sódio da membrana, mantendo-o 

aberto por um período superior ao normal, provocando a hiperexcitabilidade e consequente 

morte do parasita [16,31,32].   

- Malatião 0,5%: É um composto organofosforado que atua inibindo a enzima 

acetilcolinesterase. Esta inibição leva a um aumento da acetilcolina e posterior depressão 

respiratória do parasita, levando à sua morte [27]. Tem poder pediculicida, no entanto é preciso 

atenção no seu uso uma vez que é altamente inflamável [31]. 

- Spinosad 0,9%:  Aprovado em 2011 pela FDA (Food and Drug Association), encontra-se 

disponível nos Estados Unidos da América sob prescrição médica [14]. É obtido durante o 

processo de fermentação da bactéria Saccharopolyspora spinosa. Tem na sua constituição, no 

rácio 5:1, espinosina A e D. Tem poder pediculicida e ovicida e não está associada a resistências 
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[21]. Apesar do mecanismo de ação não ser totalmente conhecido, apresenta uma interferência 

nos recetores colinérgicos nicotínicos e nos canais de cloro glutamato - mediados [21]. Em 

resultado, há um aumento da excitabilidade e posterior contração muscular involuntária que 

acaba por levar à morte do parasita [21].  

- Ivermectina 0,5%: Foi aprovado em 2012 pela FDA e tem elevada afinidade para os canais 

de iões cloreto glutamato - mediados. Ao atuar no parasita, vai criar uma hiperexcitabilidade e 

posterior paralisia causando a morte do mesmo [16,31].  

O tratamento sistémico não é o mais indicado para o tratamento da pediculose capilar. Existe, 

em alguns países, a possibilidade de usar a ivermectina oral nomeadamente quando se trata de 

uma parasitose sem resposta efetiva às opções tópicas [16,27,31]. Em Portugal, não é permitido 

o uso de ivermectina oral como pediculicida [27]. 

Os métodos físicos são caracterizados pela remoção dos parasitas, contrariamente aos 

inseticidas, sem causar qualquer ação neurotóxica para os mesmos [16,27]. Dentro dos 

métodos físicos inserem-se os produtos que atuam causando desequilíbrio osmótico e asfixia, 

a exsicação e a electrocução [27]. Após cada refeição, Pediculus humanus capitis excreta parte 

da água proveniente do sangue utilizando os espiráculos, mantendo assim o equilíbrio osmótico. 

Os compostos siliconados e oleosos vão criar uma espécie de involucro oclusivo em torno do 

espiráculo impedindo a excreção de água. Assim, o parasita acaba por morrer devido à 

perfuração do intestino resultante da acumulação de água [33]. 

Os produtos com características oleosas e siliconados, como o caso do dimeticone, silicone 

e óleos minerais, estão a ganhar cada vez mais projeção no tratamento desta parasitose, uma 

vez que estão associados a um menor aparecimento de resistências [27]. Devido ao seu 

mecanismo de ação, seria necessária uma mudança muito drástica na sua constituição física 

para criar resistências [27]. No entanto, os inseticidas continuam a ser o tratamento de primeira 

linha [27]. 

A loção de álcool benzílico a 5%, aprovado em 2009 pela FDA como pediculicida, tem o 

mecanismo de ação baseado na asfixia do parasita, provocando a obstrução dos espiráculos do 

parasita, impedindo a circulação de ar [31].   

A técnica de exsicação baseia-se no uso de ar quente, durante 30 minutos, para causar a 

morte do parasita. Segundo estudos realizados, Pediculus humanus capitis não sobrevive 

quando exposto a temperaturas superiores a 51 ºC, por 5 minutos. Os seus ovos não eclodem 

se forem sujeitos a temperaturas superiores a 55 ºC por 90 segundos. Dada a sua fragilidade 

face a elevadas temperaturas, este método poderá ser uma alternativa pediculicida e ovicida 

[27].  

A morte do parasita por electrocução é também uma estratégia que está disponível no 

mercado na forma de pente elétrico. Esta baseia-se na aplicação de choques elétricos aquando 

a deteção de piolhos no cabelo seco [27]. 

A remoção mecânica, sem qualquer tipo de agente pediculicida associado, não é uma forma 

recomendada e viável para travar a parasitose. No entanto, pode ser uma solução para recém-

nascidos e bebés até aos 6 meses de idade [27,31].  
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Produtos naturais baseados no uso de óleos essenciais estão a ganhar cada vez mais 

interesse nesta área. Estes óleos são constituídos por vários metabolitos formados na própria 

planta que podem atuar em inusuais e múltiplos locais, propriedade que lhe concede uma eficácia 

no tratamento da parasitose [34]. Continuam a ser descobertos diferentes óleos essenciais como 

potenciais armas no tratamento de infestação por Pediculus humanus capitis [35]. Segundo um 

estudo desenvolvido na França, óleos essenciais provenientes de Eugenia caryophyllus 

apresentam uma ação pediculicida de 93% [34]. E ainda, um estudo realizado na Tailândia, com 

o objetivo da avaliação do poder pediculicida e ovicida de óleos essenciais provenientes de 

plantas da família Zingiberaceae e de Eucalytus globulus, demonstrou uma inibição de 100% 

aquando a combinação de óleos provenientes de Eucalytus globulus e Curcuma zedoaria, devido 

a uma ação sinérgica [35]. 

É uma área que necessita de ser amplamente investigada, pois, o mecanismo de ação ainda 

é desconhecido e nem todos os óleos essenciais podem ser usados. O tipo de planta e a técnica 

de extração tem um elevado impacto na sua eficácia [34]. 

Em Portugal, nem todas as alternativas discutidas anteriormente estão disponíveis para o 

tratamento da pediculose capilar, como referido. Assim, no nosso país, dentro dos inseticidas, 

só é permitida a utilização de permetrina a 1%. No que se refere aos métodos físicos existem os 

silicones (dimeticone, ciclometicone) associado por vezes a óleos minerais e vegetais e os 

pentes elétricos [27]. 

2.2.7- Resistências ao tratamento com inseticidas 

Para além do impacto negativo que a maioria dos inseticidas têm para o ambiente a nível de 

contaminação de água, solos e alimentos, a diminuição da eficácia no tratamento de certas 

patologias, como o caso da pediculose, tem vindo a erguer uma onda de preocupação [35]. O 

início da discussão desta temática começou a surgir no final da década de 80, quando se iniciou 

o uso inseticidas para o tratamento da pediculose [36]. Em países como Argentina, Austrália, 

Reino Unido, Estados Unidos da América, Japão e Coreia, resistências já foram descritas, 

embora associadas a diferentes intensidades [37,38]. A incidência de resistências tem sido cada 

vez mais comum pelo uso excessivo de inseticidas assim como, pelo aumento do recurso à auto-

decisão sobre o tratamento a usar [37]. Por falta de informação muitos inseticidas são utilizados, 

erradamente, a título de prevenção contribuindo para a diminuição da sua eficácia [38]. 

Estudos apontam que a principal causa para esta problemática se prende com o fenómeno 

de resistência knockdown, estando este intimamente associado ao mau uso de inseticidas no 

controlo da parasitose [37]. No caso dos piretróides, onde se insere o inseticida mais usado, 

existe uma insensibilidade a nível nervoso pela presença de três mutações pontuais no gene que 

codifica a subunidade α do canal de sódio dependente de voltagem [37]. Com estas mutações 

presentes a infestação por Pediculus humanus capitis torna-se recorrente, acompanhada de 

falhas no tratamento, e, em alguns casos, poderá ser mesmo crónica [37].  

A deteção de resistências não é fácil e tratamentos adicionais geram custos, maior incómodo 

para a pessoa e, além disso, possível toxicidade [38].  



Estágio Curricular em Farmácia Comunitária   

 

28 
Bruna Correia 

 

O uso de produtos de ação mecânica é, por isso, uma alternativa muito eficaz principalmente 

em países onde se sabe de uma elevada prevalência de resistências [16,38].  

2.2.8- Medidas complementares ao tratamento 

Quando uma pessoa é afetada por Pediculus humanus capitis, para além do tratamento em 

si, é necessário adotar algumas condutas para impedir a reinfestação e propagação [27].  

Em primeiro lugar, todo o agregado familiar deve ser examinado e tratado se o diagnóstico 

for positivo [28]. Se o utente frequentar um local socialmente movimentado, como é o caso das 

instituições de ensino, é estritamente necessário que seja comunicada à escola para todos os 

alunos poderem tomar medidas de prevenção ou aplicar o tratamento [27,28]. 

Em Portugal, segundo o decreto-lei nº 3/95 do Diário da República, que retrata a fixação dos 

períodos de evicção escolar devido a doenças infectocontagiosas, a pediculose não consta na 

lista, o que acresce a necessidade da comunicação [27]. Todos os utensílios utilizados, desde 

pentes, ganchos de cabelo e bandoletes devem ser mergulhados em água a ferver ou álcool por 

15 minutos [27,28]. Artigos de roupa, chapéus, toalhas, travesseiros, entre outros, utilizados pela 

pessoa em questão nas 24 horas prévias ao tratamento, devem ser sujeitas a lavagem a uma 

temperatura de 60 ºC [27,28]. 

2.2.9- Medidas de prevenção  

As medidas de prevenção são básicas e passam por evitar os comportamentos de risco. 

Assim é recomendado evitar o contacto próximo (cabelo com cabelo) durante atividades em 

grupo [39] e ainda, evitar a partilha de objetos e utensílios que estejam em contacto com o cabelo 

[39]. 

Embora não seja de opinião geral, o uso de champôs ou sprays à base de óleos essenciais 

pode ser recomendado como método de prevenção. O odor dos mesmos funciona como 

repelente destes parasitas [27,39].  

 

3- Projeto  

3.1- Ideia e motivação para a realização  

A ideia para a realização do projeto surgiu primeiramente pelo aumento da procura de 

produtos pediculicidas na farmácia. Adicionalmente, senti que fui abordada várias vezes com 

dúvidas e perguntas pelos utentes acerca desta temática.  

O maior impacto e motivação surgiu quando uma utente habitual da farmácia e funcionária 

num Atelier de Tempos Livres (ATL) para crianças do 1º ao 6º ano, manifestou o seu desagrado 

e preocupação com a recorrente infestação dos alunos por Pediculus humanus capitis. Segundo 

a mesma, existia falta de conhecimento e interesse pela parte dos pais em relação ao assunto. 

Sendo assim, como futura farmacêutica, vi a oportunidade de ajudar e intervir na resolução desta 

problemática. Posto isto, surgiu a ideia de fazer uma palestra de intervenção direta para os 

alunos do 1º ao 4º ano e do 5º e 6º anos, acompanhada com um questionário de averiguação de 

conhecimentos, assim como a realização de um panfleto com o intuito de alertar os pais. 



Estágio Curricular em Farmácia Comunitária   

 

29 
Bruna Correia 

 

3.2- Objetivos do projeto  

Os principais objetivos deste projeto foram: 

- Sensibilizar os alunos do ATL para a importância do tema, nomeadamente transmitir 

conhecimentos acerca da biologia, epidemiologia, diagnóstico, tratamento e prevenção da 

pediculose capilar.  

- Sensibilizar os pais acerca da problemática de saúde pública e a necessidade reconhecer 

e adotar condutas essenciais para erradicar esta parasitose no seio escolar.   

3.3- Métodos utilizados  

De forma a sensibilizar os alunos do ATL “O Popas”, procedi à realização de uma palestra 

(Anexo III) com auxílio de uma apresentação power point (Anexos IV e V). Nesta estavam 

contidos conceitos sobre a biologia do piolho, nomeadamente características físicas, alimentares 

e nicho ecológico, epidemiologia, modo de transmissão, tratamento disponível e aconselhamento 

de posologia. Ainda se encontravam presentes medidas de prevenção e condutas a adotar. 

Como os alunos se inseriam em diferentes faixas etárias, estes foram divididos em dois 

grupos sendo o primeiro constituído por os alunos pertencentes ao 5º e 6º anos e, o segundo, 

incluía os alunos do ensino primário (1º ao 4º anos). Foi considerada esta divisão pois a forma 

de comunicação teria que ser adaptada à idade dos alunos de modo a obter o efeito pretendido. 

Ambas as apresentações foram realizadas no dia 12 de outubro, com duração de 1 hora cada.  

No final, cada grupo teve a oportunidade de preencher um questionário de averiguação de 

conhecimentos (Anexos VI e VII), também este adaptado para os dois grupos. 

A realização do questionário tinha como objetivo não só a sedimentação de conhecimentos 

por parte das crianças, mas também, orientar o pensamento para as ideias principais e que 

deveriam ter ficado esclarecidas com a palestra. 

É sabido do impacto que as crianças têm nas suas famílias, especialmente nos pais com 

quem têm uma relação mais próxima. Ao sensibilizar e despertar o interesse da temática nos 

filhos, estes funcionam como um intermediário na passagem da informação aos pais. 

Para complementar foi cedido um panfleto (Anexo VIII) a cada criança, com o resumo do que 

foi abordado na palestra, que seria para entregar aos encarregados de educação. 

3.4- Resultados e Conclusão  

O primeiro objetivo apresentado foi cumprido, o que se espelhou no interesse demonstrado 

por parte dos alunos durante a apresentação. Foram levantando questões pertinentes sobre a 

temática e participado de forma entusiasta. Para além disso, em análise dos questionários, todas 

as perguntas foram respondidas de forma correta. Foi notório uma maior recetividade por parte 

dos alunos do 5º e 6º ano, sendo provavelmente a melhor idade para fazer este tipo de 

abordagens.  

Neste tipo de projeto os resultados práticos não são notórios de forma imediata, mas sim a 

longo prazo. Sendo assim, em relação ao segundo objetivo, não existem resultados que eu possa 

colocar neste tópico. 
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Projeto II – Incontinência urinária: o assunto tabu em tempo moderno 

 

1- Contextualização do tema  

Quando me debato sobre a problemática da Incontinência Urinária (IU), deparo-me com um 

tema quase que proibido no seio da população em geral, na qual o povo português não é de todo 

exceção. Uma elevada percentagem de portugueses sofre em silêncio com IU, sujeitando-se a 

uma vida social, laboral e sexual debilitada e conformada. Na ideia de que toda a gente deve ter 

o máximo de qualidade de vida, este foi um tema que me despertou interesse e que decidi 

abordar. 

É sabido que a IU para além do considerável impacto social, também tem um elevado 

impacto económico tendo sido, no ano de 2000 nos Estados Unidos da América, causa primária 

de mais de um milhão de visitas ao médico [40]. Para além do impacto nos diferentes sistemas 

de saúde, ainda acrescem as despesas individuais, em grande parte dos casos, nas fraldas, 

tratamento terapêutico e possível cirurgia [41]. Indiretamente, o abandono dos postos de trabalho 

devido à IU, também se ressente na economia do país [41].  

A maioria dos estudos epidemiológicos aponta para uma prevalência que varia dos 25 aos 

45% [42]. Segundo um estudo realizado, cerca de 350 milhões de pessoas por todo o mundo 

sofre de IU [41]. 

Em Portugal, cerca de 20% da população acima dos 40 anos sofre de IU [43]. Estudos 

realizados no seio da população portuguesa, demonstraram que existem cerca de 600 mil 

pessoas que sofrem desta patologia [43]. Foi ainda constatado que apenas 10% dos portugueses 

recorrem ao médico para diagnóstico apropriado e aplicação do respetivo tratamento [43]. 

O tratamento desta doença não é proporcional à sua prevalência, uma vez que há baixa 

procura de ajuda médica [42]. Entre as principais causas pode ser apontado o estigma e 

embaraço de abordar este tema. Este comportamento leva não só à conformidade, mas também, 

a uma falta de conhecimento de possíveis tratamentos eficazes [42]. Uma recolha de dados 

realizada no seio da população, demonstrou que cerca de 75% pensa na IU como um dogma 

normal do avançar da idade sem o tomar como um problema. Nesse mesmo estudo, 50% dos 

inqueridos não sabiam quais as principais causas de IU nem que havia tratamento para melhorar 

a qualidade de vida [42]. Cada 8 em 10 casos de IU podem ser completamente tratados, ou pelo 

menos é assegurada a atenuação dos sintomas [44]. Quanto mais precoce o diagnóstico, menor 

a probabilidade de intervenções invasivas e maior a possibilidade de eficácia do tratamento [44]. 

Sem ajuda profissional, o utente fica mais suscetível a situações desconfortáveis e 

embaraçosas o que pode diminuir a autoconfiança e levar ao isolamento social [42]. 

Contrariamente ao que é estabelecido no seio da comunidade, a IU pode afetar homens e 

mulheres em qualquer idade, no entanto é a partir dos 40 anos que se verifica uma maior 

prevalência [43]. A população idosa é a que mais impacto tem nesta patologia devido às 

alterações fisiológicas, neurológicas e anatómicas associadas à idade [45]. Segundo dados das 

Nações Unidas, a população com idade igual ou superior a 60 anos vai duplicar entre os anos 
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de 2013 e 2050 [5]. Associado a isso, o aumento da esperança média de vida com o passar do 

tempo também é significativo [45]. 

Em análise destes dados é normal que a incidência desta patologia aumente no futuro, daí 

a necessidade dos profissionais de saúde terem um papel fulcral na prevenção e 

consciencialização do problema e incentivo à procura de tratamento médico [45].  

 

2- Introdução Teórica  

2.1- Anatomia e Fisiologia do Trato Urinário Inferior   

O trato urinário inferior (TUI) é constituído por diversos órgãos dos quais fazem parte a 

bexiga, uretra e esfíncter uretral. Estes funcionam em sintonia para o correto armazenamento e 

eliminação de urina. Quando a homeostasia está alterada, há uma perda da habilidade de 

realizar estas funções levando a uma desordem funcional [46].  

A homeostasia é assegurada por uma correta coordenação entre os órgãos, mediado por 

um controlo neuronal localizado no cérebro, espinal medula e gânglios periféricos [47]. Assim, o 

armazenamento e libertação da urina é um processo altamente dependente do sistema nervoso 

central [47]. O centro pontino da micção é o principal interveniente no controlo deste processo 

[47]. A micção corresponde ao processo pelo qual a bexiga liberta a urina, quando repleta, e para 

que tal ocorra, duas etapas são necessárias. Em primeiro lugar, o volume de urina deve ser o 

necessário para fazer pressão, superior ao nível limiar, nas paredes da bexiga [48]. De seguida, 

é preciso que ocorra um reflexo nervoso que produza o desejo de urinar, permitindo o 

esvaziamento da bexiga [48].  

A bexiga é composta por o corpo, onde se acumula a urina, e o colo, parte afunilada que faz 

a conecção com a uretra. Esta é constituída por células musculares lisas, conhecido como 

músculo detrusor, que se fundem umas com as outras de modo a facilitar a passagem do 

potencial de ação por todo o músculo, permitindo a sua contração simultânea [48]. O colo vesical 

tem 2 a 3 cm de comprimento, sendo a sua parte inferior denominada uretra posterior. Este é 

composto por músculo detrusor conjugado com uma elevada quantidade de tecido elástico, 

recebendo o nome de esfíncter interno cuja função é impedir o esvaziamento da bexiga [48]. O 

esfíncter externo é um músculo esquelético voluntário e é usado para reter a urina, de uma forma 

consciente, para por exemplo conseguirmos chegar ao local adequado para urinar [48]. 

 A inervação parassimpática é assegurada por neurónios localizados nos segmentos S2 a 

S4, sendo esta conduzida, até à bexiga, pelo nervo pélvico, através de fibras pré-ganglionares 

assegurando a ação parassimpática no músculo detrusor (Anexo IX) [47,48]. Para além desta, 

ainda ocorre a inervação simpática, que se origina nos segmentos T10 a L2 e que, através do 

nervo hipogástrico, permite a ação simpática na bexiga e uretra pelos eferentes pós-ganglionares 

simpáticos (Anexo IX) [47,48]. O esfíncter externo tem uma inervação predominantemente 

somática, sendo controlado graças à inervação, originária no núcleo de Onuf (nos segmentos S2 

a S4), pelas fibras motoras esqueléticas através do nervo pudendo (Anexo IX) [47,48]. 

A transmissão parassimpática é mediada pela acetilcolina que interage de forma excitatória 

com os recetores muscarínicos, M2 e M3, expressos no músculo liso da bexiga (Anexo IX) [47]. 
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A transmissão simpática, mediada pela noradrenalina, origina uma ação excitatória a nível do 

músculo liso da uretra e colo da bexiga, quando atua nos recetores α adrenérgicos, e uma ação 

inibitória a nível do músculo liso do corpo da bexiga quando atua nos recetores β adrenérgicos 

(Anexo IX) [47]. Os axónios somáticos também libertam acetilcolina que ao atuarem sobre os 

recetores nicotínicos, presentes no músculo liso, vão desencadear a contração do esfíncter 

externo (Anexo IX) [47].   

2.2- Ciclo miccional  

No processo normal de armazenamento de urina, a bexiga relaxa e a uretra e o pavimento 

pélvico contraem [47,48]. Por sua vez, aquando o primeiro desejo miccional, a bexiga relaxa, a 

uretra contrai ainda mais e o pavimento pélvico contrai. Durante o esvaziamento da urina, a 

bexiga contrai e a uretra e pavimento pélvico relaxam [48,47,48].  

Quando a pressão sentida na bexiga é reduzida, há uma baixa estimulação da via aferente 

no nervo pélvico o que estimula a libertação de noradrenalina, principal neurotransmissor do 

sistema nervoso simpático. Por conseguinte, a noradrenalina interage com os recetores α 

adrenérgicos, levando à contração do esfíncter interno e, ao mesmo tempo, interage com os 

recetores β adrenérgicos, a nível do corpo vesical, desencadeando o relaxamento da bexiga. O 

nervo pudendo também é estimulado originando a contração do esfíncter externo [47,48,49]. 

Nestas condições a urina passa do rim para a bexiga através dos ureteres permitindo o seu 

armazenamento [47,48,49]. 

Quando a pressão no interior da bexiga ultrapassa o limiar crítico, o sistema nervoso 

autónomo parassimpático atua libertando acetilcolina que vai interagir com os recetores 

muscarínicos, iniciando a contração da bexiga. A resposta simpática e aquela mediada pelo 

nervo pudendo são inibidas, levando ao relaxamento do esfíncter interno e externo. Neste 

panorama a urina passa da bexiga para a uretra e é eliminada [47,48,49].  

Todo este processo pode ser modulado e a eliminação da urina pode ser adiada, segundo 

nossa vontade, até que sejam encontradas as condições temporais e locais aceitáveis. Neste 

caso, as contrações vão diminuindo pela supressão da estimulação parassimpática [47,48,49].  

Em contrapartida, os nervos hipogástrico e pudendo são ativados novamente para aumentar a 

resistência à passagem da urina [47,48,49]. 

Quando o momento oportuno para a eliminação é alcançado, o individuo, ao contrair os 

músculos abdominais, gera um aumento da pressão na bexiga que inicia novamente o ciclo de 

eliminação da urina [49].  

Dada a importância do sistema nervoso no processo de micção, uma alteração ou dano em 

qualquer interveniente do processo, como por exemplo uma lesão no nervo pudendo que controla 

o esfíncter externo, pode levar á incontinência urinária [47,48,49]. 

2.3 - Conceito de Incontinência Urinária 

IU define-se como a perda involuntária de urina, em diferentes quantidades, com impacto 

mais ou menos severo [43,46]. A IU tem uma diferença na prevalência por géneros - sendo mais 

comum em mulheres do que homens: estima-se que em Portugal por cada 3 mulheres, 1 homem 

padece desta patologia [43]. A IUE é a mais comum nas mulheres, afetando cerca de 49% das 
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mesmas. No caso do sexo masculino, com 39%, a IUU é a mais prevalente [46]. 

Aproximadamente 10 % das mulheres reportam perda de urina pelo menos uma vez por semana, 

enquanto que cerca de 25 a 45 % evidenciam perda de urina ocasional [46]. 

Dependendo da sua etiologia e manifestação, a IU pode ser catalogada em diferentes tipos 

sendo estes: Incontinência Urinária de Urgência (IUU), Incontinência Urinária de esforço (IUE), 

incontinência Urinária Mista (IUM), Incontinência Urinária Por Extravasamento (IUPE) e 

incontinência Urinária Funcional (IUF) [43,46].  

Esta problemática é mais sentida nos idosos, devido às alterações anatómicas e fisiológicas 

no TUI. A diminuição da capacidade da bexiga, da resistência do esfíncter e do fluxo urinário, 

assim como o aumento da frequência urinária e dos resíduos urinários na bexiga são alterações 

anatómicas e fisiológicas do TUI que favorecem o aumento da prevalência desta problemática a 

nível da população idosa. Adicionalmente, a maioria dos idosos são polimedicados podendo 

alguma medicação exacerbar a condição de incontinente [50]. 

2.4- Tipos de Incontinência Urinária: fisiopatologia  

2.4.1- Incontinência Urinária de esforço 

Esta patologia é definida como a perda involuntária de urina devido ao aumento da pressão 

intravesical (superior à pressão uretral) causada por espirros, tosse, elevação de objetos, 

mudança de posição ou mesmo a prática de exercício físico [46,49,51]. Em Portugal, 8,7% de 

pessoas do sexo feminino e 1,2% do sexo masculino são afetadas por esta patologia [52].  

A IUE está intimamente relacionada com a diminuição da resistência da musculatura pélvica 

e consequente diminuição da funcionalidade do esfíncter externo [46,49,51]. Alguns fatores de 

risco como gravidez, parto, histerectomia, prática de exercício físico (com corrida e saltos) por 

um longo período, prolapso genital, obesidade, tabagismo e idade têm impacto nesta doença 

[46,49,51]. 

Estudos realizados demostram que a cada aumento de 5 unidades na massa corporal, o 

risco de desenvolver IUE aumenta de 20 a 70% [51]. 80% de indivíduos que faziam prática de 

trampolim desenvolveram IU de esforço. E ainda, 80 % de pacientes com prolapso genital 

também apresentam IU de esforço [50].  

A mulher é mais afetada por este tipo de IU uma vez que, para além de apresentar um maior 

número de fatores de risco, possui uma anatomia desfavorável. O sexo feminino tem a uretra 

mais pequena e uma menor resistência da bexiga em relação ao sexo masculino [46].  

No homem é mais comum após uma prostatectomia radical, dada a proximidade anatómica 

da próstata com o esfíncter externo e consequente possibilidade de o danificar. Está reportada 

a presença de 4 a 8% de IUE após esta intervenção [46,53].  

Na mulher, duas causas podem explicar o aparecimento desta patologia. A primeira 

corresponde à hipermobilidade uretral e a segunda à deficiência intrínseca do esfíncter [46]. 

Numa situação normal, aquando um aumento da pressão abdominal, os músculos do 

pavimento pélvico vão instintivamente contrair, elevando o colo vesical e uretra proximal 

impedindo a passagem de urina.  Um enfraquecimento dos músculos do pavimento pélvico leva 

à deficiência no suporte da uretra conferindo-lhe mobilidade e uma menor capacidade de 
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contração. Assim, quando há um aumento da pressão intravesical, vai haver uma libertação de 

urina de forma involuntária [46]. 

Na deficiência intrínseca do esfíncter há uma anomalia no tónus do esfíncter externo, 

geralmente associada a atrofia vaginal, impedindo a sua contração que é necessária para evitar 

a perda de urina quando há um aumento da pressão intravesical [46]. 

2.4.2- Incontinência Urinária de urgência  

Define-se como uma vontade súbita e intensa de libertar o conteúdo armazenado na bexiga. 

Isto ocorre devido a uma contração involuntária e inapropriada do músculo detrusor, originando 

a urgência em urinar. Quando a contração da bexiga é superior à resistência oferecida pelo 

esfíncter externo, ocorre saída de urina [46,49,51]. Em Portugal, cerca de 3,4% de mulheres e 

4,3% dos homens são afetados por IUU [52]. 

Um estudo realizado demonstrou que pacientes com IUU estavam associados a uma maior 

taxa de desemprego e ainda, aqueles que mantinham um emprego, apontavam para uma maior 

tendência a trocar de local de trabalho. Cerca de 26% reportaram uma preocupação constante 

na repetida interrupção da atividade diária, devido a um elevado número de deslocações à casa 

de banho [49]. 

Algumas doenças neurológicas podem reduzir ou anular o reflexo de inibição de micção 

quando se dá o armazenamento da urina, levando à contração involuntária do detrusor. Neste 

caso, toma o nome de bexiga hiperativa neurogénica [46].  

 Outros fatores como infeção, inflamação ou presença de corpos estranhos na bexiga, 

podem induzir a hiperatividade da mesma, causando a sensação de urgência mictória [10]. 

Estando estas duas causas excluídas, existem duas possibilidades que podem explicar a 

urgência miccional. Uma das hipóteses é o aumento anormal dos sinais enviados da bexiga para 

o cérebro pela via aferente e a segunda, um decréscimo da capacidade de resposta do cérebro 

face aos sinais recebidos da bexiga [46]. O aumento dos sinais enviados tem duas hipóteses 

explicativas. A primeira hipótese baseia-se na atividade sensorial das células epiteliais do TUI, 

capazes de interagir com a camada subepitelial detentora de terminações nervosas aferentes. 

Quando há presença de estímulos químicos ou mecânicos, como o estiramento do músculo da 

bexiga, as células sensoriais da camada epitelial reagem libertando ATP local para a camada 

subepitelial, que por interação com recetores P2X2 e P2X3 (recetores de volume), vão 

desencadear uma ativação dos nervos aferentes que conduzem os sinais, de forma exacerbada, 

ao cérebro [46,54,55,56].  

Num estudo realizado com amostras de urina, foi detetado uma elevada concentração de 

ATP nos doentes que sofriam de bexiga hiperativa [55]. Assim, no futuro, é possível usar o ATP 

como biomarcador na identificação e acompanhamento de doentes com IUU secundária à 

existência de bexiga hiperativa [55]. 

A segunda hipótese defende a existência de uma contração, incapaz de ser inibida, que é 

gerada pelo aumento do acoplamento das células musculares da bexiga. Na fase de 

armazenamento, as células do músculo detrusor estão fracamente acopladas, permitindo o 

relaxamento vesical [46]. No entanto, quando existe uma desnervação do detrusor pode haver 
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alteração das propriedades do músculo liso que levam a uma maior tendência de acoplamento. 

Face a este processo, uma contração coordenada pode ser facilmente ampliada e transmitida 

por todo o músculo detrusor [46].   

O decréscimo da capacidade de resposta pode ser explicado por danos a nível cerebral nas 

áreas que exercem comando sobre o controlo da micção. Um descontrolo das contrações do 

detrusor, associado a uma hiperatividade descoordenada do esfíncter pode ser causa explicativa 

da patologia [46].   

2.4.3- Incontinência Urinária mista 

Ocorre quando no mesmo individuo se verifica a presença de episódios de IUE e IUU. A 

fisiopatologia recai sobre aquelas abordadas nos tópicos anteriores [46,49].  

Em Portugal, estima-se que 8,5% de mulheres sofrem de IUM em comparação com 1,6% de 

homens afetados. A região mais afetada é o Alentejo [52].  

2.4.4- Incontinência Urinária por extravasamento ou retenção crónica  

Ocorre quando há uma distensão exacerbada da bexiga, secundária a uma incapacidade do 

esvaziamento total do conteúdo vesical. Este défice está associado a um comprometimento na 

contração do músculo detrusor [46]. Assim, quando a pressão intravesical atinge um nível 

superior à pressão uretral, ocorre perda de urina. Normalmente a perda é limitada, sendo apenas 

libertada a quantidade necessária para reverter o gradiente de pressão [46]. O estiramento 

excessivo e contínuo da bexiga pode levar a uma desnervação periférica levando à perda da 

capacidade de contração [46].  

Este tipo de incontinência é mais prevalente em idosos do sexo masculino sendo resultado 

de uma obstrução da bexiga e consequente retenção de urina, por aumento de tamanho da 

próstata [46].  

2.4.5- Incontinência Urinária funcional  

Este tipo de incontinência pode ter uma componente de IUE ou de IUU, no entanto a 

problemática dominante é a incapacidade mental do doente para compreender a vontade de 

urinar.  Neste caso, há um comprometimento das capacidades cognitivas e psicológicas, com 

consequência de perda de urina antes da chegada à casa de banho [49].  

O único alerta que têm da ocorrência da perda de urina é a sensação de humidade e 

desconforto após a sua eliminação [46]. Por vezes também há uma dificuldade em reconhecer o 

lugar físico adequado para urinar. Também pode acontecer em pacientes com capacidades 

físicas limitadas, sendo impossível a sua deslocação de forma a cumprir o normal processo 

fisiológico da micção [46].  

2.5- Técnicas de Diagnóstico 

2.5.1- Entrevista ao paciente  

Tal como referido várias vezes anteriormente, o correto diagnóstico é essencial para um 

tratamento adequado. Numa primeira abordagem é essencial recolher o máximo de informação 

acerca do paciente. Assim, o diagnóstico deve começar por uma entrevista detalhada abordando 

tópicos que sejam relevantes para a confirmação e caracterização da IU [51,56]. É importante 
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averiguar a duração dos episódios e a quantidade e rotina de urina perdida. Com isto, torna-se 

relevante identificar em que alturas ocorrem (noite, após esforço, etc.), se sente urgência mictória 

ou hesitação e se a sensação de bexiga completamente esvaziada é alcançada [51,56]. 

Em relação à quantidade de urina libertada involuntariamente, é essencial que o paciente a 

descreva de forma clara. Havendo dificuldade neste ponto, constatar a periodicidade de troca de 

fraldas, no caso de as usar, ou a periodicidade com que as peças de roupa são trocadas, pode 

ser uma alternativa [51,56]. Também é importante verificar se existem atividades ou condutas 

que aumentam a periodicidade dos episódios como por exemplo, prática de exercício físico, 

espirros, etc. [51,56]. Relativamente ao fluxo, também pode ser pertinente caracterizar a 

intensidade e averiguar se o jato é estável e único ou intermitente [51,56]. 

Estão disponíveis vários questionários que podem auxiliar o profissional de saúde a 

averiguar estes parâmetros [56]. 

Estando esta parte esclarecida, é de elevada relevância estudar o perfil clínico do paciente, 

nomeadamente o histórico de cirurgias e doenças, a avaliação da função intestinal e parâmetros 

laboratoriais e ainda, a análise da medicação [51,56]. 

Nos pacientes do sexo feminino é de maior interesse inquirir acerca da maternidade, desde 

o número de vezes que esteve grávida, a quantidade de partos e a sua natureza e o tamanho e 

peso dos recém-nascidos. A nível genital, questionar acerca da realização de histerectomias ou 

outras cirurgias relevantes. É ainda importante verificar se existe alguma terapia hormonal ou se 

é uma mulher numa fase pós-menopáusica [51,56]. 

Por outro lado, o historial clínico no que concerne à próstata deve ser estudado nos pacientes 

do sexo masculino [56]. 

Pedir para o paciente fazer um diário de micção também é uma mais valia para o apoio no 

diagnóstico [56]. 

2.5.2- Exame Físico  

Neste campo é crucial realizar uma examinação abdominal, verificando a existência de 

hérnias, dor aquando a palpação ou existência de cicatrizes indicativas de cirurgias anteriores 

[51,56]. Uma breve examinação neurológica é também necessária, não excluindo uma profunda 

examinação genital [51,56]. 

Na mulher, o exame pélvico passa pela monitorização da pele, vulva, mucosa interna e 

meato uretral na procura de alguma alteração, nomeadamente atrofia dos músculos do 

pavimento pélvico ou presença de prolapso [51,56]. No homem, torna-se fundamental realizar o 

toque retal, para avaliar o tamanho da próstata, e a observação da genitália externa [51,56]. 

2.5.3- Outros testes complementares  

O stress test consiste na constatação da libertação ou não de urina enquanto o paciente 

tosse ou faz a manobra de Valsalva [56].  

O Q-tip test tem como objetivo avaliar a mobilidade da uretra. Assim, o médico insere a 

zaragatoa pelo orifício vaginal até à uretra e, enquanto a paciente tosse, é avaliada a mobilidade 

da zaragatoa [56]. 
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No pad-test pressupõe-se o uso de fraldas por um período de tempo estipulado 

(normalmente 1h ou 24h), enquanto sujeito a um exercício que cause pressão abdominal. No 

final, o peso da fralda é avaliado e retirada uma conclusão [56].  

Testes como a medição do volume de resíduo pós miccional, uroanálise e estudo 

urodinâmico (analisar a contratilidade do detrusor) também são opções viáveis que 

complementam o diagnóstico de IU [56]. 

2.6- Tratamento  

Depois do diagnóstico correto, o tratamento deve ser centralizado na melhoria e otimização 

da qualidade de vida do paciente.  

O primeiro passo para a eficácia de qualquer tratamento é a aceitação por parte do doente. 

Assim, devem ser expostas, ao utente, todas as opções de tratamento e os riscos e benefícios a 

si associados [56].  

Numa primeira abordagem, o tratamento conservativo será a opção mais correta. É um tipo 

de terapia que pode ser aconselhada a todos os pacientes independentemente do tipo de IU [56].  

2.6.1- Tratamento conservativo 

No tratamento conservativo prima-se pela mudança de estilos de vida, nomeadamente 

aqueles que funcionam como fatores de risco modificáveis para a IU. Assim, perda de peso, 

cessação tabágica, alteração na medicação e alimentos que possam ter algum carácter diurético, 

alteração de medicação com efeitos adversos que agravam a condição e aplicação de 

terapêutica e hábitos que proporcionem uma boa regulação intestinal, são fundamentais para 

uma melhoria da patologia [56,57,58,59].  

Para além do mencionado, também é de maior relevância realizar horários de micção. 

Programar horas para libertar a urina poderá ter um impacto em certos tipos de IU (funcional, 

urgência, mista e por extravasamento), ajudando no controlo da mesma. Está comprovado que 

esta conduta permite a diminuição da urgência e o aumento da capacidade vesical [18,20,21].   

A prática de fisioterapia programada e específica, com exercícios técnicos que permitem 

trabalhar e fortalecer os músculos do pavimento pélvico, são uma excelente opção na IUE, IUU 

e IUM [56,58,59]. 

Dentro da prática fisioterápica, os exercícios de Kegel são os mais usados pois permitem a 

contração e relaxamento dos músculos do pavimento pélvico. Existem vários exemplos deste 

tipo de exercícios, dando a oportunidade de serem adaptados à idade e aptidões físicas do utente 

[56,58,59]. 

Para além destes exercícios, existe uma abordagem da instigação muscular recorrendo à 

electroestimulação e ao uso de pesos (neste caso para mulheres) [56,58,59]. 

O uso de dispositivos anti-incotinência, nomeadamente os tampões e pessários para a 

mulher e a mola peniana e cateteres externos para o homem, também podem dar apoio no 

tratamento, especialmente na IUE.  Os dispositivos de contenção, pensos e fraldas, podem ser 

uma solução, mas não devem ser a primeira abordagem feita ao paciente [56,58,59]. 
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2.6.2- Tratamento Incontinência Urinária de Esforço  

Apesar de neste tipo de IU o tratamento mais adequado ser o conservador, quando não há 

resposta satisfatória torna-se necessária a introdução de tratamento farmacológico e cirúrgico. 

Quando existe alguma patologia secundária que possa agravar a IU, como o caso da tosse 

e constipação, também deve ser aplicado o tratamento eficaz [40,59]. 

Atualmente a terapêutica farmacológica mais eficaz baseia-se na utilização de inibidores da 

recaptação da serotonina e noradrenalina, nomeadamente a duloxetina, aumentando a 

quantidade de neurotransmissores na medula sagrada e por conseguinte estimulação da 

componente motora do nervo pudendo. É um fármaco com menos efeitos adversos que os 

pertencentes à classe dos tricíclicos e, segundo um estudo realizado, pacientes que fizeram a 

terapia com duloxetina (versus placebo), apresentaram menores episódios de incontinência e 

uma maior qualidade de vida [40,59].  

Atualmente o fenómeno de stress oxidativo foi associado ao trauma genital aquando o parto 

e no período pós-menopausa. Assim sendo, foi estudado o possível uso, no combate à IUE, de 

um componente natural – o sulforafano, extraído de vegetais crucíferos (família Brassicaceae), 

com mecanismo antioxidante mediado pelo Nrf2 [40]. Num estudo feito, após o uso de 

sulforafano, verificou-se melhoria na morfologia muscular pélvica e um intervalo mictório mais 

prolongado [40]. 

O único tratamento de cura é a cirurgia, sendo o mais utilizado em caso de falha na 

terapêutica conservadora e/ou farmacológica [56]. Em ambos os sexos, as opções 

disponibilizadas são a aplicação de um esfíncter artificial e a colocação de um sling 

(microfilamento) que vai dar suporte à uretra, impedindo a perda de urina. Ainda é possível a 

injeção de agentes expansores na uretra, normalmente o colagénio, e a aplicação de fitas de 

incisão única. Para a mulher, ainda existe a possibilidade de realizar uma intervenção 

denominada colossuspensão, onde se coloca suturas vaginais de ambos os lados da uretra 

[56,58,59]. 

2.6.3- Tratamento Incontinência Urinária de Urgência  

Tal como na IUE, o primeiro passo é a aplicação do tratamento conservativo. Não havendo 

resposta a este método, torna-se necessário integrar uma terapêutica farmacológica.  

Os fármacos convencionais, destinados ao tratamento da IUU, são aqueles que se 

encontram inseridos nos grupos anti - muscarínicos e agonistas β- adrenérgicos [58].  

Oxibutinina, cloreto de tróspio, solifenacina, darifenacina, propiverina e tolterrodina são 

exemplos de fármacos que atuam antagonizando os efeitos muscarínicos que, na bexiga, são 

responsáveis pela sua contração. No entanto, estes fármacos estão associados a efeitos 

adversos como a xerostomia, obstipação e visão turva, o que muitas vezes leva a uma baixa 

adesão terapêutica [40,58,59].  

Em relação aos agonistas β- adrenérgicos, nomeadamente o mirabegron, vão provocar o 

relaxamento da bexiga, permitindo um maior controlo sobre o músculo detrusor [40,58,59]. 
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Novas terapêuticas, tanto na melhoria dos grupos existentes como na descoberta de novos 

grupos de fármacos, estão a ser investigadas para uma melhor e mais eficaz abordagem a esta 

patologia [40].  

Foram já estudadas novas moléculas que têm o mesmo mecanismo de ação dos grupos 

existentes, mas que apresentam uma maior eficácia [40].  

Uma nova abordagem é a combinação da terapêutica habitual anti-muscarínica com o 

mirabegron. Estudo realizados apontam para um sinergismo entre ambos, resultando numa 

maior eficácia no tratamento e diminuição dos sintomas inerentes à IUU [40].  

Fármacos pertencentes aos inibidores da 5- fosfodiesterase têm sido estudados para o uso 

nesta patologia. Apesar do mecanismo não estar totalmente esclarecido, sabe-se que a toma do 

fármaco diminui os episódios de urgência [40].  

O uso de anticonvulsivantes, concretamente a pregabalina e gabapentina, poderá também 

ser um sector a ser ponderado para a terapêutica de IUU [40]. Apesar de recente e do mecanismo 

de ação não estar completamente compreendido, parecem inibir a atividade aferente ao ligar-se 

à subunidade 2- delta dos canais de cálcio dependentes de voltagem [40]. 

Por fim, e não menos importante, resultados de um ensaio clínico em fase II apontam para 

uma nova e eficaz terapêutica que apresenta uma ação antagonista a nível dos recetores P2X3, 

que por sua vez têm alta especificidade para a via aferente. Até agora, uma redução na urgência 

mictória foi demostrada [40]. 

Outro campo de estudo é a estimulação percutânea do nervo tibial posterior, recorrendo a 

um elétrodo, levando à neuromodulação via plexo sagrado. O método mais usado, nos pacientes 

que são refratários à terapêutica habitual, é a aplicação de toxina botulínica A diretamente nas 

paredes do músculo detrusor. Esta vai inibir a libertação pré-sináptica de acetilcolina dos nervos 

eferentes, inibindo a contração do músculo detrusor [58,59]. 

 2.6.4- Tratamento Incontinência Urinária Mista 

O tratamento da incontinência urinária tem por base, em primeiro lugar, perceber qual o tipo 

de incontinência que mais incomoda o paciente. Uma vez que não podem ser tratadas ao mesmo 

tempo, é necessário controlar uma delas e depois a outra [40]. 

Assim, depois do ponto anterior estar resolvido, as opções de tratamento são as mesmas 

apresentadas acima para cada tipo de IU individualmente [40]. 

2.6.5- Tratamento Incontinência Urinária por Extravasamento 

Quando se trata de uma situação passageira, nomeadamente após o uso de um novo 

medicamento, anestesia ou cirurgia, a função deverá normalizar rapidamente após uma 

drenagem vesical [58]. Os fármacos inibidores da 5 α-redutase, como a finasterida, são uma boa 

aposta para aqueles que apresentam um aumento da próstata, aumentando o fluxo urinário [58]. 

O uso de betanecol, agonista dos recetores muscarínicos, vai aumentar a contração do músculo 

detrusor, levando a uma libertação mais fácil da urina acumulada [58]. 

2.6.6- Abordagem na Incontinência Urinária Funcional 

Neste tipo de IU é sempre necessária a investigação da perceção do paciente face ao 

processo de micção. Quando há comprometimento neurológico, o tratamento conservativo é o 
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mais indicado e o horário de micção tem um elevado impacto. Determinar horas específicas para 

a micção ajudam a relembrar a necessidade fisiológica [58]. 

Quando há comprometimento físico, existe a necessidade de proporcionar o tratamento e 

cuidados adequados para diminuir a debilidade física [58]. 

 

3- Projeto  

3.1- Ideia e motivação para a realização  

A ideia surgiu após uma rápida pesquisa sobre as patologias impactantes do século XXI. Ao 

deparar-me com as estatísticas e a realidade que se vive em Portugal, achei que como futura 

farmacêutica e dada a proximidade com o público alvo, havia a necessidade de consciencializar 

e alertar a porção da sociedade que padece, em silêncio, desta patologia.  

A falta de informação, muito interligada à não procura de ajuda médica e ao pouco à vontade 

de expor ou falar da situação, é também um problema constante. 

Após estudar a população que frequenta a farmácia, perguntando à equipa de farmacêuticos 

os hábitos dos utentes face a este tema, percebi que a percentagem de utentes abrangidos era 

elevada, mas que por vergonha não havia abertura no assunto.  

3.2- Objetivos do projeto  

Os principais objetivos deste projeto foram: 

- Sensibilizar os utentes da farmácia para a importância do tema, transmitindo informações 

da patologia de forma clara, simplificada e direta; 

- Apelar à consciencialização da doença e à procura de ajuda médica para a aplicação do 

tratamento adequado; 

- Transmitir condutas e exercícios simples que podem atenuar ou evitar o aparecimento da 

doença.  

3.3- Métodos utilizados  

De forma a cumprir os objetivos acima descritos, optei pela realização de um flyer, (Anexos 

X e XI) com uma breve introdução estatística sobre o panorama da patologia em Portugal, de 

forma a captar a atenção do utente, levando-o a perceber que o seu caso não é isolado.  

De seguida, apresenta uma breve descrição do que é o problema e os fatores de risco a si 

associados, de forma a contextualizar e uniformizar conceitos. No verso da página, para além da 

breve distinção dos diferentes tipos de IU, existe um auto questionário com um total de 5 

questões. Estas questões permitem o diagnóstico, por parte do utente, verificar qual o tipo de IU 

provável, e ainda, autoanalisar o impacto que a IU tem no seu quotidiano.  

Como é um tema de difícil abordagem, foi uma estratégia que utilizei para o doente se 

aperceber da problemática sem ter que o expor a outra pessoa. 

Para além destes tópicos, o flyer ainda continha condutas a adotar e exercícios de Kegel, de 

fácil realização e adequados a várias idades. 

No final constam estatísticas de eficácia no tratamento, de modo a incentivar a procura 

médica. 
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3.4- Resultados e Conclusão  

Quando selecionei o tema, já sabia que a abertura dos utentes para este tópico não iria ser 

fácil. Apesar de na FSP a população alvo existir em grande quantidade e dos flyers terem sido 

colocados em locais de fácil acesso, de forma a poderem ser lidos e retirados com maior 

privacidade, notei bastante relutância por parte das pessoas. Em várias situações vi os utentes 

a lerem discretamente os tópicos, mas quando sugeria que o levassem consigo para uma leitura 

mais atenta, diziam: “Isto não é para mim. Eu não tenho disso.” ou ainda, “O que eu tenho são 

umas pinguinhas pequeninas, não é incontinência”. Mesmo tentando esclarecer estes dogmas, 

incorretos e constantes, não havia abertura para o fazer. A maior parte optava por retirar o flyer 

quando eu me ausentava para procurar a medicação a dispensar. Um exemplo foi de uma utente 

que, depois de negar a minha proposta para levar o flyer consigo, aproveitou a minha demora 

para o colocar dentro da bolsa. Contrariamente a outros temas, nunca recebi qualquer tipo de 

questão, de forma voluntária, acerca desta temática. 

Apesar de tudo, a quantidade de flyers existentes nos diversos locais diminuiu o que indica, 

que mesmo de forma discreta, os utentes foram demonstrando interesse pelo tópico. Os 

resultados não são concretos, uma vez que eu não tive acesso às ações dos utentes após leitura 

do flyer. No entanto, esta realidade está de acordo com o panorama demonstrado ao longo da 

introdução teórica, o que reafirma o papel do profissional de saúde na desmistificação do tema 

e na luta para contrariar as estatísticas atuais.  
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Conclusão 

 

A nível profissional, estou agora mais certa sobre o trabalho e o impacto do farmacêutico 

nesta área do saber. É de notar a importância que o farmacêutico, como profissional de saúde, 

tem na população em geral. No respeito que a maioria dos utentes têm pela nossa profissão e, 

sobretudo, no reconhecimento da nossa ajuda e no valor que dão ao nosso trabalho a cada dia.  

A nível pessoal, findos os quatro meses de estágio, não há dúvida que cresci. Cresci a nível 

de conhecimento, sem dúvida, quer com a equipa integrante da FSP que me elucidava todas as 

dúvidas e me desafiava a querer saber sempre mais, mas também, com o meu trabalho. A 

oportunidade da realização dos projetos, nomeadamente sobre incontinência urinária e 

pediculose, permitiu-me não só aprofundar os conhecimentos obtidos durante o MICF, mas 

também aumentar o saber para um melhor aconselhamento no futuro. 

 Cresci a nível de superação, pois cada dia e cada situação específica, com as quais me 

deparei, foram encarados como desafios, e como tal, um ponto a resolver e nunca desistir.  

Cresci na área das competências pessoais, pelo trabalho em equipa com diferentes 

personalidades, mas também com as diferentes abordagens que tive que adotar perante a 

diversidade de utentes da FSP.  

Após estes quatro meses, sinto-me realizada com a minha prestação durante o estágio e 

acredito, que de alguma forma, contribuí para a melhoria da qualidade de vida de alguém.  
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Anexo I – Formações assistidas durante o estágio 

 

Dia Horas Formador Local Marca 
22 de maio 4h Pierre Fabre Instalações da 

Pierre Fabre  
Klorane® 

29 de maio 7h Pierre Fabre Instalações da 
Pierre Fabre 

Avéne®  

junho  
4h 

 
Alliance 

Healthcare 

 
ANF 

Mölnlycke 
Healthcare® - 
Tratamento de 

Feridas  

12 de junho 8h  Pierre Fabre Instalações da 
Pierre Fabre 

Rene Furterer® 

13 de junho 3h  Pierre Fabre Instalações da 
Pierre Fabre 

Aderma® 

21 de setembro 4h Grupo Holon Hotel Ipanema Dor Crónica 

17 de outubro  3h Laboratórios 
Bailleul  

Hotel Mercure Biorga 

 

 

Anexo II - Ciclo de vida de Pediculus humanus capitis (Adaptado de CDC: 

Head lice biology. Acessível em: https://www.cdc.gov/parasites/lice/head/biology.html 

[Acedido a 3 de outubro de 2018]) 
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Anexo III – Projeto 1: Local da apresentação 
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Anexo IV – Projeto 1: Apresentação power point para os alunos da 

primária 
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Anexo V - Projeto 1: Apresentação power point para os alunos do 5º e 6º 

anos  
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Anexo VI – Projeto 1: Questionário de averiguação de conhecimentos 

para a primária  
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Anexo VII – Projeto 1: Questionário de averiguação de conhecimentos 

para os 5º e 6º anos  
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Anexo VIII – Projeto 1: Panfleto para entrega aos pais  
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Anexo IX – Inervação do Trato Urinário Inferior (Adaptado de Aminoff M, Boller 

F, Swaab D, (2015). Handbook of clinical neurology. 3rd ed.Elsevier B.V, London) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X – Distribuição dos flyers na FSP 
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Anexo XI – Projeto 2: Flyer sobre incontinência urinária  
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Resumo 

  

O presente relatório traduz a nossa experiência de estágio curricular no Centro 

Hospitalar do Porto, o qual decorreu nos meses de julho e agosto de 2018 sob supervisão da 

Dr.ª Teresa Almeida. Encontram-se descritas as principais atividades desenvolvidas e os 

conhecimentos adquiridos ao longo da passagem por cada um dos setores dos Serviços 

Farmacêuticos. 

Cada capítulo é dedicado a uma unidade do Serviço, onde são aprofundadas diferentes 

capacidades e o papel que o farmacêutico hospitalar desempenha num ambiente onde se 

ambiciona uma melhoria contínua na qualidade dos cuidados de saúde prestados. 
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1. Introdução  

O estágio curricular proporcionou-nos o contacto com a realidade da farmácia hospitalar, o 

que nos permitiu pôr em prática alguns dos conhecimentos que obtivemos ao longo do curso e 

conhecer melhor esta área tão importante para a promoção da saúde da comunidade. Os 

serviços farmacêuticos hospitalares têm como missão assegurar a qualidade, segurança e 

eficácia dos medicamentos, garantindo que a cada doente chega a terapêutica necessária, na 

dose, quantidade e tempo certo e promover ações de investigação que no futuro poderão levar 

à introdução de novas terapêuticas [1]. 

1.1. Centro Hospitalar do Porto 

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) foi criado baseado no Decreto-Lei n.º 326/2007, de 28 

de setembro, que levou à fusão do Hospital Geral de Santo António com o Hospital Central 

Especializado de Crianças Maria Pia e a Maternidade Júlio Dinis, sendo que estas duas últimas 

unidades foram reunidas num único edifício formando o Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN) 

[2]. Mais tarde, em 2011, houve uma nova alteração com a integração do Hospital Joaquim 

Urbano no CHP [3]. Este centro hospitalar constitui assim uma Entidade Pública Empresarial 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.  

Tem como missão a prestação de cuidados de saúde humanizados e personalizados, 

promovendo a articulação com outras instituições de saúde e privilegiando a valorização do 

ensino, a investigação e o desenvolvimento científico na área da saúde [4]. Tudo isto faz com 

que o CHP seja um centro de referência a nível nacional. 

1.2. Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) são uma área integrante do hospital, responsável por todo 

o circuito do medicamento desde a sua receção, armazenamento e distribuição até à 

responsabilidade e consciencialização para o uso correto do mesmo, assegurando a segurança 

e eficácia da terapêutica. Têm também a seu cargo uma participação ativa na evolução da 

investigação clínica, com intervenção direta na área dos ensaios clínicos e no ensino, com a 

integração e instrução de futuros profissionais de saúde na área do medicamento. 

Os SF, sob direção-técnica da Dr.ª Patrocínia Rocha, estão localizados no piso 0 do Edifício 

Neoclássico do CHP, com exceção da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) e os armazéns 

de injetáveis de grandes volumes, que se situam no Edifício Dr. Luís de Carvalho. Neste 

momento, conta com uma subdivisão em 6 unidades de serviço: UFO, Armazém de Produtos 

Farmacêuticos (APF), Farmacotecnia, Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA), Distribuição 

Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) e Ensaios Clínicos (EC), cada uma delas com 

diretrizes e Instruções de Trabalho (IT) próprias e delineadas. 

Contam com um quadro de recursos humanos que perfazem no total 23 

Farmacêuticos/Técnicos Superiores de Saúde, 27 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 

16 Assistentes Operacionais (AOP) e 3 Assistentes Técnicos.   
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O método de trabalho é orientado de modo a que os profissionais estejam incluídos num 

horário mensal com rotação pelas diversas unidades constituintes dos SF, sendo cada uma 

supervisionada por um farmacêutico responsável. 

A excelência do trabalho desenvolvido pelos SF é garantida através do Sistema da Gestão 

da Qualidade pela ISO 9001:2015 em vigor. 

Em apoio, e para facilitar todo o processo do circuito do medicamento, os SF do CHP 

dispõem de um sistema informático denominado “Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia” 

(GHAF) que permite a centralização de toda a informação e a comunicação entre as diferentes 

unidades farmacêuticas, serviços do hospital e profissionais de saúde no que concerne ao 

medicamento. Esta plataforma funciona, assim, como apoio à validação de prescrições, dispensa 

de medicamentos e produtos farmacêuticos, preparação de manipulados estéreis, não estéreis 

e citotóxicos e gestão de stocks (débitos, transferências, empréstimos e compras, inventários, 

etc). 

Para além do mencionado, o farmacêutico tem ainda um importante e ativo papel como 

integrante nas várias comissões multidisciplinares existentes no CHP que visam o uso racional 

do medicamento e asseguram a escolha da melhor terapêutica com vista final o doente e o seu 

bem-estar. Na Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), integram-se quatro farmacêuticos 

que têm como principal foco a seleção de medicamentos a disponibilizar no CHP, sempre com 

base no permitido pelo Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), bem como 

implementar e monitorizar os critérios de utilização de cada um deles [5, 6]; a Comissão de 

Controlo e Infeção Hospitalar, conta com um farmacêutico na deteção, controlo e prevenção das 

infeções nos estabelecimentos de saúde, promovendo ações nesse sentido [6, 7]; a Comissão 

de Ética para a Saúde tem na sua constituição um farmacêutico que, com base na reflexão sobre 

temas que envolvam questões deontológicas, assegura o cumprimento de padrões de ética no 

exercício da prática médica garantindo a proteção humana [6, 8]. 

1.3. Organização do estágio 

O nosso estágio decorreu nos meses de julho e agosto, correspondendo cada semana a 

um objetivo de aprendizagem diferente. 

A primeira semana serviu como base para o decorrer do estágio, uma vez que foi realizada 

uma apresentação dos diferentes serviços, na pessoa do farmacêutico responsável de cada 

unidade, com os quais iríamos contactar nas semanas seguintes. De seguida, fomos divididos 

em grupos de dois elementos e distribuídos pelas várias unidades de serviço (anexo I). A 

segunda-feira de cada semana era dedicada à leitura das matrizes de processo e ITs, com o 

objetivo de conhecer e perceber as normas inerentes ao setor com o qual iríamos contactar 

nessa semana. Nos dias seguintes, procedemos à observação e das atividades desenvolvidas e 

à participação em algumas delas, sempre com supervisão. Desta forma, tivemos oportunidade 

de entender o funcionamento de cada um dos setores e de contactar com diferentes equipas de 

trabalho, compreendendo melhor a dinâmica inerente aos SF do CHP. 
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2. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF é o armazém central do CHP e é o local onde ocorre a primeira etapa do Circuito do 

Medicamento (CdM). Neste armazém dão-se os processos de aquisição, receção, 

armazenamento, conservação, controlo de stocks e de prazos de validade (PV) de 

medicamentos e outros Produtos Farmacêuticos (PFs), posterior distribuição aos vários serviços 

e a transferência para os outros armazéns [9]. O APF tem como principal missão garantir a 

aquisição e disponibilização, ao menor custo possível, de medicamentos e PFs em quantidade 

e qualidade no prazo estabelecido pelos SF [10]. 

2.1. Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A aquisição de medicamentos e PFs é feita através da emissão de uma lista comum que é 

elaborada pelo farmacêutico responsável e posteriormente partilhada com o Serviço de 

Aprovisionamento onde é emitida a nota de encomenda (Anexo II). Apenas podem ser 

encomendados medicamentos e PFs cujo uso esteja autorizado na instituição, tendo por base o 

FHNM e as adendas elaboradas pela CFT [10]. A maioria das encomendas são feitas aos 

fornecedores, no entanto, em casos esporádicos, quando há rutura de stock ou necessidade de 

aquisição de um manipulado, a encomenda é feita à Farmácia Lemos [11]. Adicionalmente, em 

situações urgentes e em casos de rutura de stock, pode solicitar-se o pedido de empréstimo do 

medicamento ou PF em questão a outros hospitais [12]. 

O pedido de compra de medicamentos e/ou PFs é feito quando se atinge o ponto de 

encomenda indicado no Kanban (Anexo III). O Kanban é um cartão que tem a identificação do 

medicamento ou PF, o respetivo código de barras interno, a quantidade a encomendar e a 

respetiva localização [13]. Os Kanbans possuem ainda cores diferentes consoante o tipo de 

produto que representam ou a sua localização, o que facilita o processo logístico [14]. Este 

sistema facilita ainda o processo de reposição de stocks, indicando a necessidade de efetuar um 

pedido ao fornecedor, o que ocorre quando o Kanban é retirado e colocado no local “produtos a 

encomendar”. Os códigos dos produtos e respetivas quantidades a encomendar são inseridas 

na lista comum e o Kanban é depois colocado na caixa “produtos encomendados”. 

2.2. Receção e conferência de encomendas 

A receção de encomendas é feita em duas etapas, a primeira consiste na verificação do 

destinatário da encomenda, a integridade das embalagens, o destino interno do produto (APF ou 

outro armazém) e comparação da quantidade de volumes recebidos com a que está descrita na 

guia de transporte ou fatura. Todo este processo é efetuado pelo TDT ou AOP. Na segunda 

etapa, a encomenda é validada apenas pelo TDT, que verifica se o produto e o número de 

unidades entregues correspondem aos faturados, assim como o lote e PV. Nesta segunda etapa 

deverá ser prioritária a verificação dos medicamentos de frio. No final, o respetivo Kanban é 

colocado junto do produto, que será posteriormente arrumado. 

Relativamente aos medicamentos hemoderivados é necessário verificar ainda a presença 

do Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL), que deve ser digitalizado e arquivado 

informaticamente. Já as matérias-primas devem vir devidamente acompanhadas do respetivo 
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Boletim de Análise que comprova a qualidade do lote, sendo posteriormente enviado para o setor 

de produção, que avalia a conformidade do mesmo.  

Por fim, as guias de remessa, faturas e notas de encomenda são enviadas para o Serviço 

de Aprovisionamento, que dá entrada dos produtos no GHAF. 

2.3. Armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos 

O armazém encontra-se dividido em várias áreas (Anexos IV - VII). A maioria dos 

medicamentos encontram-se organizados por ordem alfabética segundo a sua Denominação 

Comum Internacional (DCI). É possível encontrar uma área destinada apenas ao material de 

penso e outra destinada a pomadas oftálmicas, colírios, gotas nasais e auriculares, produtos de 

contraste radiológico e antídotos. Existe ainda uma zona destacada para a nutrição entérica e 

anti-retrovíricos, outra com produtos exclusivos do ambulatório e, por fim, uma zona de grandes 

volumes estrategicamente localizada junto à área de receção de encomendas. Os desinfetantes 

e antisséticos são armazenados em sala própria devido às suas características inflamáveis. 

Existem produtos que carecem de condições especiais de armazenamento, como é o caso dos 

medicamentos termolábeis, que têm de ser armazenados no frigorífico, e dos estupefacientes, 

que, por segurança, são arrumados numa sala fechada com acesso restrito a farmacêuticos. 

Após a receção, todos os medicamentos e PFs são arrumados nos respetivos locais, com a 

exceção dos medicamentos citotóxicos, que são enviados diretamente para a UFO. 

O armazenamento respeita a metodologia First Expired, First Out (FEFO), não esquecendo 

as características do produto, a preservação da sua qualidade e a conservação em condições 

de temperatura e humidade adequadas [10]. Estes parâmetros são constantemente controlados, 

sendo emitidos alertas quando algum sofre um desvio aos limites estabelecidos. 

2.4. Gestão de stocks 

Uma eficiente gestão de stocks é deveras importante, dado o elevado valor que os 

medicamentos e PFs representam para o orçamento hospitalar. O controlo dos PVs é uma 

medida que permite melhorar a gestão de stocks. Assim, na última semana de cada mês, é 

emitida uma lista com os produtos cujo PV termina dentro de 3 meses, com o intuito de fazer 

uma triagem e sinalização dos mesmos. Aqueles que têm PV expirado são devolvidos ao 

fornecedor, se aceites, ou incinerados por uma entidade própria [10]. 

Outras medidas envolvidas na gestão de stock são: reposição por Hospital Logistic System 

(HLS), que consiste na troca de caixas (SUC) vazias por caixas cheias, a reposição de stocks 

nivelados em que a reposição é feita no próprio local após contagem das unidades consumidas 

e a reposição por Kanban [15].  

O GHAF é útil no controlo de stocks. No entanto, é também necessária a elaboração de 

inventários, que permitam confirmar se o stock informático corresponde ao físico, prevenindo 

tanto ruturas como excessos do mesmo [16]. 

2.5. Balanço final da passagem pelo APF 

Durante a semana que estivemos no armazém surgiu a oportunidade de assistir à colocação 

de pedidos na lista comum. para posterior aquisição, e à receção e verificação de encomendas. 
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Presenciamos ainda o processo de distribuição de alguns hemoderivados e epoetinas, que é 

uma atividade desenvolvida exclusivamente pelo farmacêutico. 

3. Distribuição 

Este serviço apresenta um papel fulcral nos serviços farmacêuticos hospitalares pois permite 

a distribuição de medicamentos e PFs, garantindo o cumprimento da prescrição, racionalização 

da distribuição e correta administração dos medicamentos, englobando ainda programas que 

visam a monitorização da terapêutica e a diminuição dos custos [1]. No CHP, este serviço está 

presente na UFA, DIDDU e Distribuição Clássica, tendo sempre em atenção a intervenção 

farmacêutica. 

3.1. Unidade de Farmácia de Ambulatório 

A UFA pretende assegurar a distribuição de PFs aos utentes de ambulatório nas 

quantidades, qualidade e prazos exigidos, preservando as suas características [17]. Assim, 

segundo Diplomas aprovados, esta unidade permite o fornecimento de PFs de elevado risco, ou 

elevado custo, aos utentes, incluindo aqueles que receberam alta precoce [18]. Ao mesmo 

tempo, esta unidade irá monitorizar Problemas Relacionados com o Medicamento (PRM) ou 

Resultados Negativos associados à Medicação (RNM), permitindo melhorar a adesão à 

terapêutica durante o tratamento e os resultados do mesmo [1].  

3.1.1. Disposição da Unidade de Farmácia de Ambulatório 

O horário de funcionamento da UFA é de Segunda a Sexta das 9h00h às 17h00, e a mesma 

é constituída por uma zona de espera e uma zona de atendimento ao balcão. A zona de espera 

para os utentes apresenta um sistema de senhas informático, que permite a otimização dos 

atendimentos. A zona de atendimento ao balcão é constituída por três balcões (Anexo VIII), e 

um quarto que é utilizado em casos de maior afluência ou que necessitem de maior privacidade. 

Os medicamentos são organizados em gavetas de acordo com a patologia e, dentro da mesma 

patologia, pela ordem alfabética segundo a sua DCI (Anexo IX). Existem ainda 3 frigoríficos para 

medicamentos sensíveis à temperatura (Anexo X), estantes à parte para armazenamento tanto 

da nutrição como de anti-infecciosos, e um armário destinado ao arquivo de documentos, como 

deliberações e autorizações caso a caso. A reposição dos PFs é feita segundo sistema de 

Kanbans [19]. 

3.1.2. Validação e monitorização da Prescrição Médica  

Na validação e monitorização da Prescrição Médica verifica-se se a mesma reúne as 

condições necessárias à sua dispensa, segundo os diplomas legais e as autorizações da Direção 

Clínica, do Conselho de Administração, da CFT e da Comissão de Ética para a Saúde. Assim, 

uma prescrição, para ser válida, tem de apresentar os seguintes critérios: prescrição eletrónica 

elaborada segundo as normas estabelecidas; modelo apropriado de prescrição médica para a 

UFA; dados de identificação do utente; designação do medicamento pela DCI; forma 

farmacêutica, dose, frequência e via de administração; identificação da especialidade médica 

emissora da prescrição; indicação da próxima consulta; identificação e assinatura do prescritor 

e identificação do diploma legal a que obedece a prescrição médica [20].  
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 Atualmente, apenas prescrições referentes a Gastroenterologia e Nutrição e Medicamentos 

Hemoderivados são as exceções às prescrições eletrónicas, sendo efetuadas em papel (Anexo 

XI). Mas, de qualquer maneira, têm de cumprir certos requisitos para se considerarem válidas, 

como identificação do prescritor e número de certificação de registo na Direção-Geral da Saúde 

[21].  

Caso uma prescrição não esteja conforme a política do hospital, o medicamento não será 

dispensado, até regularização da situação. 

3.1.3. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos ocorre quando a mesma está autorizada por diplomas legais, 

com ou sem restrições impostas pelo CHP. No entanto, há ainda casos em que a dispensa é 

permitida, mesmo não estando presente em diplomas legais, como acontece quando a dispensa 

é autorizada por deliberações específicas autorizadas pelo Conselho de Administração do CHP, 

quando ocorre alta precoce consentida pela Direção Clínica ou quando se dá a autorização “caso 

a caso”, após deliberação pela CFT. Por fim, no caso dos medicamentos hemoderivados, estes 

só podem ser dispensados após o devido registo de lotes e respetivo CAUL [22]. 

Geralmente, a dispensa do medicamento é feita de modo a evitar que o utente tenha de se 

dirigir à farmácia antes da data da próxima consulta. No entanto, os critérios que realmente 

definem a quantidade de medicação a dispensar são os seguintes: localização geográfica, 

montante total e situação clínica. Contudo, número de dias de tratamento, embalagens e stocks 

disponíveis também interferem nesta decisão. Caso nem toda a medicação seja dispensada até 

à consulta seguinte, o farmacêutico emite um documento que comprova esta situação, que o 

utente tem de apresentar na próxima visita à farmácia. 

Sempre que um utente inicia medicação nova, informações como a administração, 

conservação e possíveis efeitos secundários são cedidas via verbal e com a cedência de um 

panfleto informativo, para evitar complicações terapêuticas e promover a adesão e eficácia do 

tratamento. Por vezes, o farmacêutico dispensa, ainda, acessórios necessários à administração, 

como seringas ou contentores de risco biológico, e ao correto transporte e preservação dos 

medicamentos de frio, como as bolsas térmicas que apenas podem ser fornecidas uma vez ao 

mesmo utente [21,23, 24, 25].  

Os medicamentos destinados a utentes externos ao hospital só são dispensados quando 

previstos por despacho legal, e todos os requisitos específicos pré-definidos se verifiquem. Tal é 

o caso de utentes com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite 

idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas [26]. 

Estando a prescrição devidamente preenchida, a medicação é dispensada ao utente, ou a 

quem o mesmo nomear no termo de responsabilidade (Anexo XII).  

3.1.4. Venda de medicamentos  

A medicação apenas pode ser vendida nos serviços farmacêuticos hospitalares caso os 

serviços de urgência requeiram obtenção imediata do medicamento, ou caso se dê uma 

descontinuidade na distribuição e fornecimento dos stocks das farmácias comunitárias. Tal tem 
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de ser comprovado pelo carimbo de, pelo menos, 3 farmácias comunitárias diferentes, segundo 

a legislação [1, 27, 28]. 

3.1.5. Devolução de medicamentos  

Quando certos medicamentos dispensados na UFA deixam de ser utilizados e são 

devolvidos à mesma, são colocados num local próprio denominado “Devolução de 

Medicamentos”. De seguida, tem de ser efetuado o registo do dia em que foram devolvidos, 

quem os recebeu, e, se possível, o número de processo do utente. No entanto, nem toda a 

medicação devolvida é aceite e é necessário seguir determinados procedimentos, como a 

verificação da integridade física das embalagens primária e secundária, o prazo de validade, se 

os medicamentos unidose estão devidamente identificados com DCI, lote e validade, e se as 

condições de acondicionamento foram respeitadas ou não (por exemplo, medicamentos de frio 

são rejeitados, pois não há como confirmar a sua correta conservação). A medicação que for 

rejeitada é colocada num contentor vermelho, sendo eliminada de acordo com o procedimento 

de eliminação de resíduos hospitalares (grupo IV). Por fim, medicação que apresente todos os 

critérios de conformidade, mas que não pode ser reutilizada pelos SF, pode ser doada a 

instituições como “Médicos do Mundo” [29]. 

3.1.6. Balanço final da passagem pela UFA 

Todos nós começamos a semana nesta unidade analisando os produtos devolvidos, o que 

permitiu ter uma ideia dos medicamentos dispensados na mesma. Ajudamos na reposição de 

stocks, que permitiu verificar onde os diferentes medicamentos estavam e como se encontravam 

organizados. Por fim, tivemos oportunidade de participar na validação e dispensa de medicação, 

tendo contactado com prescrições eletrónicas e em papel (nos casos da Nutrição), regras de 

prescrição e a legislação que regulamenta a Farmácia. Foi-nos permitido ainda participar numa 

reunião da CFT sobre doenças raras e autoimunes, para deliberar a autorização de dispensa de 

medicação “caso a caso”. 

3.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A DIDDU é um serviço responsável por assegurar a distribuição de medicamentos e PFs aos 

utentes, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, garantindo a preservação das 

características dos mesmos durante o processo de distribuição. Este serviço dedica-se a utentes 

em regime de internamento, sendo a medicação enviada diariamente para as 24h seguintes, 

exceto no sábado, em que a medicação enviada é para 2 dias (sábado e domingo). Neste serviço 

é promovida uma maior atenção à terapêutica de cada paciente, às possíveis interações 

medicamentosas e à segurança [30]. 

3.2.1. Validação e monitorização da Prescrição Médica  

Neste serviço é esperado dos farmacêuticos que, ao interpretar e validar a prescrição, 

tenham em conta a otimização da farmacoterapia e o uso racional dos medicamentos, 

aumentando a efetividade e diminuindo os RNM e os custos envolvidos. 

Na DIDDU, a maior parte das prescrições são eletrónicas, no CdM, o que inclui medicação 

em geral, anti-infecciosos e nutrição artificial. No caso dos hemoderivados, material de penso 

(Anexo XIII) e antídotos, estes têm de ser prescritos via impresso próprio. Existe ainda um “Portal 
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Interno” que permite uma comunicação mais próxima entre farmacêutico e enfermeiro, e que 

estes últimos usam para fazer a requisição de medicação não planeada ou não enviada. O 

farmacêutico dá prioridade às prescrições urgentes, salientadas no sistema informático com cor 

vermelha. As restantes prescrições são validadas ao longo do dia. 

Para uma prescrição ser válida terá de corresponder aos seguintes critérios: identificação do 

doente e do prescritor, designação do medicamento pela DCI e respetiva forma farmacêutica, 

dose, frequência, via de administração e duração do tratamento, data e hora da prescrição. Se a 

prescrição contiver todos estes dados, é validada tendo em conta o FHNM, Adenda e 

Deliberações da CFT. O FHNM é constituído por Políticas de Utilização de Medicamentos (PUM) 

que permitem uniformizar e otimizar a terapêutica em termos de segurança e eficácia. No 

entanto, apesar da uniformização da terapêutica, é sempre necessário prestar atenção às 

características do doente e do medicamento.  

Certos serviços apresentam já um stock de medicamentos e, nesse caso, apesar de existir 

prescrição, a terapêutica não é enviada. Tal permite um melhor controlo do stock dos diferentes 

armazéns, levando a menores custos com desperdícios. Assim, para o Serviço de Cuidados 

Intensivos, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente e Unidade de Cuidados Intermédios da 

Urgência, apesar da prescrição ser igualmente avaliada na globalidade, apenas são enviados 

medicamentos anti-infecciosos, imuno-moduladores, nutrição artificial, material de penso, e 

outros medicamentos que não estejam presentes no stock do Serviço. Por outro lado, as 

insulinas nunca são validadas pelo serviço da DIDDU, pois sofrem diversas modificações na 

posologia e têm de estar presentes nos stocks de todos os serviços sendo, portanto, controladas 

localmente [31, 32,33]. 

Por fim, o farmacêutico pode, de facto, intervir na prescrição médica, através do 

preenchimento de “Observações da Farmácia” no CdM, às quais depois os médicos têm de 

responder, concordando ou não com a intervenção. 

3.2.2. Dispensa de medicamentos  

Após a validação, são criadas listas de medicação e impressas as etiquetas identificativas 

dos pacientes. As listas de preparação são emitidas seguindo a ordem e horário pré-definidos. 

O TDT organiza a medicação em unidose, segundo as listas de preparação da medicação 

emitidas pelo Farmacêutico, registando a data, hora e nome. Em cada cassete está identificado 

o serviço, nº da cama, nome do doente e respetivo número do processo. A preparação da 

medicação para esta cassete pode ser manual ou semiautomática, pelo Pharmapick (Anexo 

XIV), que permite uma diminuição tanto dos erros como do tempo necessário à realização da 

tarefa e do desperdício, devido ao maior controlo do stock. Caso a preparação seja manual, 

recorre-se à torre (Anexo XV) e às células de aviamento (Anexo XVI), o que corresponde ao 

stock avançado de menor e maior consumo, respetivamente. 

Entre o aviamento e a entrega da medicação ainda se verifica a existência de alterações na 

farmacoterapia, nos diferentes serviços. Devido a este intervalo, os medicamentos de frio apenas 

são aviados imediatamente antes da saída das cassetes (Anexo XVII), em mala térmica. Logo 
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que estas fiquem prontas, são fechadas à chave de modo a garantir a segurança até ao Serviço, 

e são transportadas, em conjunto com as SUC (Anexo XVIII), pelos AOP. 

Neste momento, o TDT também pode ter uma intervenção ativa na terapêutica 

farmacológica, através do registo de um impresso de “Intervenções Técnicas” que depois o 

farmacêutico avalia e comunica ao técnico a decisão [33, 34]. 

3.2.3. Validação de medicamentos especiais 

- Hemoderivados 

Relativamente aos hemoderivados, estes são dispensados, ao abrigo do Despacho 

Conjunto nº1051/2000, de 14 de setembro, dos Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde, pelo 

próprio Farmacêutico responsável. Neste caso, a prescrição é feita via impresso da Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda (INCM) (Anexo XIX) e tem de estar devidamente preenchida e 

acompanhada de autocolantes para identificação individual da medicação. Caso a prescrição 

não esteja devidamente preenchida, a medicação não é dispensada e o documento é devolvido. 

É conveniente referir que após a dispensa, é necessário identificar o lote, PV e CAUL, permitindo 

a sua rastreabilidade e realização do respetivo débito. 

Cada requisição possui duas vias, sendo uma delas armazenada nos serviços 

farmacêuticos durante 50 anos para o caso de, por algum motivo futuro, ser necessário contactar 

com o doente ao qual o medicamento foi administrado. 

- Estupefacientes 

O aviamento dos estupefacientes é também da responsabilidade do farmacêutico e está 

regulado pelo Decreto Lei nº15/93, de 22 de setembro. Neste caso também existe um modelo 

específico, da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (Anexo XX), que tem de ser devidamente 

preenchido, incluindo a identificação do centro de custo que requisita e respetivo carimbo. Tal 

como os hemoderivados, se a prescrição não for corretamente preenchida, a medicação não é 

dispensada e a documentação é devolvida ao serviço clínico que requisitou. Aquando da entrega 

é cedido um impresso próprio que o Farmacêutico assina e devolve ao serviço, prosseguindo 

depois ao débito da medicação [30, 34]. 

3.2.4. Balanço final da passagem pela DIDDU 

Neste serviço foi possível contactar com os diferentes formatos de prescrição, desde papel 

(para estupefacientes, hemoderivados e material de penso) a eletrónica. Verificámos a validação 

das mesmas e auxiliamos na preparação da medicação pedida. Ainda foi possível presenciar 

situações em que ambos os farmacêuticos e os técnicos interviram. Por fim, foi-nos permitido ver 

como os pedidos de autorização de medicação caso a caso realizados pela CFT são submetidos 

ao Infarmed. 

3.3. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica consiste no fornecimento de medicamentos e PFs em quantidades 

previamente estabelecidas, a determinados serviços, após um pedido em formato eletrónico ou 

manual. Esta distribuição é feita para farmácias satélite (CMIN e HJU), UFO, UFA, serviços 

clínicos, blocos, consultas e viatura médica de emergência e reanimação, estando dividida em 

três circuitos A, B e C [15]. Engloba a reposição por HLS, a reposição por Kanban e a reposição 
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do Pyxis Medstation®. Este último é um sistema semiautomático de dispensa de medicamentos 

que está localizado na Unidade de Cuidados Intensivos e no Bloco Central, agilizando o acesso 

à medicação [35].  

3.3.1. A nossa experiência na Distribuição Clássica 

Auxiliámos na distribuição clássica de alguns serviços e participámos na reposição dos seus 

stocks, quer pelo sistema de Kanban quer pelo sistema Pyxis Medstation®.  

3.4. Cuidados Farmacêuticos  

Este serviço pretende aumentar a influência do farmacêutico na farmacoterapia, pois permite 

a intervenção ativa de modo a tornar a terapia mais segura e efetiva. Existem dois programas de 

monitorização da prescrição de medicamentos que pretendem aumentar a eficácia e segurança 

e diminuir os custos: o programa de conversão de terapêutica IV para oral e o programa de 

monitorização de parâmetros analíticos e de ajuste de dose. Estes programas exigem a 

elaboração de protocolos com fundamento, objetivos e metodologia da monitorização, com 

posterior divulgação dos resultados. 

Este serviço exige ainda a tentativa de identificação de PRM, de forma sistemática, pela 

resposta a 4 critérios: a necessidade do medicamento, a adequação do medicamento, a 

adequação da posologia e as condições de administração do medicamento. Assim, se na 

prescrição algum dos critérios for negativo, está identificado um PRM e a dispensa do 

medicamento pode ser suspensa até resolução do problema. O farmacêutico encarregue deverá 

depois analisar todos os PRM identificados de modo a evitar RNM [36]. 

4. Farmacotecnia 

Por vezes, por parte da indústria, existem lacunas terapêuticas para dosagens de 

determinadas substâncias ativas ou para certas formas farmacêuticas, sendo esta uma situação 

muito frequente na pediatria e geriatria. Noutras ocasiões, devido às normas de conservação e 

preservação dos medicamentos, estes têm de ser preparados numa altura próxima à sua 

administração no utente. Existem ainda situações em que a preparação de uma determinada 

formulação é economicamente mais rentável que a sua compra numa grande quantidade. Assim, 

os SF do CHP dispõem de um serviço que se destina à preparação de formulações não-estéreis 

e estéreis (onde se incluem as bolsas de alimentação parentérica e citotóxicos), estando estas 

unidades distribuídas em três espaços diferentes. 

4.1. Preparação de Não-Estéreis e Fracionamento 

O horário de funcionamento desta unidade é das 8h30 às 16h. A sala de preparação é 

composta por um balcão central, onde normalmente são feitas as preparações, uma hotte, 

armários onde são armazenadas as matérias primas e as embalagens primárias, onde serão 

acondicionados os produtos finais, tal como todo o material e equipamento de laboratório 

necessário a esta atividade (Anexos XXI - XXII).  

4.1.1. Gestão de pedidos e da Unidade 

No início da manhã e por volta das 12h, o farmacêutico ou TDT responsável verifica a 

existência de pedidos feitos pelo GHAF ou através de Kanbans para a reposição de stocks da 

Distribuição ou APF. Já os pedidos de fracionamento devem ser feitos de véspera através de um 
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impresso específico ou Kanban. As requisições feitas fora deste horário devem ser 

acompanhadas de um telefonema para a Produção, sendo que as necessárias nas próximas 24h 

são satisfeitas até às 16h do dia útil seguinte [37]. Após a validação deste pedido, são impressos 

a Ordem de Preparação (OP) e os rótulos do manipulado (Anexos XXIII - XXIV). Nas OP são 

apresentadas informações como: substância(s) ativa(s), forma farmacêutica, dosagem, os 

materiais e equipamentos necessários, tais como as matérias primas, a metodologia de 

preparação, os ensaios de verificação, a forma de acondicionamento e os rótulos. Nestes últimos 

é referida a substância ativa, tal como a respetiva dosagem e forma farmacêutica, a data de 

preparação e validade do manipulado, o seu lote, elaborado conforme regras pré-estabelecidas, 

condições de conservação e utilização e via de administração. 

A preparação é executada pelo TDT. Este deve seguir um conjunto de regras no que toca à 

indumentária, nomeadamente o uso de bata, touca, máscara e luvas. Embora não seja 

necessário um ambiente assético, devem ser seguidas as condições de máxima higiene e 

limpeza durante a preparação [38]. Todas as medições efetuadas devem ser registadas na OP, 

aceitando-se uma tolerância de ±5% para cada um dos constituintes, não esquecendo a 

referência ao respetivo lote e a rubrica do operador [39]. 

No final da preparação, são efetuados os ensaios de verificação do produto final, incluídos 

na OP. Se este cumprir os parâmetros mencionados, é acondicionado na respetiva embalagem, 

procedendo-se depois à sua rotulagem. As OP são ainda assinadas pelo Farmacêutico 

supervisor e posteriormente arquivadas num dossier próprio durante três meses. É também dada 

baixa das matérias primas utilizadas tanto no GHAF como em documento próprio, e, 

informaticamente, altera-se o stock no armazém de destino. 

O Farmacêutico assume a responsabilidade de selecionar as matérias-primas mais 

adequadas e solicitar ao APF novas quantidades quando necessário. Os fornecedores das 

matérias-primas devem enviar um certificado de análise que será arquivado numa pasta 

apropriada [40]. O Farmacêutico é também o responsável pela conceção, verificação e validação 

de novas formulações, através de uma revisão bibliográfica e comparação com outros hospitais 

[41]. 

4.2. Preparação de estéreis 

As preparações estéreis, devido à sua estabilidade ou natureza da sua administração no 

utente, devem estar isentas de qualquer contaminação microbiológica, de maneira a preservar 

as suas características físico-químicas e evitar efeitos indesejáveis no doente. Para tal, é 

rigidamente seguido um conjunto de procedimentos quer a nível de materiais quer a nível  do 

pessoal para garantir toda a esterilidade do processo. Assim, nos SF do CHP são feitas três tipos 

de preparações que se podem incluir neste grupo, sendo estas: medicamentos estéreis 

propriamente ditos, bolsas de Nutrição Parentérica (NP) e citotóxicos (que serão abordados em 

4.3.). Procura-se sempre preparar e disponibilizar os produtos solicitados ao menor custo, e nas 

características e prazos acordados com o utente, garantindo sempre o cumprimento da 

regulamentação atual e das Boas Práticas de Fabrico [42]. 
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4.2.1. Condições de assepsia 

De modo a garantir a total assepsia na sala branca, tem de se obedecer a um conjunto de 

normas no equipamento do pessoal. Passando pela zona negra, e pela zona cinzenta, o 

fardamento é feito de maneira sequencial, colocando o protetor de calçado, touca, máscara, bata 

cirúrgica impermeável e luvas cirúrgicas, com as mãos previamente lavadas e descontaminadas 

[43]. Terminado este processo, o indivíduo pode finalmente entrar na sala branca, uma zona de 

pressão positiva, equipada com dois filtros High Efficiency Particulate Arrestance (HEPA), de 

modo a evitar a contaminação das preparações por possíveis agentes patogénicos ou partículas 

presentes no ar. Nesta sala, existe ainda uma Câmara de Fluxo Laminar Vertical (CFLv) (Anexo 

XXV), onde são manufaturadas as preparações e que, para além de proteger o produto de 

possíveis contaminantes exteriores, também protege o próprio utilizador, sendo uma 

característica importante principalmente na UFO. Por esta razão, apresenta uma vantagem face 

a uma Câmara de Fluxo Laminar Horizontal, que apenas protege o produto. Antes de qualquer 

material de auxílio na preparação ser colocado no interior da CFLv, este é devidamente 

desinfetado com pulverizações de álcool a 70º e descondicionado da embalagem no interior da 

CFLv. As próprias luvas do utilizador são também regularmente pulverizadas com álcool a 70º. 

No início e final de cada sessão de trabalho, o TDT tem a responsabilidade de limpar a CFLv 

com álcool a 70º, com compressas esterilizadas, seguindo uma técnica bem definida começando 

sempre junto do filtro. No final do dia, cabe ao AOP a limpeza de toda a sala branca, tal como o 

seu acesso. Semanalmente, usa-se hipoclorito de sódio 0,5% para a desinfeção do interior da 

CFLv, estando em contacto até ao dia seguinte, quando é removido com clorohexidina 4% e, de 

seguida, álcool a 70º. Para controlar o ambiente de esterilidade na sala branca, é retirada, por 

técnica assética, uma alíquota de cerca de 2mL da primeira bolsa de Nutrição Parentérica (NP) 

de cada sessão de trabalho e da última bolsa de cada dia. Esta é colocada num meio de cultura 

adequado que é, posteriormente, enviado para o Serviço de Microbiologia do CHP, para a sua 

avaliação microbiológica [44, 45, 46]. 

4.2.2. Bolsas de nutrição parentérica 

As prescrições e encomendas são feitas via informática até às 13h dos dias úteis. Após este 

horário, e durante o funcionamento da unidade de produção, os pedidos devem ser feitos 

mediante um contacto telefónico, sendo satisfeitos no próprio dia. Os pedidos efetuados fora do 

horário de funcionamento apenas serão satisfeitos no dia útil seguinte. Durante a validação de 

uma prescrição eletrónica de NP, tem-se em atenção os dados do doente, data e hora da 

emissão da mesma, volume prescrito, constituintes e respetivas quantidades da solução I 

(glucose nas suas três concentrações, aminoácidos, vitaminas hidrossolúveis e oligoelementos) 

e da solução II (lípidos e vitaminas lipossolúveis). Após a validação das prescrições pelo 

farmacêutico, são impressas automaticamente as OP (Anexo XXVI) pelo sistema informático, 

tais como os respetivos rótulos com um lote atribuído de acordo com as regras definidas, em 

triplicado para a solução I e em duplicado para a solução II [47, 48]. 

Na preparação é utilizada uma bomba de enchimento automático para facilitar a medição de 

grandes volumes dos macronutrientes que compõem a solução I, sendo diretamente injetados 
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na bolsa de NP através de um conjunto de conetores. Isto permite executar simultaneamente 

outras tarefas na CFLv, fazer medições exatas destes volumes e evitar a fadiga do utilizador, 

levando a uma maior eficiência no trabalho. De seguida, são adicionados os micronutrientes à 

bolsa, obrigatoriamente pela ordem com que estão listados na OP, de modo a evitar a 

precipitação do Ca2+ e PO4
2- e comprometer a qualidade da preparação. A solução II, lipídica, é 

acondicionada numa seringa opaca de 50mL, e, para volumes superiores, numa bolsa de 250mL. 

No final, é retirado o ar presente, são conferidas as características organolépticas da preparação 

e efetuado o seu controlo gravimétrico. É aceite um intervalo de ±5% face ao peso final 

expectável. Se as bolsas cumprirem este parâmetro, estas são rotuladas e protegidas da luz com 

papel de alumínio, se necessário. Ambas as preparações, bolsa e seringa, são acondicionadas 

na mesma embalagem secundária [49, 50, 51]. 

No final de todo o processo, as OP, assinadas pelo farmacêutico supervisor, são arquivadas 

cronologicamente numa pasta própria no gabinete da Produção, à semelhança das preparações 

não-estéreis. 

4.2.3. Medicamentos estéreis 

Relativamente a este tipo de medicamentos, é frequente a preparação de injetáveis e colírios 

através da sua concentração, diluição ou fracionamento, sempre em ambiente assético na CFLv. 

Aliás, todos os cuidados tomados durante a preparação de bolsas de NP são mantidos. O 

fracionamento é muito frequente, por exemplo, nos injetáveis intravítreos onde uma ampola pode 

servir para a preparação de várias seringas para posterior administração. Isto constitui uma 

técnica de gestão racional dos stocks e uma redução de custos e desperdício, garantindo-se 

assim a integridade e preservação das características físico-químicas da preparação. Após a 

produção, as embalagens são devidamente rotuladas com a identificação através de DCI, nome 

comercial, dose, data de validade, lote de origem e lote atribuído. 

4.3. Medicamentos citotóxicos 

No CHP, a preparação destes medicamentos é assegurada pela UFO, localizada no Edifício 

Dr. Luís de Carvalho, no serviço de Hematologia Clínica, não estando, portanto, localizada junto 

das restantes unidades dos SF. Esta localização permite uma comunicação mais eficiente entre 

todos os profissionais intervenientes do processo, uma vez que se encontra junto ao local onde 

são feitas as administrações dos Citotóxicos (CTX) aos doentes, trazendo vantagens para a 

dinâmica do serviço. 

Pretende-se a preparação e disponibilização de CTX e outros medicamentos ao menor 

custo, nas características e prazos acordados, sempre num ambiente de segurança para o 

pessoal envolvido [52]. A equipa da UFO é composta por dois farmacêuticos e dois TDT com 

funções bem definidas. 

4.3.1. Espaço físico da UFO e procedimentos 

Esta Unidade está dividida em quatro áreas, a zona negra, a zona cinza, a antecâmara e a 

zona branca. A zona negra corresponde à zona de armazenamento de medicamentos CTX ou 

adjuvantes de quimioterapia (como a dexametasona e antieméticos) e das suas soluções de 

diluição, estando distribuídos por ordem alfabética, segundo a DCI, ao longo de gavetas e 
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frigoríficos, conforme as suas especificações de conservação (Anexos XXVII - XXVIII). Junto ao 

posto dos farmacêuticos estão estrategicamente colocados dois armários com os medicamentos 

de maior rotatividade, tornando-se mais prática e rápida a sua procura (Anexo XXIX). O posto 

dos farmacêuticos é composto por dois computadores onde é feita toda a gestão do processo, 

ou seja, a receção e validação das prescrições médicas, emissão das OP e elaboração dos 

rótulos. É na sala cinzenta onde se procede o fardamento dos TDT, que irão manipular os CTX. 

Aqui, à semelhança da unidade de produção de medicamentos estéreis, após a lavagem e 

desinfeção das mãos, coloca-se a touca, a máscara, e por fim os protetores de sapatos na zona 

limite sinalizada. Na antecâmara veste-se uma bata de baixa permeabilidade, e após nova 

desinfeção das mãos, coloca-se o primeiro par de luvas de látex esterilizadas. Já na zona branca, 

calça-se o segundo par de luvas de alta proteção [53]. Esta última sala, onde ocorre a preparação 

de CTX, dispõe de uma CFLv e de dois filtros HEPA (Anexo XXX), e apresenta ainda pressão 

negativa, o que permite evitar a saída de partículas e consequente contaminação do exterior da 

sala. Possui também um transfer para a troca de materiais e produtos entre a zona negra e a 

zona branca (Anexo XXXI). A comunicação entre estas duas zonas é feita através de um 

intercomunicador. 

 Mais uma vez, é feita uma limpeza diária da CFLv, no início e final de cada sessão, e uma 

semanalmente nos mesmos moldes que a sala da unidade de preparação de estéreis. Todo o 

material utilizado na preparação, é acondicionado em local próprio de modo a ser posteriormente 

incinerado [54]. 

Em caso de acidente ou derramamento de CTX, deve evitar-se a contaminação do meio 

ambiente circundante e dos profissionais envolvidos, existindo, para estes casos, um kit de 

derramamento. Basicamente, trata-se de uma caixa hermética que contém o material necessário 

para controlar uma situação destas, nomeadamente compressas, toalhas, gorro, luvas, manual, 

entre outros. A equipa da UFO deve ter um conhecimento preciso do procedimento a ser tomado 

em caso de acidente com CTX que envolva o operador ou derramamento acidental, de modo a 

evitar constrangimentos pessoais, materiais ou económicos adicionais. De forma a prevenir parte 

destes acidentes, deve ser assegurado um transporte dos CTX seguro, vigilante e devidamente 

sinalizado, por pessoal formado [55, 56]. 

A gestão do armazém da UFO rege-se pelos princípios das restantes unidades dos SF. 

Assim, a gestão das encomendas e stocks é feita pelo sistema de Kanbans, efetuando-se a 

encomenda ao armazém 1001 no final do dia, e a arrumação e organização dos produtos segue 

a norma FEFO. Por vezes, podem ocorrer devoluções de preparações manipuladas à UFO que, 

por algum motivo, não estão em total conformidade com as suas especificações, devendo o 

motivo para tal ser identificado e registado. O farmacêutico procede a uma avaliação do produto 

devolvido, tendo em atenção a sua estabilidade físico-química e microbiológica, condições de 

armazenamento e viabilidade do reaproveitamento, decidindo depois se este deverá ser 

reutilizado ou rejeitado [57,58]. 
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4.3.2. Validação das prescrições médicas e emissão das OP 

Quando chega um doente ao CHP para um ciclo de quimioterapia, este é recebido por um 

enfermeiro que sinaliza a sua chegada no sistema informático e recolhe sangue do mesmo para 

análise. Se reunidas as condições de saúde necessárias para a realização do ciclo em 

segurança, é emitida uma “luz verde” no GHAF. 

O farmacêutico, face a esta sinalização no sistema junto ao nome do utente, procede à 

validação da prescrição médica eletrónica, garantindo o cumprimento das normas aprovadas no 

CHP e promovendo a segurança e eficácia da terapêutica farmacológica atribuída. Esta 

prescrição é feita de acordo com os Protocolos de Quimioterapia no CHP, baseados em 

esquemas internacionalmente reconhecidos. Nas prescrições via CdM o farmacêutico deve ter 

em atenção a dose de cada CTX, ajustada à superfície corporal, peso ou AUC, a respetiva 

adequação da via e duração da administração e se toda a prescrição está conforme o protocolo 

em vigor. Já se a prescrição for manual, nesta deve constar a data, identificação do médico, do 

doente e respetivo peso, altura, superfície corporal e AUC, tal como o CTX, prescrito por DCI, e 

a sua via de administração, confirmando que está tudo de acordo com o protocolo. Se estiver 

conforme, é emitida a OP. Logo de seguida é preparado o tabuleiro contendo a OP, os rótulos a 

serem colocados, o medicamento descartonado e a solução de diluição. Posteriormente, este é 

colocado no transfer para a preparação por um TDT na CFLv, assegurando sempre a total 

esterilidade do processo. O segundo TDT, para além de ser responsável pela dupla verificação, 

procede ao controlo gravimétrico do produto final, sendo aceites desvios de ±5%, à rotulagem e 

proteção da luz, se aplicável. O produto final é pousado novamente no transfer, sendo de seguida 

colocado pelo farmacêutico numa caixa destinada ou às camas ou aos cadeirões. O transporte 

até ao destino é realizado pelo AOP designado [59, 60]. 

4.4. Balanço final da passagem pela unidade de farmacotecnia 

No âmbito da preparação de não estéreis, foi-nos dada a oportunidade de participar na 

elaboração dos manipulados figurados no Anexo XXXII. 

Na unidade de preparações estéreis e bolsas de NP, pudemos assistir à preparação das 

mesmas e auxiliar no embalamento e controlo dos parâmetros gravimétricos. 

Por fim, na UFO, presenciámos a validação de várias prescrições, a comunicação entre os 

vários profissionais e a preparação de medicamentos CTX no interior da câmara. 

5. Ensaios Clínicos 

Segundo a lei nº 21/2014, de 16 de Abril, referente à aprovação da investigação clínica, EC 

define-se como: “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a 

verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

Medicamentos Experimentais (ME), ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais ME, 

ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais ME, a fim 

de apurar a respetiva segurança ou eficácia” [61]. 

Esta área tem um elevado impacto no avanço e desenvolvimento de novas terapêuticas, 

interligando-se à diminuição da taxa de mortalidade em várias patologias e a um aumento da 

qualidade de vida para os cidadãos, assim como da produtividade. 
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A partir do ano de 2012, o número de EC autorizados em Portugal foi aumentando, chegando 

aos 137 submetidos em 2015, sendo estes maioritariamente de fase III. Apesar da amplificação 

do setor, Portugal continua a ser um dos países da Europa com um menor número de EC 

registados quando comparado com países de dimensões semelhantes como é o caso da Bélgica 

e da Suécia [62].  

Desde o final de 2004 que o CHP, reconhecido como centro de estudo clínico dotado de 

meios materiais e humanos adequados, tem ao seu dispor uma unidade de EC como parte 

integrante dos SF, estando neste momento a dirigir cerca de 100 ensaios.  

Dentro dos benefícios da sua realização, destaca-se o impacto económico que, segundo um 

estudo interno realizado no período de 2013 a 2016, que incluía pacientes em EC nas áreas de 

hemato-oncologia, imunologia, dermatologia, oftalmologia, neurologia e gastroenterologia, 

permitiu ao CHP poupar mais de 2 milhões de euros em medicação [63].  

5.1. Fases e Intervenientes de um ensaio clínico  

Os EC podem classificar-se segundo vários parâmetros, destacando-se a sua finalidade, 

onde se distinguem 4 fases [64]: 

 - Fase I – É avaliada a farmacodinâmica, farmacocinética e segurança do ME, utilizando 

para o efeito um grupo pequeno de voluntários saudáveis (15-30).  

 - Fase II – É avaliada a segurança (efeitos do fármaco no organismo) e o intervalo de 

dose ideal a ser usada, sendo para isso selecionado um grupo pequeno de indivíduos doentes.  

 - Fase III – É avaliada a eficácia e segurança com o intuito de observar resultados que 

apoiem as vantagens do seu uso face a medicamentos já existentes no mercado. É selecionado 

um grupo de voluntários doentes, mas neste caso em grande escala (100-X.000). 

 - Fase IV – Incide sobre a monitorização (efetividade e segurança) e benefícios fármaco-

económicos do medicamento na prática clínica. 

Em cada centro de ensaio existem vários intervenientes com funções específicas, que 

permitem o decorrer dos EC na máxima qualidade e com base nas boas práticas clínicas, de 

modo a garantir a credibilidade do estudo e a proteção de todos os intervenientes.  

 - Promotor – “Pessoa singular ou coletiva, o instituto ou o organismo responsável pela 

conceção, realização, gestão ou financiamento de um estudo clínico” [61]. 

 - Autoridades Reguladoras – Fazem parte a Comissão de Ética para a investigação 

clínica (CEIC), organismo independente constituído por profissionais de saúde e outros, 

funcionando no intuito da proteção dos direitos, segurança e bem-estar dos participantes; 

INFARMED, autoridade competente que concede a aprovação necessária para o início do EC; 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), entidade que controla e fiscaliza o 

processamento de dados pessoais, assegurando assim o respeito pelos direitos e liberdades do 

Homem consagrados na Constituição e na lei [61, 65]. 

 - Investigador – “Médico ou pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal para 

exercício da atividade de investigação devido à habilitação científica à experiência na prestação 

de cuidados a doentes que a mesma exija, que se responsabiliza pela realização do ensaio 
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clínico no centro de ensaio e, sendo caso disso, pela equipa que executa o ensaio nesse centro” 

[61]. 

 - Monitor – Profissional dotado de competência científica, selecionado pelo promotor, 

que tem como função acompanhar e supervisionar o ensaio clínico e permitir a ligação entre o 

investigador e o promotor [61, 65]. 

 - Participante – Pessoa que participa no ensaio clínico e que recebe o medicamento 

experimental ou controlo [61, 65]. 

 - Farmacêutico responsável pelo medicamento experimental – Profissional dotado da 

competência técnica e científica necessária, responsável pelo circuito do medicamento [61, 65]. 

 - Auditor – Profissional dotado da necessária competência, responsável por um exame 

independente e sistemático da documentação e atividades inerentes aos ensaios, assegurando 

a concordância com o protocolo, as boas práticas clínicas e os requisitos legais [61, 65]. 

5.2. Instalações do serviço de ensaios clínicos 

O CHP tem um espaço próprio para o serviço de EC, composto por duas salas 

independentes. Uma contém equipamentos eletrónicos (telefone, computador e impressora), 

uma mesa e cadeiras, com o objetivo da realização de reuniões e receção dos monitores, e 

armários de acesso restrito, onde está arquivada toda a documentação referente aos ensaios a 

decorrer no momento, por ordem alfabética (Anexo XXXIII). Na outra sala, só é permitida a 

entrada a pessoas autorizadas (acesso por cartão), e é onde se faz o armazenamento e controlo 

dos ME, quer para dispensa aos participantes quer para devolução ao promotor (Anexo XXXIV). 

5.3. Receção, verificação e armazenamento  

Todos os ME e respetivos impressos de receção dão entrada no APF e de seguida são 

direcionados para a unidade de EC, onde são colocados na sala de armazenamento. Os ME que 

chegam ficam a cuidado do farmacêutico responsável, tendo este que verificar vários 

parâmetros, como o estado de conservação e integridade das caixas e a presença dos respetivos 

certificados de análise. Tem ainda que averiguar a correspondência entre o que aparece no drug 

shipment receipt e o que está na encomenda, nomeadamente o código e nome do ensaio, 

quantidade, lote e validade. No caso de se tratar de medicação de frio (2-8 ºC), esta vem 

acompanhada por um dispositivo de registo de temperatura (Data logger), tendo a farmacêutica 

responsável que parar o dispositivo aquando da receção e verificar se houve algum desvio na 

temperatura. Se tal acontecer, o promotor tem que ser notificado e a medicação é colocada em 

quarentena até decisão de aprovação ou rejeição da mesma [65]. 

Posteriormente, é necessário acusar a receção da encomenda, sendo esta feita de acordo 

com o descrito em cada protocolo. A documentação necessária é arquivada (drug shipment 

receipt e certificados de análise) e é atualizado o inventário de receção que se encontra no 

dossier do estudo [65]. 

O armazenamento é feito em armários de acesso restrito (15-25 ºC) ou nos frigoríficos (2-

8ºC), de acordo com a temperatura ideal de armazenamento, estando esta devidamente 

controlada e monitorizada. Os dados registados pelos dispositivos de monitorização são 

descarregados para um computador e o farmacêutico responsável faz a sua análise e arquivo. 
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Qualquer desvio à temperatura ideal de armazenamento tem que ser comunicado e justificado 

ao promotor [65]. 

5.4. Prescrição e dispensa de medicamentos experimentais  

Devido às características e burocracias inerentes aos EC, a manipulação e dispensa dos ME 

não segue o procedimento usualmente aplicado à distribuição de medicação, tendo então um 

procedimento próprio, com regras e documentação específica.  

A prescrição de ME é feita por um médico integrante da equipa do ensaio, em impresso 

próprio elaborado pelo CHP (Anexo XXXV). O impresso é composto por quatro campos de 

preenchimento, cada um deles direcionado para os diferentes intervenientes do processo de 

prescrição e dispensa. O primeiro campo identifica o ensaio e o prescritor, o segundo dá-nos 

informação do participante e o terceiro informação sobre o ME a dispensar, ficando o seu 

preenchimento a cargo do médico. O último quadro é preenchido pelo farmacêutico responsável 

aquando da dispensa do ME.  Este inclui dados relativos ao ME dispensado, nomeadamente 

lote, quantidade e prazo de validade. Ainda deve apresentar a assinatura do participante, ou 

representante, como comprovativo de levantamento da medicação. Depois de recolhida a 

assinatura, as prescrições são arquivadas no dossier do ensaio e é efetuado o registo, em local 

próprio, do ME dispensado associado a determinado participante [65]. 

Quando se trata de medicação que necessita de manipulação prévia, nomeadamente os de 

administração IV ou subcutânea, são impressas as OPs e respetivos rótulos de identificação, 

previamente delineados pelo farmacêutico responsável, com base no protocolo do ensaio.  

O farmacêutico tem também um papel importante no que diz respeito à iniciação da 

terapêutica experimental. No início do tratamento, o farmacêutico responsável deve dar toda a 

informação útil e adequada, de forma oral e/ou escrita, para a correta conservação e 

administração do ME, assim como a correta posologia. Deve ainda relembrar a importância da 

adesão à terapêutica e alertar para a importância da devolução da medicação não usada [65].  

5.5. Devolução e destruição 

Todos os ME não utilizados e as embalagens vazias devem ser entregues na unidade de EC 

pelo participante. Aquando da receção, o farmacêutico responsável deve proceder à contagem 

e registo da medicação devolvida. De seguida, é efetuado o seu armazenamento em local próprio 

para mais tarde ser devolvido ao promotor [65].  

Em relação à destruição, normalmente esta fica a cargo do promotor depois do levantamento 

da medicação na unidade de EC. Em alguns casos, e havendo acordo prévio, é possível a 

destruição ficar a cargo do CHP, sendo neste caso encaminhada para o serviço de incineração 

[65]. 

5.6. Visitas e auditorias  

A nível da unidade de EC são realizados quatro tipos de visitas diferentes, com objetivos e 

finalidades próprios. Numa primeira visita de qualificação, o promotor ou empresa contratada 

para monitorizar o ensaio (monitor), visita o centro de estudo e avalia se este cumpre os 

requisitos humanos e físicos necessários para a condução do ensaio, particularmente a 

existência de população de doentes a incluir no estudo, a disponibilidade e interesse por parte 
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dos colaboradores e a presença de equipamentos e infraestruturas adequadas. Estando esta 

parte verificada, o monitor fica responsável por adquirir todos os documentos e autorizações das 

entidades reguladoras e da própria instituição, para assim passar para a fase seguinte [66]. 

Na visita de início, que se dá depois do parecer das devidas entidades (INFARMED, CEIC, 

CNPD), o monitor dá formação à equipa integrante do estudo, onde é apresentado o protocolo, 

dá-se o preenchimento do “delegation log” e é cedida toda a documentação e material de suporte 

de acordo com o protocolo. É nesta visita que a unidade de EC tem acesso ao dossier do ensaio 

que contém a informação sobre o fármaco em estudo (dose a administrar, forma farmacêutica, 

procedimentos, etc), o protocolo do ensaio clínico, a brochura do investigador e vários 

documentos para registo de receção, dispensa e devolução de medicação [64]. A unidade de EC 

tem um índice próprio (Pharmacy File Index) (Anexo XXXVI) que é colocado no início de cada 

dossier, permitindo uma melhor visualização e organização do mesmo [65]. 

Durante o decorrer do ensaio clínico existe acompanhamento por parte do monitor, em 

representação do promotor, através das visitas de monitorização. Nestas, ocorre principalmente 

o controlo da qualidade, a verificação das condições de armazenamento, revisão e verificação 

de documentos, contabilização do ME e, acima de tudo, assegurar que os objetivos do ensaio 

estão a ser alcançados [66]. 

Por último, ocorre a visita de fim que representa o culminar do ensaio clínico. Nesta visita, o 

monitor encarrega-se de retificar e arquivar toda a documentação do estudo e fazer a 

contabilização de todo o ME que está destinado para devolução. Após esta visita, o dossier do 

estudo é arquivado e guardado no CHP por um período de 15 anos, segundo as boas práticas 

clínicas internacionais [66]. 

As auditorias podem ser feitas por entidades reguladoras, ou pelos promotores, e têm como 

objetivo manter a qualidade e integridade do ensaio, bem como a proteção de todos os 

participantes envolvidos no mesmo [65]. 

De modo a preparar o CHP e toda a equipa dos SF para as auditorias externas e para, acima 

de tudo, garantir a qualidade e excelência dos serviços prestados, são realizadas auditorias 

internas onde é selecionado anualmente um ensaio clínico para ser auditado. No final, é 

elaborado um relatório que será analisado pelo gestor do processo com vista a implementar 

ações de melhoria conforme os resultados [65, 67]. 

5.7. Balanço final da passagem pela unidade de ensaios clínicos 

A semana decorrida nos EC foi pautada por uma componente teórica onde tivemos a 

oportunidade de ler os dossiers de vários ensaios abrangendo inúmeras áreas de saúde. Numa 

componente mais prática, participámos na receção e armazenamento de encomendas, dispensa 

de ME aos participantes e respetivo preenchimento dos documentos “Drug Shipment Receipts” 

e “Drug Accountability log”. Ainda ajudámos na elaboração de OPs e de rótulos para ME com 

manipulação prévia, tal como na realização de um protocolo interno para um ensaio a entrar em 

vigor no CHP. Foi-nos ainda pedido para comparar artigos acerca da utilização da toxina 

botulínica no tratamento da Síndrome da Dor Pélvica Crónica, com o objetivo da implementação 
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de um EC, e, por fim, assistimos a visitas dos monitores (qualificação, início, monitorização e fim) 

com possibilidade de fazer questões e tirar dúvidas relativas a esta área.  

 

6. CONCLUSÃO 

O estágio em Farmácia Hospitalar no Centro Hospitalar do Porto durou dois meses, nos 

quais nos foi dada a oportunidade de passar por vários serviços, acompanhar o circuito do 

medicamento e perceber o papel do Farmacêutico nesta área. Também nos apercebemos do 

cuidado que todos os profissionais demonstram em melhorar a prestação de serviços de saúde, 

de modo a diminuir os custos e a aumentar a satisfação em termos de qualidade e quantidade, 

promovendo, assim, a adesão à terapêutica e reduzindo os efeitos negativos do medicamento. 

Aproveitámos a oportunidade para consolidar conhecimentos adquiridos ao longo do curso, 

mas também para adquirir novos conhecimentos. Foi, então, possível experienciar uma diferente 

realidade dos Farmacêuticos, onde os mesmos desempenham um papel deveras importante, 

tendo intervenção ativa em vários passos do circuito do medicamento e na terapêutica dos 

utentes.  

Estamos, agora, mais preparados para o mundo do trabalho que nos aguarda, 

independentemente do caminho que cada um seguir, e agradecidos pela formação que tivemos 

em todos os serviços, que, com certeza, irá contribuir para um melhor desempenho enquanto 

futuros Farmacêuticos na promoção da Saúde. 
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Anexos 

 

Anexo I - Plano de estágio  

 

Semanas Aléxis Sousa Bruna Correia Júlia Amoreira Maria Ribeiro 

02/07 – 06/07 Apresentação dos serviços 

09/07 – 13/07 
 

UFO 

Produção 

Estéreis/Não 

estéreis 

 

Ambulatório 

16/07 – 20/07 

Produção 

Estéreis/Não 

estéreis 

 

UFO 

 

 

Ensaios Clínicos 

23/07 – 27/07 
 

Ambulatório 

Produção 

Estéreis/Não 

estéreis 

 

UFO 

 

30/07 – 03/08 
 

DIDDU 

 

UFO 

 

Produção 

Estéreis/Não 

estéreis 

06/08 – 10/08 Ensaios Clínicos Armazém 

13/08 – 17/08 Armazém DIDDU 

20/08 – 31/08 Relatório de estágio 
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Anexo II – Exemplar de uma nota de encomenda  
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Anexo III – Exemplo de Kanbans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV – Planta do APF 
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Anexo V – Vista geral do APF  

 

Anexo VI – Zona de receção de encomendas do APF 
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Anexo VII – Frigorífico do APF  

 

Anexo VIII – Zona de atendimento da UFA  
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Anexo IX – Gavetas de armazenamento na UFA 

 

Anexo X – Frigoríficos da UFA 
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Anexo XI – Prescrição de nutrição entérica 

 

Anexo XII – Termo de Responsabilidade 
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Anexo XIII – Prescrição de material de penso 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIV – Pharmapick 
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Anexo XV – Torre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVI – Células de aviamento 
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Anexo XVII – Cassetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVIII – SUCs 
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Anexo XIX – Prescrição de hemoderivados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XX – Prescrição de estupefacientes 
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Anexo XXI – Sala de preparação de não-estéreis 

 

Anexo XXII – Armário das matérias-primas 
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Anexo XXIII – Rótulos 

 

Anexo XXIV – Ordem de Preparação 
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Anexo XXV – Câmara de Fluxo Laminar Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXVI – Ordem de Preparação de nutrição parentérica 
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Anexo XXVII – Armários de armazenamento da UFO 

 

Anexo XXVIII – Frigoríficos da UFO 
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Anexo XXIX – Armário com produtos de maior rotatividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXX – Zona branca da UFO 
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Anexo XXXI – Transfer e posto de trabalho dos farmacêuticos 
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Anexo XXXII – Atividades desenvolvidas na preparação de não-estéreis  

 

 

Manipulado preparado 
Aléxis 
Sousa 

Bruna 
Correia 

Maria 
Ribeiro 

Júlia 
Amoreira 

Colutório de Nistatina e Lidocaína   X  

Papéis Farmacêuticos de Bosentano    X 

Papéis Farmacêuticos de Lactose X   X 

Papéis Farmacêuticos de Fenitoína  X   

Papéis Farmacêuticos de Gabapentina  X   

Papéis Farmacêuticos de Vigabatrim   X X 

Papéis Farmacêuticos de Oxibutamina  X   

Papéis Farmacêuticos de Tocoferol    X 

Papéis Farmacêuticos de Retinol    X 

Papéis Farmacêuticos de Resina 
Permutadora de Catiões 

   X 

Papéis Farmacêuticos de Dieta Modular 
Glucídica 

 X   

Papéis Farmacêuticos de Ácido 
Acetilsalicílico 

  X  

Pasta de Lassar Modificada   X  

Pomada de Sirolímus   X X  

Solução Aquosa de Ácido Acético X  X  

Solução Oral de Ácido Ursodesoxicólico X   X 

Solução Oral de Sacarose X X X  

Solução de Permanganato de Potássio X    

Solução Oral de Hidrato de Cloral   X X 

Solução Oral de Morfina  X  X 

Solução de Citrato de Cafeína  X  X 

Soluto de Lugol   X  

Solução Oral de Furosemida  X   

Solução de Citrato de Sódio  X   

Substituto de Saliva X    

Suspensão Oral de Atenolol   X  

Suspensão Oral de Captopril   X X 

Suspensão Oral de Hidroclorotiazida    X 

Suspensão Oral de Diazepam    X 

Suspensão Oral de Fenobarbital    X 

Suspensão Oral de Sildenafil X  X  

Suspensão Oral de Vigabatrina X    

Veículo para Citrato de Cafeína  X   
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Anexo XXXIII – Sala de trabalho dos EC 

 

Anexo XXXIV – Sala de armazenamento de ME 
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Anexo XXXV – Modelo de prescrição de ME em vigor no CHP 
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Anexo XXXVI – Pharmacy File Index em vigor no CHP 
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Abstract  

 

This report briefly describes my research internship under the Erasmus program between 

January and April 2018, in toxicology department of Medical University of Gdánsk, Poland.  

My staying was divided in three different projects. The first one, mainly about the stabilization 

of gold nanoparticles during Capillary Electrophoresis, in which the better combination of co-ions 

and counter-ions were tested and found. Moreover, several phenomena were found and studied. 

The aim of the second project was discover and confirm the background electrolyte electrolysis 

as the main process responsible for unsuccessful capillary electrophoresis analysis. Attending to 

an important role played by Capillary electrophoresis in analysis of different analytes, the main of 

both projects mentioned above, was define which are the best conditions for CE running’s 

stability. Due the importance of exosomes in cellular communication and spread of some 

diseases, the final project, made in cooperation with microbiology department, had as major goal 

the isolation and analysis of exosomes from Pectobacterium sp. using capillary electrophoresis.  

 

Resumo 

 

Este relatório descreve de uma forma simples e sucinta o trabalho desenvolvido durante o 

meu estágio de investigação ao abrigo do Programa Erasmus Plus. Durante o período de janeiro 

a abril de 2018, tive a oportunidade de estar envolvida em três projetos diferentes a decorrerem 

no departamento de toxicologia da Faculdade de Farmácia da Medical Uniersity of Gdánsk.  

O primeiro projeto centraliza-se na descoberta das melhores condições para a realização de 

análises em eletroforese capilar. Neste sentido, um total de 72 tampões diferentes foram 

analisados e estudados quanto à interação entre iões, força iónica e concentração. A combinação 

dos diferentes iões BTP + Ácido cítrico e BTP + MOPS foram as que cederam melhor 

estabilização durante o procedimento. No segundo projeto, é estudada a possibilidade da 

eletrólise do tampão como teoria para o aparecimento de fenómenos de destabilização durante 

a análise em eletroforese capilar. Assim sendo, a uma solução tampão de BTP + Ácido cítrico foi 

aplicado corrente elétrica (30 kv) por 9h e os produtos finais foram analisados por GS-MS. O 

espectro de massa obtido, apontou para a presença de TRIS, um produto da fragmentação do 

BTP original. Por último, no terceiro projeto, foi estudada a hipótese da análise e separação de 

exossomas provenientes de Pectobacterium sp. usando a eletroforese capilar como método de 

separação. Adicionalmente, ainda foi estudado o impacto dos diferentes açucares presentes no 

meio de cultura na capacidade de produção de exossomas, assim como a variação na 

capacidade de produção entre diferentes cadeias de bactérias. A separação e isolamento de 

exossomas foi conseguida, e ainda se provou o impacto da constituição do meio de cultura na 

produção destas vesículas.  
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Au NPs – Gold nanoparticles  

BGE – Background Electrolyte 

CA – Citric Acid  
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Topic A- Stabilization of gold nanoparticles in capillary electrophoresis. 

 

1- Introduction and objectives 

Capillary electrophoresis (CE) is a special technique that use electrical field to separate 

molecules. In such separation, cations move towards cathode and anions move towards anode, 

conform them charge, allowing the separation of analytes according to ionic mobility [1]. 

This method has been used to analyse biogenic amines, amino acids, DNA, lipids and 

viruses, but also, in a completely different field, to explore metallic nanoparticles [1,2]. 

Improvements in this area are very important due the vantages of CE analysis. This one could be 

performed in a very short time, implying reduced costs, and give us results with high accuracy, 

sensitivity, and precision [1]. 

The stability is one of the most important issue when electrophoresis analysis is performed. 

This stability is highly dependent on composition and ionic strength of BGE (background 

electrolyte), capillary length and electric field strength. Past results shown that use of short 

capillary and low voltage values are essential to obtain more efficient and repeatable peaks [3]. 

Even more, nanoparticles electrophoresis analysis should be done with low ionic strength buffer 

to allow high zeta potential on particles surface, prevents the aggregation particles and 

subsequent adsorption to capillary wall [3]. 

To investigate and evaluate the impact of BGE in CE analyses, we decided to use gold 

nanoparticles (Au NPs) suspension. Characteristics and applications of Au NPs, such in catalysis 

reactions and molecular chromophores, are well described in literature which make them a good 

analyte for this study [4]. 

The assay was conducted in uncoated fused silica capillaries using 10 nm bare Au NPs. A 

variety of co-ions and counter-ions were selected to be assayed, resulted in 72 different buffers. 

All of them was studied taking account buffer composition, concentration (different ratios (5:4, 2:1, 

5:1)), ionic strength (10 mM and 20 mM) and interaction between them (every co-ion with every 

counter-ion) (Figure 1). For the first time, it was proved that BGE components act as steric 

stabilizers to the Au NPs during a CE runs.  
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2- Results and discussion:   

At first time, we should know that Au NPs size distribution is not homogeneous. They have a 

different range of size that can lead to different mobility and subsequently to broad signals during 

CE analysis (Figure 2) [5]. 

After the analysis, different phenomena correlated with the stability of Au NPs were observed 

(aggregation, peak fronting and peak shape fluctuations).  

Aggregation is an irreversible process that results from the inter collision of particles. In case 

of Au NPs, as they are positively charged, we can see chemisorption of anionic species into their 

surface and consequently increasing of ionic species in the vicinity, due to interaction with 

counter-ions. This behaviour is responsible for adsorption of nanoparticles into the capillary wall, 

which leads to aggregation. In Figure 3A and 3B we can see some examples of this phenomenon, 

that is BGE constitution dependent.  

In past results, the advantages of BTP using as counter-ion was seen and explained [3]. BTP 

is a big molecule that can offer steric stabilization of Au NPs suspension.   

In this procedure, we also noticed that the molar ratio has a huge impact on stabilization. The 

use of BTP in 5:4 molar ratio can be associated with an increase of aggregation probability (Figure 

3C). The aggregates were also relatively often observed when TRIS in combination with formic 

acid or MOPS was used in a 2:1 molar ratio. Even more, as expected, the use of higher ionic 

strength buffer can be correlated with aggregation phenomenon, so to avoid this, is important 

conducting electrophoresis under low concentrated buffers (Figure 3D). 

 

 

 

Figure 1- Buffer constituents used during the procedure: Counter-ions: A-BTP, B- Tris, 

C-Ammonium. Co-ions: D- Citric acid, E-MOPS, F- Formic acid, G- AMPSO  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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Figure 2- Distribution of Au NPs size and influence on peak shape. Analitica Chimica Acta 2005, 

528, 249 - 254 

Figure 3- Aggregation phenomenon. Composition of BGE: A- 40 mM TRIS+20 mM MOPS; 

B- 12 mM BTP+10 mM formic acid. C- The number of buffers in which the constituent was 

present and in which aggregation was observed. Blue- 5:4 ratio; Orange- 2:1 ratio; Grey- 5:1 

Ratio. D- The number of buffers in which the constituent was present and in which aggregation 

was observed, but according to the ionic strength: blue- 10 mM; orange- 20 mM.    
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Peak fronting is the name given to asymmetric peaks having a wider front half compared to 

the back half. As was described in other publications, this could happen when exists an increase 

of BGE concentration on cathodic side, leading to an asymmetric distribution of ions [3]. In Figures 

4A and 4B are represented some examples of this phenomenon.  

According to Figure 4C, of the three counter-ions tested, BTP is the one who gives less 

probability of peak fronting phenomenon occurrence. One more time, based in the results, Au 

NPs can be stabilized by BTP.  This counter-ion has more resistance to ionic strength than other 

counter-ions tested so, peak fronting is less frequent when higher ionic strength is applied (Figure 

4D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4- Peak fronting phenomenon. Composition of BEG: A- 20 mM TRIS+10 mM formic 

acid; B- 50 mM NH4+ +11 mM AMPSO. C- The number of buffers in which the cosntituent 

was presente and in which peak fronting was observed. Blue- 5:4 ratio; Orange- 2:1 ratio; 

Grey- 5:1 Ratio. D- The number of buffers in which the constituent was present and in which 

peak fronting was observed, but according to the ionic strength: blue- 10 mM; orange- 20 mM.    
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Peak shape fluctuations are correlated with peak shape changes and migrate shifts, when 

consecutive runs were performed. Figure 5A and 5B demonstrate in a perfect way this shape 

fluctuation. This phenomenon was described in almost every tested buffers. This maybe could be 

linked with BGE electrolysis and progressive changes in buffer composition. 

In both Figures 5A and 5B, peak start and end points are the same in all runs. In this case, 

we can name the buffer as stabilizer. According to figure 5C, BTP in ratio 5:1 achieved more 

stability than other ratios. Moreover, according to Figure 5D, BTP stabilizing was achieved in a 

similar way with both ionic strengths tested.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5- Peak shape fluctuation phenomenon. Composition of BEG: A- 20 mM TRIS+10 mM 

formic acid; B- 50 mM NH4+ +11 mM AMPSO. C- The number of buffers in which the 

constituent was present and in which peak shape fluctuation was observed. Blue- 5:4 ratio; 

Orange- 2:1 ratio; Grey- 5:1 Ratio. D- The number of buffers in which the constituent was 

present and in which peak shape fluctuations was observed, but according to the ionic strength:  

blue- 10 mM; orange- 20 mM 

C 

D 
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3- Conclusion: 

As expected (based on the literature), citrate ions had advantageous effect on stability. 

Among the co-ions, satisfactory results from MOPS were also obtained when pH values were 

sufficiently high to avoid nitrogen protonation. In analysis of results mentioned above, BTP is 

responsible for steric stabilization when used in a ratio 5:1. This conclusion could be explained 

looking at BTP pka. This molecule has two different dissociation constants, but in ratio 5:1 the 

pH range allow BTP being single charged instead of double charged, which contributes for 

better stability. When BTP is double charged, could act as a linker between particles, increasing 

the probability of aggregation.  

Moreover, we noticed that BTP + CA and BTP + MOPS are the best combinations for 

stabilization of nanoparticles. So, we concluded that use big and single charged molecules as 

BGE is the best option for stabilization during CE analysis. 
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Topic B- BGE electrolysis and the impact in stabilization of gold 

nanoparticles 

 

1- Introduction and objectives 

The role of BGE is to provide constant conditions for the analyte ions during the separation, 

to identify a sample component by its migration time in CE. As already seen before, the correct 

BGE selection, based on analyte properties, is essential to obtain a successful CE analysis. Buffer 

composition has a huge impact on gold nanoparticles stability and consequently, small changes 

in its constitution could increase the probability of aggregation or other phenomena cited above 

[6,7]. Buffer electrolysis, and consequently new molecules formation, could be an explanation for 

the results that we obtained in last experiments, (topic A) so is worth to investigate.   

To investigate electrolysis phenomenon, a BGE constituted by 50 mM BTP and 3.4 mM citric 

acid was used, due to steric stabilization of BTP and well described stabilization of citric acid to 

nanoparticles. 30 kv voltage was applied to selected buffer for 9 hours and the liquid from anode 

and cathode vials were collected and pH was measured. To analyse the new final products 

obtained after 9h of voltage, GC-MS was performed. 1 µL of sample in 18 µL of ethanol was pre-

treated with derivatization agent (MSTFA- N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide) and 

analysed using GC-MS. 3 fresh buffers containing 3.4 mM CA, 50 mM BTP and 50 mM BTP + 

3.4  mM CA, pre- treated in same conditions as the sample, were used as standard.  

 The aim of this analysis was trying to find some modification in buffer composition that could 

explain peak shape alterations.  

 

2- Results and discussion  

Looking to figure 6, we can see differences in peak shape and intensity when 6 different runs 

were performed without buffer replacement. However, when we tested 10 runs with buffer 

replacement (before each run), this phenomenon disappeared, and reproducible peaks (in shape, 

intensity and migration time) were found (figure 7). 

Moreover, during BEG electrolysis (9h applying voltage) the current value increases with time 

which indicates that some smaller particles are appearing (figure 8). Further, when we performed 

a CE analysis using a after 9h voltage buffer, aggregates were present (figure 9). 

Another parameter that proves the change in original buffer composition was pH value. The 

pH was measured, and we obtained a small value changes in anode and cathode buffer that was 

previously collected (value of 0,12 and 0,08 respectively) when compared to fresh buffer 50 mM 

BTP+3.4 mM CA pH value. (Table 1).  

In capillary zone electrophoresis (CZE), the BGE pH value is a major parameter that influence 

analytes electrophoretic mobilities and thus, the separation selectivity: even a pH changes as 

small as only 0.03 pH unit can significantly change the selectivity and deteriorate the resolution 

dramatically resulting in irreproducible results [7]. Furthermore, the literature affirms that BGE with 
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low buffering capacity are more susceptible to faster pH values changes. The buffer used in the 

assays has a considerable buffering capacity which explains the small changes in pH values after 

applying voltage. These results could be explained by reorganization of buffer constituent 

molecules. So, other method was necessary to establish and discover possible fragmentations 

and reorganizations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6- 50 mM BTP, 3.4 mM citric acid (pH 9.6). Capillary: 50 µm x 60.2 cm.  Voltage: 30 

kV. Temperature: 25 °C. Injection: 10 s (3.45 kPa). CE analysis without buffer replacement 

Figure 7- 50 mM BTP, 3.4 mM citric acid (pH 9.6). Capillary: 50 µm x 60.2 cm.  Voltage: 30 

kV. Temperature: 25 °C. Injection: 10 s (3.45 kPa); buffer replacement before each run. 
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Figure 8- 50 mM BTP, 3.4 mM citric acid (pH 9.6). Capillary: 50 µm x 60.2 cm.  Voltage: 30 kV. 

Temperature: 25 °C. Injection: 10 s (3.45 kPa); Current behaviour during electrolysis 

Figure 9- 50 mM BTP, 3.4 mM citric acid (pH 9.6). Capillary: 50 µm x 60.2 cm.  Voltage: 30 

kV. Temperature: 25 °C. Injection: 10 s (3.45 kPa); 3 sequence runs with buffer after 

electolysis. 
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Table 1- Values of pH; 25 ºC; 

 

GC-MS results of tested solutions were not very reproducible as we can see differences in 

peaks intensity between the 6 analyses of each solution that were performed. This could due to 

some differences in samples preparation or differences in reaction strength with derivatization 

agent. 

Anyway, looking at the results, when we compared all variants (fresh buffer, anode, cathode, 

CA, BTP) we saw some extra peaks appearance in anode and cathode analyses (figure 10 -red 

and green respectively). The intensity of these new peaks is stronger in anode than in cathode 

analyse (figure 10). 

When we tried to match the mass spectrum from this more intense new peak using a 

database, we obtained with a high probability (87,74%) TRIS molecule attached to derivatization 

agent. The structure of BTP is very similar to TRIS, and if we break BTP we can obtain TRIS as 

a product (figure 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution name  pH (media of two assays) 

Fresh buffer 50 mM BTP+3.4 mM CA 9,76 

Anode  9,64 

Cathode 9,68 

Figure 10- GC-MS results- comparation between anode (red), cathode (green) and fresh buffer 50 mM BTP 

+ 3.4 mM CA (orange)    
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3- Conclusion:  

Peak shape alterations and change in current and pH values after electrolysis conditions, 

were the first clues to prove buffer electrolysis. These suspicions were confirmed with the 

appearance of new peaks during GC-MS analysis, with high probability to be a product from BTP 

fragmentation.  

More assays have been doing to explain the appearance of these additional molecules. 

Anyway, is a good start to relate buffer electrolysis as the reason of some peak shape changes 

and peak shift during CE analysis. 

 

 

 

   

 

 

 

 

TRIS  

Figure 11-  Mass spectrum from high probable molecule to be the new and more intense peak.  
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Topic C- Analysis and separation of exosomes from Pectobacterium sp. 

using capillary electrophoresis 

 

1- Introduction: 

Exosomes are best defined as extracellular vesicles released from cells upon fusion of an 

intermediate endocytic compartment, the multivesicular body, with the plasma membrane [8]. 

They were first described 30 years ago and are known to participate in several processes like 

cell-cell communication and diseases spread. In recent studies, exosomes were suggested to 

have an important role in drugs field [8]. But why they are important to study? First, they are 

thought to have an important role in intercellular communication where are responsible of 

macromolecules transmission between them. Moreover, they are known to have a significant part 

in proteins, lipids, mRNA, miRNA and DNA spread contributing to development of several 

diseases. And, last but not less important, they have been proposed to be useful as vectors for 

drugs formulations, due them better toleration as they are composed of cell membrane 

constituents. Last studies shown that exosomes could promote antitumor immune responses in 

vivo [8]. 

Pectobacterium sp produce exosomes under stress conditions to communicate between 

them and to transfer DNA, enzymes and other material important for replication and surviving [9]. 

Due the importance of exosomes, we decided to made identification and separation of this 

molecules using Pectobacterium sp as a producer of this vesicles. In this assay we also tried to 

clarify which factors could influence the exosomes production. 

This bacterium was incubated in a pectin medium to stimulate exosomes production, as they 

are not able to hydrolyse this complex sugar to simple sugars, creating stress conditions. In 

answer to such circumstances, they start produce exosomes. These exosomes were isolated, 

and exposed to ultracentrifugation 26k rpm, 3,5 h, 4 °C and then filtrated with 0.45 µm or 0.22 µm 

diameter microfilter. After this preparation process, exosomes are prepared to CE analysis. 

Additionally, this analysis was done with non-filtrated portion. Besides regular CE analysis, some 

fraction collections were made and analysed by electron microscopy.  

Moreover, we tried to understand the exosome production capacity in Pectobacterium sp. 

different bacteria strains. In this way, more 5 different strains were analysed in same conditions. 

The impact of grown medium sugar in exosomes liberation was also studied, so pectin was 

substituted by inulin, rhamnose and V-PEM.  

 

2- Results and discussion: 

When exosomes, in same conditions but with non-filtered and filtered variants, were analysed 

some differences were noticed. In not filtered portion, which is represented in black colour on 

Figure 12, we can verify a highly intensive peak with a lot of aggregation phenomena. This could 



Report under the Erasmus Exchange Program  

13 
Bruna Correia 

be explained by the presence of growing medium molecules or other bacteria constituents that 

can lead to collision between them and generate particles aggregation.  

In other hand, on filtrated portion we had less intensive peak but a higher electropherogram 

quality, without aggregation phenomenon. This could happen because with filtration process, 

undesirable material could be eliminated. However, there are exosomes loss that stayed attached 

in filter (Figure 12 red colour) which justify the lower peak intensity. These results are in agreement 

with electron microscopy images represented in Figure 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 – Electron microscopy images of exossomes from the fraction collection of analysis 

using 50 mM BTP/20 mM glycine (pH 9.7). Capillary: 50 µm x 30.2 cm.  Voltage: 10 kV. 

Temperature: 25 °C. Injection: 5 s (3.45 kPa). 

Figure 12 - 50 mM BTP/20 mM glycine (pH 9.7). Capillary: 50 µm x 30.2 cm.  Voltage: 10 kV. 

Temperature: 25 °C. Injection: 5 s (3.45 kPa). Black- before filtration; red- after filtration  
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The satisfactory results from first assay lead us to go further and study the differences 

between bacteria strains in exosomes producing capacity (O7, C32, 9M, Z1/15, B5, KAK1). 

According the results represented in Figure 14, there are some strains that produce more than 

others and even some in which don’t appear any peak (O7 filtered, B5 not filtered, 9M filtered). 

Some interesting aspects should be mentioned about these results. Looking at results from 

9M and O7 strains, the non-filtrated sample has one peak but when was filtrated with 0.22 µm 

diameter filter, one additional peak appeared. Moreover, when was filtrated with 0.45 µm diameter 

filter all peaks disappeared. This suggests that probably something wrong is happening during 

filtration process. 

Another parameter that was studied was the influence of grown medium sugars in exosome 

production capacity. When we changed pectin to inulin or rhamnose none peaks had appeared, 

only aggregates. When we changed pectin to V-PEM some exosomes production could be 

noticed, but more assays should be done (Figure 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 - 50 mM BTP/25 mM glycine. Capillary: 50 µm x 30.2 cm.  Voltage: 10 kV. Temperature: 25 °C. 

Injection: 5 s (3.45 kPa). Legend: black- O7 filtered 0.22; red-  O7 filtered 0.45; dark green- C32 filtered 0.22; 

blue- 9M filtered 0.22; pink- 9M filtered 0.45; violet- Z1/15 filtered 0.45; light green- B5 filtered 0.45; light 

blue- 07 not filtered; grey- B5 not filtered; dark blue- C32 not filtered; brown- Z1/15 not filtred; yellow- 9M 

not filtered; green- KAK1 not filtered 
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3- Conclusion: 

Electron microscopy results from fraction collecting showed, in both situations, the 

presence of which seems exosomes. That proves that exosomes isolation and analysis could be 

done by using CE. This could be considered as a better and faster method for exosomes analysis. 

The advantages CE use instead of other methods like electron microscopy are: less costs and 

time consuming.  

Also, was proved that growing medium sugars influence the exosomes production 

capacity and, moreover that this capacity depends on bacteria strain.  

This is a good start that are being improved in toxicology and microbiology departments.  

 

Final Considerations 

 

This internship let me grow as a person and as a student. Being in a different country, miles 

away from Portugal, with a different culture, language, weather and coin allowed me to expand 

some soft skills that will help me in future. 

The major problem was the polish language. Outside the campus the portion who spoke 

English was very low. This fact has complicated simple things like going to groceries or ask for 

directions. However, this kind of situations made me learn some basic polish words which improve 

my interaction with polish citizens. 

In my opinion, this was the best experience I ever had. I considered each situation as a 

challenge so, I was able to learn in each occasion. zawsze jesteś w moim sercu! 

Figure 15 – 50 mM BTP/25 mM glycine. Capillary: 50 µm x 30.2 cm. Voltage: 10kV. Temperature: 

25ºC. Injection: 5 s (3.45 kPa). Influence of sugar, from medium composition, on exosome production.  
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